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Info pro občany

ZASTUPITELSTVO OBCE
METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ

ZE DNE 23. 9. 2013

SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje změnu

funkčního využití obecního pozemku
parc. č. 623/10 v k. ú. Metylovice
z plochy zemědělské (NZ) na plochu
drobné výroby a služeb (VD).

• ZO schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby
IP–12–8014202/1 se společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., na stavbu elektrické
přípojky NN 0,4 kV „Metylovice —
Spusta — přípojka NNk“ a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na
stavbu energetického zařízení dis-
tribuční elektrizační soustavy, zem-
ního kabelového vedení NN
„Metylovice, Sládek, 5RD, kNN“, číslo
stavby IV–12–8007441 a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou ELZA–ELEKTRO, s.r.o.,
Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ: 25395521, na real-
izaci projektu „Obnova veřejného
osvětlení obce Metylovice — I. etapa —
průtahová komunikace“ a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy viz. příloha č. 3.

• ZO Metylovice schvaluje dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 232 0 297 s firmou Alpine Bau CZ
s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské
Meziříčí na opravu komunikací k panu
Kovalovi, Heřmanovi, Sulírovi a Taba-
chovi a pověřuje starostu obce k uza-
vření a podpisu tohoto dodatku č. 1
viz. příloha č. 4.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou INNOVA Int. s.r.o.,
Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava–Moravská
Ostrava, IČ: 27857255 na zpracování žá-
dosti o finanční podporu z Re-
gionálního operačního programu
Moravskoslezsko, oblast podpory 2.3
Podpora využívání brownfields na pro-
jekt „Nevyužitá základní škola v obci
Metylovice“ a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu této smlouvy
o dílo viz. příloha č. 5.

• ZO Metylovice schvaluje Mandátní sm-
louvu č. 2013043 s firmou INNOVA Int.
s.r.o., Tyršova 1832/9, 702 00
Ostrava–Moravská Ostrava, IČ: 27857255
na zabezpečení výkonu zadavatel-
ských činností v souvislosti
s výběrovým řízením pro projekt „Re-
generace ovocného sadu
v Metylovicích“, podpořeného z Oper-
ačního programu Životní prostředí,
oblast podpory 6.5 — Podpora regen-
erace urbanizované krajiny a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
Mandátní smlouvy viz. příloha č. 6.

• ZO Metylovice schvaluje Mandátní sm-
louvu č. 2013044 s firmou INNOVA Int.
s.r.o., Tyršova 1832/9, 702 00
Ostrava–Moravská Ostrava, IČ:
27857255 na zabezpečení výkonu za-
davatelských činností v souvislosti
s výběrovým řízením pro projekt
„Přírodní zahrada mateřské školy
v Metylovicích“, podpořeného z Oper-
ačního programu Životní prostředí,
oblast podpory 7.1 — Rozvoj infra-
struktury pro realizaci environmentál-
ních vzdělávacích programů, posky-
tování environmentálního poradenství
a environmentálních informací
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této Mandátní smlouvy viz.
příloha č. 7.

• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 02 –2013
s Ing. Petrou Ličkovou, Jeronýmova
425, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
73211141, na zpracování prováděcí
dokumentace přírodního hřiště MŠ

v Metylovicích ve výši 25 000 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce k uza-
vření a podpisu tohoto Dodatku č. 1
viz. příloha č. 8.

• ZO Metylovice schvaluje bezúplatný
převod pozemku parcela 1365/12 k. ú.
Metylovice, obec Metylovice z vlast-
nictví České republiky, z příslušnosti
hospodařit s majetkem státu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových do vlastnictví obce
Metylovice a současně Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o bezúplatném
převodu tohoto pozemku. 

• ZO Metylovice schvaluje snížení
prodejní ceny části obecního pozemku
parc. č. 525/58 v k. ú. Metylovice Soni
a Václavu Němcovi z ceny 200 Kč/m2

na 100 Kč/m2 s tím, že si kupující
strana uhradí veškeré náklady spojené
s koupí a převodem pozemku (za-
měření geometrem, správní poplatky,
kupní smlouva).

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy darovací
s Moravskoslezským krajem
č. fm/12/i/2013/ch na darovaní části
pozemků parc. č. 2060 a 2058/1 v k. ú.
Metylovice, za účelem stavby „Zřízení
přechodu a přístupových chodníku
v křižovatce silnic III/48416, III/48410
a MK v Metylovicích“ a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy viz. příloha č. 10.

• ZO schválilo rozdělení finančních
prostředků mezi místní spolky a záj-
mová sdružení dle návrhu finančního
výboru.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s Ing. Milanem Dvořákem,
Lískovecká 559, 738 01 Frýdek–Místek,
IČ: 66739934 na vyhotovení lesního
hospodářského plánu pro LHC Obecní
lesy Metylovice na léta 2014 — 2023
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této Smlouvy o dílo viz.
příloha č. 11.

• ZO Metylovice schvaluje snížení nájmu
v poměrné výši nájemného tj. o 1 050 Kč. 
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• ZO Metylovice schvaluje vyřazení stav-
by kabelového televizního rozvodu
z majetku obce Metylovice v zůs-
tatkové hodnotě 1 811 503 Kč. 

• ZO Metylovice schvaluje pojištění
právní ochrany dle pojistných pod-
mínek pro pojištění právní ochrany
územní samosprávy ve výši 15 000
Kč/rok a pojištění právní ochrany
vozidla a právní ochrany řidiče ve výši
1 800 Kč/rok a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu těchto pojistných
smluv.

• ZO Metylovice schvaluje změnu usne-
sení č. 7/2013.15b.

• ZO Metylovice schvaluje zajištění fi-
nančních prostředků na spolufinan-
cování, profinancování a na zajištění
provozu projektu „Rekonstrukce šaten
a přístavba umýváren“, na který bude
požadována dotace z programu 133
510 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, na Podporu materiálně
technické základny sportu — podpro-
gram 133 512. Na profinancování real-
izace projektu před čerpáním
dotačních prostředků budou vyčleněny
dostatečné vlastní zdroje obce. Z vlast-
ních zdrojů obce bude zajištěno spolufi-
nancování ve výši 30 % z celkových vý-
dajů projektu tj. 2 650 000 Kč.

• ZO Metylovice souhlasí s pořádáním
kynologických závodů, které se
uskuteční ve dnech 5. — 6. 10. 2013
v době od 6.00 do 15.00 hod. na
pozemcích obce Metylovice
a společnosti OBEC–INVEST, s. r. o. (pod
Metylovičkama směrem k dálnici).

NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje žádost

pana Davida Běčáka na změnu
funkčního využití pozemku parc.
č. 1516/7 v k. ú. Metylovice z plochy
sídelní zeleně soukromé a vyhrazené
(ZS) na plochu pro bydlení v rodinných
domech (BV).

• ZO Metylovice neschvaluje žádost Lucie
Brutovské (právně zastoupené ad-
vokátkou Mgr. Irenou Křivánkovou) na
změnu funkčního využití pozemku
parc. č. 187/12 v k. ú. Metylovice
z plochy zemědělské (NZ) na plochu
pro bydlení v rodinných domech (BV).

VZALO NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí infor-

mace starosty a místostarosty k opravě
komunikace a dešťové kanalizace ve-
doucí kolem hřbitova. 

• ZO Metylovice bere na vědomí Usne-
sení Ústavního soudu o podané ús-
tavní stížnosti společnosti OBEC–IN-
VEST, s.r.o. proti usnesení Nejvyššího
soudu č.j. 33 Cdo 1364/2011–147 ze
dne 16. ledna 2013 viz. příloha č. 12.

ZASTUPITELSTVO OBCE
METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ

ZE DNE 21. 10. 2013

SCHVÁLILO:
• ZO schvaluje přijetí účelové nein-

vestiční dotace z rozpočtu

Moravskoslezského kraje pro rok 2013
na zabezpečení akceschopnosti jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce
Metylovice v celkové výši 3 100 Kč
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2013 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobro-
volných hasičů obce Metylovice
v celkové výši 3 100 Kč viz. příloha č. 2.

• ZO Metylovice schvaluje přijetí dotace
ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Pořízení
strojů ke snížení prašnosti“ a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu
Smlouvy č. 12112372 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí na akci „Pořízení
strojů ke snížení prašnosti“ viz. příloha
č. 4.

• ZO Metylovice schvaluje změnu Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor s Česk-
ou poštou, s.p. formou dodatku, kde se
text v článku IV. NÁJEMNÉ, SPLAT-
NOST, odst. 4.2. nově nahradí:
Smluvní strany sjednávají, že v pří-
padě, kdy míra inflace vyhlášená
Českým statistickým úřadem za před-
chozí kalendářní rok převýší 2% body,
zvýší se o příslušné procento inflace
i nájemné uvedené v článku IV odst.
4.1. Pro určení míry inflace dle této
smlouvy platí míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního in-
dexu spotřebitelských cen dle spotřeb-
ního koše. Nová výše nájemného bude
vždy platná od 1. ledna kalendářního
roku, v němž je index vyhlášen
a zároveň převýší 2 % body.

• ZO Metylovice schvaluje do návrhu
rozpočtu obce Metylovice na rok 2014
zahrnout částku 100 000 Kč (4× 25 000
Kč) jako příspěvek na provoz Střediska
sociálních služeb města Frýdlant n/O. 

• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí fi-
nanční dotace CHARITĚ
Frýdek–Místek, F. Čejky 450, 738 01
Frýdek–Místek, IČ: 45235201, na čin-
nost Poradenského centra ve Frýdlan-
tu n/O ve výši 15 000 Kč..

• ZO Metylovice schválilo odměnu pro
ředitelku školy z přebytků financí kra-
jského rozpočtu na pedagogické pra-
covníky ve výši 30 000 Kč.

• ZO Metylovice schvaluje finanční
dotaci ve výši 43 000 Kč (1 000 Kč × 43
žáků) na rozvoj sportovních aktivit
žáků základní školy Metylovice.

VZALO NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí infor-

mace starosty a oznámení pana
Miroslava Běčáka viz. příloha č. 7.

• ZO Metylovice bere na vědomí nabíd-
ku pojistného programu společnosti
RENOMIA, a.s. pro obec Metylovice.

ZASTUPITELSTVO OBCE
METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ

ZE DNE 18. 11. 2013

SCHVÁLILO: 
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu

o zřízení věcného břemene se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na
stavbu energetického zařízení dis-
tribuční elektrizační soustavy
„Metylovice Za hřbitovem, Solawa
NNk“, číslo stavby IV–12–8007044
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 2.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na
stavbu energetického zařízení dis-
tribuční elektrizační soustavy, zem-
ního kabelového vedení NN
„Metylovice, Lanča — NNK“, číslo
stavby IV–12—8005401 a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy viz. příloha č. 3.

• ZO Metylovice schvaluje finanční
odměnu paní Marii Bartkové za vedení
obecní kroniky ve výši 6 000 Kč čistého. 

• ZO Metylovice schvaluje finanční
odměnu paní Martě Michalcové a Věře
Karteczkové za návštěvy jubilantů ve
výši 500 Kč čistého každé z nich

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene
s Ing. Janou Krejčovou na umístění
stavby „Prodloužení vodovodu,
Metylovice“ a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu této smlouvy viz.
příloha č. 5.

• ZO Metylovice schvaluje pořízení 10 ks
štěrbinových lapačů na odchyt škůdců
ze skupiny podkorního hmyzu
v celkové hodnotě cca 10 000 Kč včetně
DPH.

• ZO Metylovice schvaluje finanční
odměnu panu Vavřínu Michalcovi za
hlášení v místním rozhlase ve výši
500 Kč čistého.

• ZO Metylovice schvaluje nákup elek-
tronického přenosného klavíru z pře-
bytku hospodaření příspěvkové orga-
nizace v ceně 20 000 — 26 000 Kč včetně
DPH.

• ZO schvaluje výroční zprávu ZŠ
Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice za
školní rok 2012/2013.

• ZO Metylovice schvaluje žádost TJ Sokol
Metylovice o předfinancování nájem-
ného na rok 2014 ve výši 120 000 Kč.

• ZO Metylovice schvaluje nabídku po-
jistného programu společnosti RENO-
MIA, a.s. pro obec Metylovice. Zastupi-
telstvo obce Metylovice dále navrhuje
do pojistného programu začlenit i po-
jistné smlouvy ZŠ Mjr. Ambrože Bílka
a MŠ Metylovice

VZALO NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí žádost

Zdeňky Smilovské o změnu Územního
plánu obce Metylovice — navýšení
předpokládaného počtu RD v lokalitě
Z20 — „U hřiště“ o 1 — 2 RD, tj. celkem
2 — 3 RD.
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• ZO Metylovice bere na vědomí stížnost
Terezy Dvořákové na rušení nočního
klidu z myslivecké chaty
v Metylovicích.

• ZO Metylovice bere na vědomí petici
„Nechceme, aby v centru naší obce
stála kompostárna a sběrný dvůr“ viz.
příloha č. 6 a informace starosty k peti-
ci a k územnímu řízení na stavbu
sběrného dvora a kompostárny.

• ZO Metylovice bere na vědomí infor-
maci starosty o možnosti občanů
zúčastnit se bezplatné exkurze do
kompostárny v Bruzovicích. 

• ZO Metylovice bere na vědomí infor-
mace místostarosty o možnosti využít
poskytování základní poradenské čin-
nosti v sociální oblasti přímo v obci
Metylovice.

NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje návrh

společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. o navýšení cen
služeb na rok 2014, a to ve výši 2,3%.

ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá žádost o koupi

obecního pozemku parc. č. 283/2 v k.ú.
Metylovice na další zasedání zastupitel-
stva.

ZASTUPITELSTVO OBCE
METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ

ZE DNE 16. 12. 2013

SCHVÁLILO:
• ZO schválilo a pověřilo starostu

k provádění rozpočtových opatření do
31. 12. 2013, které budou předem
konzultované ve finančním výboru.

• ZO Metylovice schválilo pro hospo-
daření v roce 2014 rozpočtové provizo-
rium do doby schválení rozpočtu obce
pro rok 2014. Rozpočtové provizorium
se bude řídit hospodařením obce
v roce 2013 kromě mimořádných
příjmů a výdajů.

• ZO obce Metylovice schválilo Dodatek
č. 6 ke smlouvě o půjčce peněz se sjed-
naným úrokem s OBEC—INVEST, s.r.o.
a pověřilo starostu k podpisu Dodatku
č. 6 ke smlouvě o půjčce peněz se sjed-
naným úrokem s OBEC—INVEST, s.r.o.
viz. příloha č. 2.

• ZO schválilo plán inventur na rok 2013
a složení inventarizačních komisí.

• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
k Nájemní smlouvě s TJ Sokol
Metylovice ze dne 1. 5. 2010 a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu to-
hoto Dodatku č. 1 viz. příloha č. 4.

• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí
účelové dotace ve výši 1 493 483,51 Kč
na zajištění spolufinancování projektu
„Zateplení a výměna zdroje tepla za
nízkoemisní zdroj v objektu TJ Sokol
Metylovice č. p. 111“ 

• ZO Metylovice schvaluje uzavření tří
smluv o zřízení věcného břemene ke
stavbě „Plynofikace obce Metylovice,
KS 1312000611/170234“, číslo stavby
8800071795 a pověřuje starostu k pod-
pisu všech tří smluv.

• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2012069 s firmou
INNOVA Int. s.r.o. na zpracování žá-
dosti o finanční podporu v rámci
Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny na
projekt „Regenerace ovocného sadu
v Metylovicích“ a pověřuje starostu
k podpisu Dodatku č. 2 viz. příloha č. 6.

• ZO Metylovice schvaluje Dohodu
o slevě a úhradě faktur před splatností
s Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká
225, 739 61 Třinec a pověřuje starostu
k podpisu Dohody viz. příloha č. 7

• ZO Metylovice schválilo Smlouvu
o dílo s firmou DIGIS, s.r.o., Výstavní
292/13, 702 00 Ostrava — Moravská
Ostrava, na aktualizaci map katastru
nemovitostí a zákaznickou podporu ve
výši 8 470 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o dílo viz.
příloha č. 8.

• ZO Metylovice schvaluje žádost ZŠ
Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice
o snížení poplatku za odpad na rok
2014 o 1 ks popelnice tj. o 910 Kč

• ZO Metylovice schvaluje úhradu
služeb zmocnitele rodičů (Mgr. Petra
Poločka) při eventuálním soudním
procesu v případu nevhodného
chování učitelek MŠ k dětem. 

• ZO Metylovice schvaluje Mandátní sm-
louvu se společnosti SKLÁDKA RŮŽOV
spol. s r.o., B. Němcové 12/2, 370 01
České Budějovice, na zpracování pro-
jektové žádosti a zpracování podání
žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu životní prostředí na projekt
„Sběrný dvůr Metylovice“ v celkové
ceně 54 450 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu Mandátní smlouvy
viz. příloha č. 9.

• ZO Metylovice schvaluje Mandátní
smlouvu se společnosti SKLÁDKA
RŮŽOV spol. s r.o., B. Němcové 12/2,
370 01 České Budějovice, na zpracování
projektové žádosti a zpracování
podání žádosti o dotaci z Operačního
programu životní prostředí na projekt
„Kompostárna Metylovice“ v celkové
ceně 54 450 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu Mandátní smlouvy
viz. příloha č. 10.

VZALO NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí

děkovný dopis paní starostky z obce
Žalhostice za finanční dar poskytnutý
této obci na pomoc po povodních
v červnu 2013 viz. příloha č. 11.

• ZO Metylovice bere na vědomí infor-
mace Leony Pavláskové o možnosti
uspořádání obecního plesu.

NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje záměr

prodeje obecního pozemku parc.
č. 283/2 v k.ú. Metylovice. 

• ZO Metylovice neschvaluje žádost ZŠ
Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice
o vrácení poplatku za odpad za 1 ks
popelnice za rok 2013.

Statistika obce 
K 1. 1. 2014 má obec Metylovice celkem 1 718 občanů.

V roce 2013:
Přistěhovalo se: 36 osob
Odstěhovalo se: 56 osob
Zemřelo: 16 osob  — 8 žen

— 8 mužů

Narodilo se: 19 dětí — 9 chlapců
— 10 děvčat

Uzavřeno sňatků: 11

Poplatek za odpad
V roce 2014 se poplatek za odvoz odpadu nemění, zůstává

tudíž stejný, jako v roce 2013 a to:
za osobu s trvalým pobytem na územní obce 450 Kč
za objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 700 Kč.

Splatnost poplatku je 31. 3. 2014.

Poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa 070 Kč
Poplatek za každého dalšího psa 100 Kč
Splatnost poplatku je 30. 4. 2014.

Oba výše uvedené poplatky je možno platit hotově v poklad-
ně obecního úřadu, v úředních hodinách, nebo bankovním
převodem na účet obce Metylovice: 27–3599820227/0100,
VS = číslo domu.

Cena vodného a stočného pro r. 2014
Voda pitná (vodné)

33,08 Kč/m3 (bez DPH) 38,04 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)
30,48 Kč/m3 (bez DPH) 38,05 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
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Stavba školy a plánované akce
PPožadavek obce, aby do zimy byla nová škola pod střechou,

se z větší části podařilo splnit. Prozatím se jedná o dílčí za-
střešení (páro zábrana a zadeskování), protože technologický
proces neumožňuje pokládání střešní krytiny z titanzinkového
plechu při nižší teplotě než je 8°C. Takže až klimatické podmínky
dovolí, dostane budova k novým EURO oknům i definitivní
opláštění. 

Jinak uvnitř budovy jsou již vyzděny všechny příčky, je prove-
dena vnitřní kanalizace a vodoinstalace. Provádí se rozvod elek-
trického vedení vzduchotechniky a topení. 

Po několika jednáních s projektantem a Krajskou hygienickou
stanicí jsme nakonec dospěli i k úpravě jedné kmenové učebny
v přízemí pro zřízení 3. oddělní mateřské školky pro dalších 20
dětí (nyní máme 2 oddělení MŠ o celkové kapacitě 48 dětí).
Zřízením třídy MŠ přijdeme také o jeden kabinet (nové sociální
zařízení pro děti mateřské školy) a ředitelnu (sklad lůžkovin
a matrací pro MŠ). Takže v 1. nadzemním podlaží zůstane v levém
traktu budovy šatna a v pravém pak jedna kmenová učebna ZŠ
a jedno oddělní mateřské školky. Ve druhém nadzemním pod-
laží bude nad šatnou školní jídelna s výdejnou jídel a v levé části
dvě kmenové učebny. Ve 3. NP pak zbývá místo pro jednu
kmenovou třídu, hernu družiny, keramickou dílnu a PC učebnu.
Samozřejmostí jsou v každém patře sociální zařízení, kabinety
a výtah. Po odeznění baby boomu bude oddělní MŠ zpátky
sloužit jako kmenová učebna. 

Termín dokončení stavby školy je stále stejný tj. 31. 7. 2014
a datum otevření nové školy je naplánován na první školní den,
tj. 1. září 2014.

V lednu 2014 byla do Regionálního operačního programu,
oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields podána žá-
dost o dotaci na demolici stávající budovy základní školy.
Odhadované náklady bouracích prací včetně odvozu stavební
sutě na skládku jsou spočítány na 3 400 000 Kč. V případě
úspěchu činí dotace 85%. Výsledky hodnocení žádostí by měly
být známy do konce června 2014. 

Dále v prosinci 2013 byla do Operačního programu životní
prostředí, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
podána jednak žádost o dotaci na kompostárnu a také žádost na
sběrný dvůr. Náklady na stavbu sběrného dvora (asfaltová
plocha, ocelové přístřešky, dešťová kanalizace, opěrná zeď, elek-
tro přípojka, oplocení a vybavení sběrného dvora) činí cca
7 mil. Kč. Náklady na stavbu kompostárny (asfaltová plocha,
oplocení, dešťová kanalizace, přístřešek na stroje, ozelenění,
traktor s čelním nakladačem, překopávač a síto) se pohybují ve
výši 6,9 mil. Kč. Při získání dotace by mělo být z fondu EU pro-
placeno u obou projektů 90 % uznatelných nákladů. 

V letošním roce bychom chtěli z přiznaných dotačních
prostředků realizovat dětské hřiště v přírodním stylu na zahradě
mateřské školky. Náklady cca 2 500 000 Kč, dotace 90 %. Dále
provést regeneraci třešňového sadu v hodnotě 300 000 Kč,
dotace 75 % a dokončit projektovou dokumentaci na pro-
tipovodňová opatření Metylůvky (opravy břehů potoka) ve zbý-
vající ceně 650 000 Kč, na niž obec získala dotaci ve výši 90 %.  

Z rozpočtu obce chceme:
➢ opravit komunikaci ke hřbitovu (1 100 000 Kč), 
➢ opravit cestu recyklátem Duroň — Koval (110 000 Kč),
➢ zrekonstruovat čekárny na autobusových zastávkách v obci

(320 000 Kč), 
➢ provést rekonstrukci sociálního zařízení a umyvárny

v 1. oddělení MŠ (100 000 Kč),
➢ zateplit budovu mateřské školy (300 000 Kč), 
➢ dokončit projekt a dovést do stavebního povolení úpravu

křižovatky na vrchovině (80 000 Kč),
➢ zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu chodníku od

OÚ ke škole (70 000 Kč),
➢ a další menší akce (plochy pod kontejnery na separovaný

odpad, odkup pozemků od pana Bujnoška, nákup židlí do
sokolovny, malování chodby v obecní bytovce, přemostění
potoka na Zámrklí, rozšíření parkoviště podél hřbitova).

Starosta obce

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhod-

né smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si
jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

• Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, ne-
dodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí
akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za
energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv
a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Po-
radenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru. 

Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po — Pá 9— 17 hod

Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostřed-
kovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a pod-
nikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na we-
bových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím
může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu
a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.  

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na we-
bových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit
pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků

• Vzory — vybrané vzory právních listin a podání vypracované
pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách
www.dtest.cz)

• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační
brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích
akcích a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na
koupi ojetého vozu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský
kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.

web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co
dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uza-
vřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte,
když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

Na obecním úřadě v Metylovicích si máte možnost zdarma
vyzvednout 2 druhy samolepek:

a příručky: Jak na koupi ojetého vozu, Spotřebitelská práva
v novém občanském zákoníku a Omyly českých spotřebitelů.
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Škola
Vánoční koncert zpestřili kominíčci s vločkami

I letošní advent v Metylovicích byl ve znamení vánočního koncertu
žáků a učitelů místní základní a mateřské školy. Písničky, tance
a vánoční říkanky zavedly návštěvníky postupně až do betlém-
ské krajiny, kde mohli znovu sledovat legendu narození Krista.  

Koncert zahájily temperamentní mažoretky vedené Dagmar
Mačejovskou svižnou skladbou Jingle bell rock. Naši nejmenší
z mateřské školy — Krtečci překvapili vtipnými kostýmy kom-
iníčků a hvězdiček a předvedli milé písničky a vánoční říkanky.
Starší Medvídci zpívali letos dokonce i anglicky a jejich Rolničky
roztleskaly sál. Žáci základní školy předvedli vánoční tanečky
proložené básničkami a povídání o adventu. Pásmo nejen
vánočních písniček zahrál i dětský školní kytarový soubor.
Celým programem provázela Sabina Bílková.

Na závěr koncertu si žáci základní školy společně s učiteli
a příznivci školy připravili vystoupení nazvané Co se stalo
v betlémě. Zazněly balady, černošské spirituály a gospely
v podání našich žáků s doprovodem učitelského pěveckého
a hudebního sboru. 

Poděkování patří Lumíru Tománkovi a Jiřímu Mačejovskému
za skvělé osvětlení a ozvučení sálu a Mirku Klimánkovi za
hudební podporu našeho učitelského souboru. Velkou pomoc
při přípravě koncertu prokázala i obecní „rychlá rota“, která per-
fektně připravila jeviště i sál.

Fotografie a v brzké době i videozáznam ze závěrečné části
koncertu si mohou zájemci prohlédnout na stránkách naší školy
— skola.metylovice.cz.

Renata Spustová, foto: Kristýna Ryšková

Poradenství v sociální oblasti
Od ledna 2014 bude na obec Metylovice dojíždět pracovnice

sociálního odboru z Frýdlantu nad Ostravicí, která bude k dis-
pozici našim občanům v otázkách, které se týkají sociálních
služeb. Mohou dostat informace např. v těchto oblastech:
— informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace —

při předlužení
— informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb dle

individuálních potřeb
— informace o formách pomoci v oblasti sociálních dávek, např.

uplatnění nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi,

příspěvku na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobil-
itu, dávky pro zdravotně postižené, mimořádné výhody,
parkovací průkaz apod.

— informace pro péči o člena rodiny, poskytování služby ,dávky
— poradenství a pomoc osobám, které jsou v ohrožení zdraví

nebo života

Poradenství začne běžet 31. 1. 2014 a pak každý čtvrtý pátek
v měsíci vždy od 8.00 do 10.00 hodin v zasedací místnosti obec-
ního úřadu. Využijte této možnosti a získejte potřebné informa-
ce přímo v obci.

Kultura
Mikulášská nadílka pod širým nebem

Kulturní komise Obecního úřadu Metylovice uspořádala dne
6. 12. 2013 mikulášskou nadílku pro děti. Akce se konala na místním
fotbalovém hřišti a účast byla opravdu hojná, kdy v doprovodu
rodičů dorazilo asi 80 dětí.

Pro všechny přítomné byla připravena domácí buchta a čaj.
Čekání na příchod Mikuláše zpříjemnili děti z místní školy, které
zazpívaly pod vedením učitelky Naděždy Rekové.

Za básníčku nebo písničku si v balíčku děti odnesly pamlsky
a drobné dary od sponzorů.

Kulturní komise Obecního úřadu Metylovice děkuje všem
sponzorům a pořadatelům a těší se na Vaši účast i v příštím roce.

L.P.
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Spolky

Sokolovna po rekonstrukci
V listopadu 2013 byla úspěšně ukončena velkorysá

a nákladná revitalizace Sokolovny.  
Co tomu předcházelo? Nejdříve mi dovolte krátký vhled

do nedávné historie. Po zásadní obměně vedení výboru
Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice v roce 2008 bylo jed-
ním z hlavních úkolů výboru TJ řešení skoro havarijního
stavu budovy Sokolovny. Ta vypadala navenek slušně, ale
kdo byl blíže obeznámen s celkovým stavem, věděl, že se
jedná o dost velký problém. Elán něco s tím udělat
a napravit situaci, byl podpořen úspěšným zvládnutím
opravy pádu stropu do hlediště kinosálu. Podhled se po-
dařilo v rekordně rychlém čase opravit a navíc celý kinosál
výrazně vylepšit. 

Bylo jasné, že bez cizí pomocí či spolupráce to vzhle-
dem k finanční náročnosti nepůjde. Pomoc se hledala
u nejbližších. Po delším vyjednávání se zastupitelstvem
obce Metylovice se podařilo shodnout na prioritách ve
věci Sokolovny. Ta jako jediný vhodný zastřešený prostor
v Metylovicích, slouží k pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí. Využívají ji, jak aktivní sportovci, tak
členové různých spolků a klubů, ale i ostatní občané naší
vesnice. Stále zůstává cvičištěm pro naši základní školu.
Tento společný pohled na věc vedl v květnu 2010 k uza-
vření Dlouhodobé nájemní smlouvy mezi TJ Sokol a Obcí
Metylovice. Ta kromě financování provozu řešila pro obě
strany i možnost, ucházet se o dotace ze státního rozpoč-
tu nebo z Evropské unie. Právě v té době se otevřela
možnost požádat o ekologickou dotaci přes životní
prostředí.

Naprosto zásadním předpokladem bylo celou záležitost
předjednat s Obcí Metylovice. Ta v usnesení Zastupitelst-
va obce přislíbila celou případnou rekonstrukci financov-
at. Po ukončení rekonstrukce ji budou náklady MŽP zpět
profinancovány do výše schválené dotace. Z nájemného
byla průběžně zafinancována projektová dokumentace,
energetický audit, odměna pro dotační konzultanty
a další profese potřebné k podání žádosti o dotaci.

Šlo o výměnu stávajících litinových kotlů na koks a uhlí
včetně rozvodů za plynové kotle, výměnu všech oken
a venkovních dveří a zateplení celého pláště budovy.
Výměna tuhých paliv za vytápění plynem u tak velké bu-
dovy, je velmi dobrá zpráva pro občany obce. Jde
o výrazné snížení ekologické zátěže a tím i pomoc v řešení
mnohdy kritické situace při znečištění ovzduší lokálními
topeništi v zimních měsících. Velmi významné je i pláno-
vané výrazné snížení nákladů na vytápění, až o neu-
věřitelných 65%. Pochopitelně by již nebylo nutno za-
městnávat placeného topiče, vše by stačilo elegantně
a promyšleně nastavit na řídicí jednotce. 

Byla vypracována projektová dokumentace pro zho-
tovitele stavby. Tu nám vypracoval ing. Petr Bezecný. Nut-
ný energetický audit, který byl klíčový pro potencionální
získání dotace, zpracovala Ing. Marie Kubešová z Nového
Jičína. Rozpočet zdarma zpracoval Ing. Lumír Hajdušek
z Metylovic. Ten se pohyboval ve výši 6 085 000 Kč. Ze
dvou možností profinancování jsme se si volili formát „de
minimis“, který nám dával šanci dostat zpět částku ve výší

200 000 Euro, v tehdejším kursu odpovídající částce cca
4 800 000 Kč bez DPH.

Naše spoluúčast činí 10 % z uznatelných nákladů.
V prosinci roku 2011 podal TJ Sokol žádost na dotaci

24. výzvy Ministerstva životního prostředí z Prioritní osy 2,
oblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší, konkrétně na
„Zateplení a výměna zdroje tepla za nízkoemisní zdroj
a v objektu TJ Sokol Metylovice“. 

Zcela vynechám administrativně byrokratickou složi-
tost vyřizování žádosti. Pro vyřizovatele čas a nervy, pro
čtenáře nuda. 

To, jestli jsme uspěli či ne, bylo jasno až o deset měsíců
později, neboť díky podvodům a korupcí byly Evropskou
unií některé dotační programy v České republice, až do
napravení systému, dočasně pozastaveny. 

Koncem září 2012 nám byl grant předběžně potvrzen
Státním fondem životního prostředí.   Vzhledem k tomu,
že běžný občan, který nepracuje v oblasti dotací, vlastně
nemá žádnou šanci tuto problematiku časově, odborně
a softwarově zvládnout, zvolili jsme cestu zaplacení
odborníků v této profesi.

Byl najat dotační konzultant Bc. David Hyšpler
z Metylovic, se zaměřením na zpracování žádosti o dotaci,
průběžné poradenské činnosti a následný monitoring. 

Dalším spolupracujícím odborníkem byl Ing. Miroslav
Jílek z Olomouce. Ten měl na starost veřejnou soutěž zho-
tovitele stavby. Tedy dle platné legislativy, která se
neustále mění, nezpochybnitelně vybrat ve výběrovém
řízení vítěze; firmu, která nám budovu Sokolovny zrekon-
struuje. Zde se ukázalo jako správné rozhodnutí vybrat na
takto specifickou činnost experta, neboť původně nejlepší
a nejlevnější nabídky nesplňovaly přísně zadané parame-
try zadavatele. Nakonec se po složitější konzultaci s Stát-
ním fondem životního prostředí, vítězem soutěže
z původně třetího místa, stala stavební firma Beston s.r.o.
z Frýdku Místku. To se nakonec ukázalo jako opravdová
výhra, neboť spolupráce s vedením této společnosti byla
vstřícná, bezproblémová. Zasloužili se o to pánové jed-
natelé, inženýři Stonawski, Holeksa a Foltýn. 

Pro doplnění, při výběrovém řízení na zhotovitele stav-
by se snížily celkové náklady ještě o více než 300 000 Kč.

První nezbytnou operací byla demontáž zařízení
Sokolovny. Zde hráli hlavní roli pracovníci obecního
úřadu. Ti sice jen „bourali“ a vyklízeli, ale patří jim veliké
poděkování. 

Stavět se začalo začátkem července s dvouměsíčním
zpožděním. Lhůty pro odpovědi na dotazy, upřesnění, vy-
jasnění, aktualizace atd. jsou totiž ze strany státních
orgánů bez limitů. 

Nikdo z nás se nechtěl dostat do budoucích problémů,
spojených s případnými finančními korekcemi dotace.

Od samotného počátku výstavby se každý pátek ráno
konaly Kontrolní dny, kdy se kontroloval průběžný stav
stavby a řešily případné nejasnosti. Velkým pomocníkem
nám zde byl p. Richard Šnajder z Chlebovic, který poctivě
a nekompromisně z pozice stavebního dozoru, zastupoval
naše zájmy a dbal, aby se stavělo šetrně, účelně
a v souladu s projektem. 

Navíc vykonával funkci bezpečnostního technika. 
Autorský dozor prováděl zkušený projektant Ing. Petr

Bezecný, jehož praktické rady měly svou váhu.

Plesy v roce 2014
25. 01. 2014 Hasičský ples SDH Metylovice
08. 02. 2014 Dětský ples Rada rodičů při ZŚ Metylovice
15. 02. 2014 Fotbalový ples SK Metylovice, oddíl kopané
01. 03. 2014 ŠIBŘINKY SK Metylovice

Všechny plesy se konají v sokolovně v Metylovicích.
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Byly provedeny přípravné práce, postaveno lešení. Vy-
bourala se stará okna, proběhla jejich likvidace a odvoz na
skládku. Zazdily se částí stavebních otvorů (zmenšení
počtu oken v průčelí budovy o cca 40 % ). Následovala
výměna oken plastovými pětikomorovými s izolačním
dvojsklem. 

Luxfery na schodišti byly nahrazeny plastovými okny. 
Všechny stávající vstupní dveře byly nahrazeny plas-

tovými nebo hliníkovými s přerušovaným tepelným
mostem.

Současně byla odkopána zemina okolo podzemního
suterénního zdiva, a toto bylo na zadní straně sanováno
a přizděno. Celá budova byla odvodněna a je chráněna
hydroizolací. Odvodnění byla věnována opravdu velká
pozornost, neboť spodní voda vždy dělala problémy již od
samotného zakoupení budovy v roce 1923. Snad budeme
první, kdo si s tím poradí.

Na tomto místě je třeba poděkovat naším hasičům, kteří
nám vypomohli při tlakovém pročištění stávající kanal-
izace a zjištění, kde vlastně pod zemí vede.

Zateplení původní ploché střechy bylo vyřešeno kryti-
nou s tepelnou PUR izolací s pevnou pochůznou fólií.
Bylo zatepleno zhruba 650 m2 střechy, provedeny klem-
pířské práce a zabudovány nové okapy a svody.

Obvodové zdivo bylo zatepleno kontaktním zateplo-
vacím systémem s polystyrénem tloušťky 160 mm. Tato
zateplení vycházejí z doporučení Energetického auditu.

Stávající kotelna s litinovými kotly na tuhá paliva
(především uhlí) byla zrušena. Ze staré kotelny byla vybu-
dována zásadními stavebními úpravami plynová kotelna
nová o výkonu do 100 kW. Do kotelny byly vybourány
nové dveře od bočního vchodu. Je umístěná v prostoru
u komína na podestě původní kotelny. Kotelna je vy-
bavená dvěma plynovými, vysoce výkonnými, nástěnný-
mi kondenzačními kotli Buderus zapojenými do kaskády. 

Po provedených úpravách ve stavební konstrukci bu-
dovy se mají snížit tepelné ztráty objektu ze 160 kW na 54 kW.
Celý objekt je nyní vytápěn teplovodním vytápěním
s deskovými otopnými tělesy. Moderní řídící počítačová
jednotka ovládá na sobě nezávislých 6 větví. Provoz kotel-
ny bude omezován provozem jednotlivých zón, které neb-
udou vytápěny ve stejnou dobu. Veškeré potrubí je v mědi
a je řádně zaizolováno. 

Součásti kotelny bude i zásobníkový ohřívač vody o ob-
jemu 700 litrů, který bude sloužit pro zásobování
umýváren a sociálního zařízení v šatnách.

V době vyššího slunečního svitu (duben — září) nebude
vůbec nutno topit plynem, k ohřevu vody bude postačo-
vat panel solárního vytápění, umístěný na fasádě budovy. 

Souběžné s hlavní dotaci probíhal i další grant. O ten
prostřednictvím Místní akční skupiny Pobeskydí požádala
Obec Metylovice pod názvem: „Generální oprava os-
větlení, podlahy a obkladů stěn v tělocvičně TJ Sokol
Metylovice“ Byl financován z „Programu rozvoje venko-
va ČR“. 

V tělocvičně byla zcela vyměněna elektroinstalace a de-
montováno stávající zářivkové osvětlení. To bylo
nahrazeno energeticky velmi šetrnými 18 kusy nových
výbojkových svítidel s asymetrickým reflektory. Osvětlení
máme pro všechny sporty výborné.

Dále byla vyměněna otopná tělesa s řízenou regulací,
vyřešena rychlá výměna vzduchu. 

Staré hliníkové rámy oken nahrazeny novými plastový-
mi okny, splňujícími náročné tepelně izolační a zvukové
parametry. Vše zakryto pružnou sítí proti poškození
a rozbití skla.

V tělocvičně byly odstraněny naprosto nevyhovující,
přesušené, dřevěné parkety a nahrazeny špičkovou
odpruženou čtyřvrstvou podlahou z parketových vlysů,
krytých ochranným nátěrem. Tento povrch je zdravotně
velice šetrný vůči sportovcům. 

Po celém obvodu tělocvičny bylo do výšky dvou metrů
zhotoveno obložení ze smrkových palubek tloušťky
19 mm. Všechny tyto práce prováděla firma Global Sport
Čupa.

Pochopitelně byly upraveny stěny a vymalováno. Na
tělocvičnu radost pohledět.

Jedinou nepříjemnou kaňkou v tělocvičně je, že došlo ke
zhoršení akustické kvality prostoru (dlouhý dozvuk). Tato
nepříjemnost se v současnosti řeší za přítomnosti
odborníků v tomto oboru a hledá se optimální řešení.

Podobnými úpravami prošla i přilehlá nářaďovna.
Vyměněná okna, obložení i počítačem řízena otopná těle-
sa. Přidány ventilátory. Rovněž zde, došlo k výměně os-
větlení. Nyní je tam 8 kusů nových zářivkových svítidel.
Prostor byl zkvalitněn přidanou hodnotou. (novým
dřezem pro pořádání zábav a společenských akcí,
skříňkami pro potřeby sportovních oddílů). Ve finále byla
na fasádě provedena tenkovrstvá tříbarevná probarvená
omítka. Grafickou úpravu a odstíny navrhl jednatel TJ
Sokol Ing. arch. Aleš Bílek. Na čelní stranu fasády byl na-
malován nápis Sokolovna s logem Sokola a barevný znak
obce Metylovice. Nově je na budově upraven sokl.

Okolo celé budovy je okapový chodník z masivní dlažby.
Důraz jsme kladli i na terénní úpravy. 

Hned zkraje jara 2014, budou odstraněny poslední
drobné nedodělky a závady z převzetí stavby. Ty byly do-
hodě se zhotovitelem přesunuty na dobu, až budou pro
tyto účely vhodnější klimatické podmínky. 

Obecně jsme dostali ekologickou dotaci na teplo. Ta pro-
plácí jen schválené věci spojené se souvisejícím projektem. 

Vše nad rámec tohoto projektu jsou neuznatelné nákla-
dy. Po dohodě s Obcí Metylovice byla provedena v ki-
nosále vzduchotechnika s regulací, rovněž tak i v restau-
raci v 1. patře, kterou obec dlouhodobě pronajímá. Staré
nefunkční hromosvody byly po předchozí demontáži
nahrazeny novými. Svody jsou vedeny ve fasádě. 

U bočního hlavního vchodu do budovy (vchod do
restaurace) bylo vybudováno nové kvalitní vstupní
schodiště, staré vydrolené již bylo zdraví nebezpečné.

Na náklady TJ Sokol byl vybudován na čelní straně bu-
dovy vedlejší vchod s přístřeškem do suterénu Sokolovny.
Ten skrývá velký budoucí potenciál pro využití suterén-
ních prostor. 

Nově byly nainstalovány rozvody vody v suterénu,
vyměněny všechny splachovače na záchodech . Šatny
a sociální zařízení bylo stavebnímu úpravami, vy-
malováním a nátěry dáno do důstojného stavu.

Využilo se stavebního ruchu a opravilo se jeviště.
Vyspravila se omítka, vymalovalo se, opravily táhla a po-
jezdy závěsů a opon. Byla nahrazena stará elektroinsta-
lace. Tady třeba poděkovat p. Miloši Žídkovi, který vše
kvalitně a cenově přijatelně provedl. Poté byl prostor
zbaven nečistot. 

Po mnoha desítkách let byly vyčištěny všechny textilie
z jeviště. Celkem 196 kilogramů látky. Jednalo se většinou
o bavlněné tkaniny s vysokou gramáži, takže i když byly
prány na 30° C, už jen namočením došlo ke sražení opon
a závěsů. Museli jsme pak vynaložit další prostředky, aby-
chom věc napravili. Dnes už by skoro nikdo nepoznal, že
jsme měli nějaký „černý den“.

Byly vybroušeny a nalakovány parkety před jevištěm.
Výbor TJ zorganizoval 3 bezplatné brigády pro členy
Sokola, s úklidem pomohly i ženy ze Sportovního klubu.
Všem za to patří velký dík.

Vylepšení doznal i vstupní prostor před kinosálem.
Zdobí jej nové obložení. 

Při stavebních pracích bylo nutno načas sundat i bron-
zovou pamětní desku velkého Sokola Miloše Čupy. Ta byla
v odborné firmě vyčištěna a v horkovzdušném tunelu,
naimpregnována speciální bezbarvou vrstvou proti kli-
matickým jevům. Zde patří poděkování členům oddílu
badmintonu při TJ, kteří vše bezplatně zajistili. Deska byla
znovu nainstalována místostarostou TJ Jiří Liberdou, a za-
jištěna proti zcizení. Na jaře bude znovu pod deskou os-
azena i okrasná zeleň. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se za-
sloužili o to, že se přestavba povedla.

Výboru Tělocvičné jednoty Sokol v Metylovicích za
víceletou práci okolo dotace a těm členům TJ, kteří se
zúčastnili brigád. 

Zvláštní poděkování patří starostovi Ing. Lukáši Halatovi
a místostarostovi obce Ing. Radomíru Kulhánkovi. Ten se
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Sokolovny mezi TJ Sokol a Obecním úřadem prodloužena
na dalších 20 let s účinnosti od 1. 1. 2015.

Celková hodnota díla revitalizace činí přes 7,5 milionů
korun. 

Zdaleka ne vše, se povedlo při této akci vybudovat
a dotáhnout do konce. Vize a plány jak Sokolovnu nadále
vylepšovat máme. Brzdou jsou, jak jinak — peníze. Nes-
míme však být přehnaně ambiciózní a chtiví. Musíme mít
trpělivost a čekat na svou šanci. Nějaká se v budoucnu
jistě objeví. 

A stejně. Sokolovna je místo pro sport, emoce z vítězství,
poučení z porážek, seberealizaci, setkávání se, zábavu,
kulturu, spolkovou činnost a plno jiných věcí. A kvalita
těchto prožitků jistě nemá s penězi nic společného. 

Dovolím si tvrdit, že nyní je Sokolovna v nejlepší formě
od svého postavení, zhruba před 100 lety. Mějme dobrou
formu i my.

Milan Hajdušek,
starosta TJ Sokol Metylovice

velice poctivě a zodpovědně, podílel přímo na staveništi
na každodenním operativním řešení problémů. 

Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, bez je-
jichž pomoci by dotaci nešlo získat. Velkou pochvalu za-
slouží i pracovníci Obecního úřadu.

Ostatně spolupráce mezi TJ Sokol a zástupci obce
Metylovice byla v průběhu rekonstrukce příkladná.

Pochopitelně uznání a respekt si zaslouží i firmy a jed-
notlivci, kteří výstavbu realizovali, či jinak se na ní
podíleli. Bez těch bezejmenných přidavačů, zedníků,
elektrikářů, instalatérů, pokrývačů a všech dalších
řemeslníků, by dílo nevzniklo. 

Taky nutno s povděkem kvitovat, že se nikomu nic zlého
nestalo, všichni zůstali živí a zdraví.

Vzhledem k tomu, že na uvedení Sokolovny do součas-
ného stavu bylo v poslední době vynaloženo nemalé úsilí,
je zájmem Tělocvičné jednoty a Obecního úřadu, udržet
majetek v řádném stavu, aby mohl sloužit všem
sportovcům, spolkům a občanům Metylovic co nejdéle.
V závěru roku 2013 byla Dlouhodobá smlouva o pronájmu

Rok 2013 s metylovskými hasiči
Začátek nového roku je většinou spojen s bilancováním

roku starého, a i my zde přicházíme s malou rekapitulací
toho, co se během roku 2013 událo ve Sboru dobrovol-
ných hasičů Metylovice. 

První velkou akcí bývá tradiční hasičský ples. Ten se
vždy koná v Sokolovně poslední lednovou sobotu, což loni
padlo na 26. a nutno se pochválit — stále chodí hodně lidí.

Ještě před začátkem sezony — 16. dubna, slaví náš web
sdh-metylovice.info už své šesté narozeniny. Za tu dobu
jej shlédlo 267 tisíc čtenářů, přes léto byly průměrné
návštěvy 250 lidí za den, takže aktuálně se už blížíme
k metě 320 tisíc. Za rok 2010 na webu 341 článků, odkazů,
narozeninových gratulací, nebo jiných aktualit. Publiko-
vali jsme zhruba 5700 fotek a 1581 videí.

V předvečer 1. máje tradičně stavíme u školy májku
a den po stavění máje, čili 1. května, ženská část sboru
pořádá slet čarodějnic.

8. května se pak na Pržně naplno rozjíždí sezona,
pro nás druhým místem mužů a třetím místem žen.

25.5. žákovskému družstvu vrcholí Plamen 2012/20103,
který začal již na podzim předcházejícího roku závodem
požární všestrannosti, pokračoval v březnu hadicovou
a uzlovou štafetou a zakončil se štafetou dvojic
a požárním útokem. Naši starší žáci se v celkovém hodno-
cení umístili na 8. pozici ze 27 družstev.

V tentýž den v Malenovicích začíná Moravskoslezská liga
v požárním útoku — seriál 15 závodů, jehož se účastní 27
mužských, 9 ženských a 8 veteránských družstev
z Frýdeckomístecka, Novojičínska, Ostravska, Karvinska
a Opavska. My jsme se ligy účastnili ve všech třech kategoriích.

V sobotu 6. července pak na fotbalovém hřišti
pořádáme 47. ročník naší pohárové soutěže, která je již
pojedenácté rovněž jedním z kol Moravskoslezské ligy.
Účast 70 družstev je i pro nás překvapující, neboť se jedná
o ligový rekord. Vítězem se v mužské kategorii stala po-
druhé Vrbice (KI), v ženské Bartovice B (OV) a veteránské
kategorii vévodila Stará Ves (OV). Domácím družstvům se
nedařilo se střídavými úspěchy — ženy a pětatřicátníci
obsadili druhá místa, muži byli osmnáctí a dvaadvacátí.

17. srpna se na zahradě manželů Kahánkových za obec-
ním úřadem konal již 21. ročník Soutěže netradičních
družstev. V konkurenci 24 týmů zvítězili Šiguti před
družstvem Jak u blbých a Cimrmany.

7. září v Bartovicích vrcholí Moravskoslezská liga. Nám
se však příliš uplynulý ligový ročník příliš nevyvedl —
muži skončili sedmnáctí, ženy šesté, družstvo nad 35 let
obsadilo 4. pozici. 

28. září jedeme na poslední pohárovou soutěž na
Ostravici. Muži se v roce 2013 zúčastnili 29 soutěží —
druhá místa jsme obsadili na Pržně, v Kozlovicích a na Ostravi-
ci, třetí jsme byli ve Lhotce. Celkově 14× jsme obsadili mís-
to v první desítce. Ženy absolvovaly 26 soutěží — vyhrály

v Proskovicích a na Ostravici, druhé byly v Malenovicích,
v Petřvaldíku, v Turzovce, na noční soutěži ve Staré Vsi
a na domácí soutěži, třetí pak na Pržně, na Nové Vsi,
v Kunčicích a v Trojanovicích. Našim nejúspěšnějším
družstvem veteráni (nad 35 let). Zúčastnili se deseti
soutěží a vyhráli na třech (Nová Ves, Turzovka, Pstruží),
k tomu přidali dvě druhá a jedno třetí místo.

Starší žáci vedle Plamenu jeli na sedm závodů a ne-
jlepším jejich výsledkem bylo páté místo ve Vratimově,
mladší žáci absolvovali dvě soutěže. Krom soutěží
a tréninku naši mladí plní zkoušky odborné připravenosti,
podnikli jsme výlet na Pustevny a do aqvaparku na
Olešné. V srpnu se jako Hospodyňky účastnili naší
Soutěže netradičních družstev.

Samozřejmě nesmím zapomenout na hasičskou disci-
plínu TFA (Nejtvrdší hasič přežije). Letos se jich
v metylovských barvách do osmi soutěží zapojilo 8 — čtyři
muži a 4 ženy. Rudolf Mališ vyhrál v Hnojníku, ve Stonavě,
v Karviné, třetí byl ve Strahovicích, coby reprezentant
svého zaměstnavatele Hasičského záchranného sboru
Letiště Ostrava získal stříbrnou medaili na zářijovém Mis-
trovství republiky. Jan Šigut přidal druhé místo ve Stonavě,
Jana Kolibová vyhrála v Hlučíně, druhá byla v Hnojníku
a Větřkovicích, Denisa Izvorská byla první ve Strahovicích.

Celkově se do soutěžní sezony zapojilo ve všech kategoriích
51 metylovských hasičů ve věkovém rozmezí 7— 54 let.

21. září na fotbalovém hřišti sehráváme prestižní fot-
balový zápas hasiči versus staří páni z Metylovic. Utkání
končí remízou 2:2, v následných pokutových kopech jsou
úspěšnější staří páni a vítězí v nich 4:3. 

11. října v TOP Hotelu v Praze proběhl finálový
galavečer soutěže Miss hasička Česko–Slovensko 2013.
Náš sbor měl své želízko v ohni, kterým byla Nela Šmírová.
Tato sympatická dívka se dostala až do užšího finále, ve
kterém získala hned dva tituly, a to Miss Facebook a titul
První Vicemiss. Neli tento úspěch všichni přejeme. Širší
veřejnosti se představila třeba na naší soutěži, kde pod-
stoupila rozhovor. 

9. října provádíme sběr železného šrotu a na samotném
závěru 27.12. absolvujeme tradiční povánoční výšlap na
Ondřejník.

Naše osmnáctičlenná výjezdová jednotka v loňském
roce zasahovala u 6 mimořádných události v obci, vesměs
se jedná o likvidaci bodavého hmyzu nebo asistenci při
úniku nebezpečných látek a 1. června podnikla taktické
cvičení s hasiči z Turzovky na Čupku. Dále její činnost
spočívala především ve spolupráci s místním obecním
úřadem při pomoci s čištěním kanalizací a zalévání
stromů v období sucha.

V novém roce 2014 vám přejeme zdraví, štěstí, lásku
a pohodu, abyste se s hasiči setkávali raději jen na plesu,
soutěžích a oslavách.

(Michal Bílek)
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Z činnosti SPV

Znovu otevření tělocvičny
Po trochu prodloužené venkovní přestávce, zaviněné

opravou tělocvičny, jsme se do ní vrátily ….října 2013
slavnostním otevřením. Naše velitelka Vlaďka přestřihla
pásku a všechny jsme si, jako správné sportovkyně, připili
na další fungování tělocvičny skleničkou džusu.

Novoroční výstup na Ondřejník
Za krásného, téměř jarního počasí jsme 4. ledna 2014,

v počtu 9 členek, vyrazily na Ondřejník. Letos jsme pro
výstup zvolily mírně netradiční cestu. Opět jsme se utvrdi-
ly v názoru, že naše okolní kopečky mají své kouzlo v zimě
i v létě. Na vrcholu Ondřejníku jsme se občerstvily čajem
a doplnily spálené kalorie doneseným cukrovím. Žádná
z nás nelitovala, že na Ondřejník vyrazila.

Výroční schůze 
V pátek 13. prosince 2013 proběhla v hospůdce Na hřišti výroční schůze oddílu žen. Zde jsme bilancovaly uplynulý rok

a daly si úkoly na rok příští. Po výborné večeři nás překvapil Mikuláš s čertem. Letos jsme to opravdu nečekaly. Čert do
pekla nikoho neodnesl, ba naopak nám rozdal drobné dárečky. Dobře jsme se pobavily, myslím, že večer se vydařil.

Zpráva o dění ve volejbalovém oddíle 
SK Metylovice o.s. v roce 2013

Počet členů volejbalového oddílu SK Metylovice je ke
konci roku 2013 92, z toho registrovaných u ČVS 73,
neregistrovaných celkem 19. 

Členů mládežnických družstev je 33 — z toho 25
registrovaných. 

Krajské soutěže 
Celkem máme v krajských soutěžích 3 družstva — muži

, kteří skončili v krajské 1.třídě na 9. místě ( 36 utkání — 10
výher ,26 porážek) po pěti letech sestoupili a v roce
2013/14 hrají KP 2 třídy . Po podzimu jsou na třetím místě.

Ženy již tradičně končí uprostřed tabulky a nejinak
i v roce 2012/13,kdy odehrály celkem 28 mistrovských
utkání — 15 vít.,13 porážek, což stačilo jenom na 5.místo.
I po podzimu jsou uprostřed tabulky.    

Děvčata v soutěžním roce 2012/13 hrála opět KP ju-
niorek, a tentokrát při účasti 9 družstev skončila celkově
na 5. místě, hrála celkem 32 utkání — 16 vítězných a 16
prohraných utkání. Po omlazení družstva děvčata na
podzim 2013/14 začala hrát krajský přebor kadetek

(mladších dorostenek) a vedou si více než úspěšně a přezimuji
na skvělém 2. místě. Jádro děvčat chodí pravidelně
2× týdně trénovat a věříme, že si postavení udrží i na jaře.

V okresních soutěžích v roce 2012/13 hrála tato družstva
mládeže: 

Společné družstvo žáci, žačky skončilo v konkurenci 6.
družstev na konečném 4. místě — odehráno celkem 18
utkání v šesti turnajích. 

Minižáci (nar. po 1.1.1999) hrála dvě družstva. Žačky
skončily na konečném 3.místě a družstvo chlapců na 13.
místě z celkových 17 družstev.Hráno celkově 6 turnajů
a každé družstvo odehrálo nejméně 18 zápasů.

V roce 2013/14 jsou zavedeny v okresních soutěžích
turnaje trojic — mladších žáku (naroz. po 1. 1. 2000)
a starších (po 1. 1. 1998), kdy pravidelně 1× měsíčně se
konají turnaje. Ve starších máme družstvo děvčat — zatím
bez porážky po 3 turnajích (celkem 8 družstev)
a v mladších hrají převážně chlapci a ze 14 družstev jsou
na podzim na 3. místě. 
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Ostatní: 
— 15. 6. 2013 jsme pořádali tradiční dortový turnaj

mládeže — 22. ročník v kategorií juniorky za účasti
4 družstev (ligové Ostravy, Frýdku a Frýdlantu). Naše
děvčata skončila na 4. místě.

Turnaj mužů, který měl již v pořadí 59. ročník tentokráte
při slabší účasti pouhých 7 družstev vyhráli domácí borci
před Ostravou a ŠSK Beskydy A .

Naši volejbalisté se účastnili turnajů v Hodslavicích
(ženy vyhrály skupinu).

Muži dále tradičního turnaje v Raškovicích a juniorky ve
Frýdlantě, vše bez

výraznějších úspěchu. 
Za zmínku stoji i pořádání již 9. ročníku Volej Capu

v měsíci červnu s počtem okolo 40 hráčů smíšených
družstev a rovněž Vánoční turnaj za účasti 5 družstev

složených převážně z vlastních členů a odchovanců. 
Taky rekreační volejbal se pravidelně schází každý

čtvrtek v počtu 12 zájemců.    

Je jenom škoda, že přes dobré podmínky pro pravidelné
sportování zejména mládeže, které jsou vytvořeny (renovo-

vaná Sokolovna, podpora OÚ, zajištění sponzorů a toho
nejdůležitějšího vynikajících trenérů) je mizivý zájem ze
strany rodičů o to, aby své ratolesti zvedli převážně od
počítačů a poslali k nám do tělocvičny.

Vždyť nemusíme mít do budoucna jen jednu účastnicí
Olympiády dětí a mládeže, jako jsme měli v loňském roce
v družstvu volejbalu děvčat Moravskoslezského kraje.

Pod vedením trenéru mládeže J. Farného, P. Suchana
probíhá od září do dubna pravidelný trénink mládeže
dvakrát týdně v počtech účasti 10 — 12 děvčat a chlapců
kategorie žáků a mladších žáků, stejně jako tréninky kade-
tek a žen při účasti cca 10 hráček, navazující na tréninky
mládeže. 

Je třeba vyzvednout úsilí obou trenérů, kteří jsou
zároveň hráči družstva mužů, za jejich odborné nasazení
a vysokou úroveň při vedení těchto tréninku. 

Veškera činnost všech družstev a s tím spojené nákla-
dy by nebyly možné bez finanční podpory našich
dlouhodobých sponzorů a OÚ Metylovice, kterým tímto
patří naše poděkování.

Ing. Lumír Hajdušek          

Víte co je astma?  Můžou astmatici sportovat???
Samotný pojem astma pochází z řečtiny a označuje

zkrácený dech nebo ztížené dýchání. 
Astma je chronický stav charakterizovaný opakovaným

bronchospasmem, který je výsledkem schopnosti
dýchacích cest reagovat přechodným zúžením svého
průsvitu na podněty takového druhu a intenzity, které
u většiny jedinců takové změny nevyvolávají. 

Podmínky vzniku alergického onemocnění
Vznik alergického onemocnění je výsledkem interakce

geneticky založené dispozice k alergii a vlivům, pocháze-
jících z prostředí. Jde o vlivy specificky účinné (alergeny)
i nespecifické.

ASTMA A SPORT
Je velmi důležité, aby i astmatici udržovali plnou

tělesnou aktivitu, ale aby jejich fyzická zátěž nebyla velmi
zvýšena. Pravidelná tělesná aktivita a pravidelné cvičení
zvyšují tělesnou zdatnost a výkonnost, nejen svalů, ale
i plic, které jsou pro nás velmi důležité. Je zřejmé, že
výkonnost astmatika s pylovou alergií se v pylové sezóně
snižuje a snižuje se i jeho reakce na zátěž. Mezi vhodné
sporty pro astmatiky patří plavání, jízda na kole, turistika,
intervalové zátěže při tenisu, volejbalu a košíkové. V zim-
ním období může studený vzduch vyprovokovat kašel,
který astmatika zatíží a vyvolá tak bronchospazmus. Takže
si v zimním období dávejte na studený vzduch pozor
a chrňte se před ním. 

DECHOVÉ HRÁTKY 
Denně píseň pro radost

Zpěv prospívá plicím, oběhovému systému, imunitě
a dalším orgánům. 

Flétna
Hra na dechové hudební nástroje se u astmatiků do-

poručuje, protože zlepšuje hospodaření s dechem
a zvyšuje kapacitu plic.

Bublinky
Usilovné dýchání přes slánku do sklenice s vodou

uvolňuje dýchací cesty. Tato hra se dětem velmi líbí a ani
si u ní neuvědomují, že se vlastně léčí.

Dechová cvičení
Jsou jednou z důležitých kroků v léčbě.
Každý cvik provádějte 6×
1. Ve stoji položte dlaně na ramena a lokty dejte k sobě.

Při nádechu lokty od sebe vzdalujte směrem dozadu
a při výdechu je dejte opět k sobě.

2. Jednu ruku vzpažíte, druhou dáte za hlavu a uchopíte
loket vzpažené ruky. Při výdechu se ukládejte na stranu
vzpažené ruky a pak ruce vyměňte.

3. Složte ruce na záda a pak zhluboka dýchejte.

Dechová cvičení necvičíme při astmatickém záchvatu
ani zhoršené dušnosti.

SLAVNÍ SPORTOVCI S ASTMATEM 
— Petra Kvitová — tenistka 
— Vavřince Hradilka špičkového kajakáře, který si odvezl

stříbro z Letních olympijských her v Londýně, trápí
astma již od dětství. Bere ho proto jako součást svého
života, nikoli jako důvod ke stížnostem.

— S pylovou alergií se zase léta potýká Tomáš Dvořák,
který si třikrát stanul na stupních vítězů jako mistr svě-
ta v desetiboji

— Lukáš Bauer — český reprezentant v běhu na lyžích
a několikanásobný olympijský medailista také bojuje
s astmatem.

— Jiří Šlégr — hokejista 

Příběhy špičkových českých sportovců ukazují, že ani
s astmatem není třeba se vzdát sportu. Je dokonce otázkou,
zda astma nepomáhá sportovcům k lepším výkonům. 

Proto nebraňte dětem cvičit a sportovat!!!! 
Bc. Lucie Vrbová, fyzioterapeut 

Okénko do historie
Škola

Tamní školní zahradu tak zvelebil, že se na ni jezdili dívat
i místečtí občané. Zahrada, ovocné stromy a včely se staly jeho
srdeční záležitostí. Během svého života získal na ovocnářských
výstavách  nejen plno diplomů a medailí, ale i obdiv
návštěvníků. Byl v této oblasti považován za odborníka a tak l3.
července 1901 v tělocvičně českého gymnázia v Místku na okres-
ní konferenci učitelstva českých škol obecných a měšťanských
vystoupil s přednáškou „Kterak zahrady školní opatrovati a jaký
pokrok viděti v zahradnictví školním ve zdejším okrese“.  

František neměl železné zdraví, naopak. Během působení ve
Staříči musel několikrát přerušit práci a léčit zdravotní potíže
v Luhačovich. Někdy stačilo pár týdnů, jindy se pobyt v lázních
protáhl i na dva měsíce. Trápil ho žaludek, játra, trpěl zánětem
dolní čelisti i neduhem krčním. 30. ledna 1911 byl pan nadučitel
dán na trvalý odpočinek. Ve Staříči tak působil třicet let
a mládeži ve škole se věnoval více než čtyřicet let. Přestěhoval se
do Místku, zřejmě za synem. Byl nadále velmi aktivní a stal se
výraznou osobností ve spolkovém životě. Působil v Matici
místecké, byl činný ve spolku učitelském i ve spolku majitelů
domů. Stal se nejstarším členem spolku penzistů. Do vysokého
věku se živě zajímal o politiku a chodil k volbám.
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Jak už jsem zmínila, František měl čtyři děti — Jaroslava,
Oldřicha, Lumču a Marii. Všichni se stali učiteli. Jaroslav začínal
jako podučitel ve Staříči. Když dosáhl definitivu udělila mu c.k.
školní rada bezplatnou dovolenou k návštěvě kursu pro školy
měšťanské v Hodoníně.

V roce 1909 mu c.k. okresní rada školní v Hranicích udělila
dekret výpomocného učitele při škole měšťanské v Hranicích na
dobu od 15. dubna do 15. července. Od 9. září nastoupil na
měšťanské dívčí škole v Přerově. Během let získal místo učitele v Praze. 

Oldřich se narodil se 2. září 1879. V roce 1904 se oženil
s Rudolfou, pozdější ředitelkou obecné školy v Místku, on sám se
stal ředitelem dívčí měšťanské školy tamtéž. Mimoto manželé
zpívali v pěveckém sboru Smetana, pracovali v Matici místecké,
v Sokole i v Okresní péči o mládež. Po vzniku republiky se
Oldřich zasazoval o svobodnou českou školu a školství odborné
pokračovací. Vynikal organizačním talentem. O dcerách nevím
vůbec nic, jen že Lumča učila v Kunčicích a Marie ve Sviadnově. 

František Blecha se v plné duševní svěžesti dožil osmdesáti let.
Byl v Místku známou kulturní osobností, k významnému jubileu
mu blahopřála městská rada i se starostou, učitelské sbory dívčí
měšťanské a obecné školy, výbor Matice místecké a celá řada
jednotlivců Překvapil a potěšil ho dar syna Oldřicha, který ho za-
vezl autem do Kravař, kde bylo tehdy krásné zahradnictví. 

O rok později, 28. prosince František Blecha zemřel. V tentýž den
zemřela i jeho žena Filomena, pohřeb měli současně. Zůčastnilo se
ho mimo jiné také mnoho obyvatel Staříče, kde tak dlouho uči.

Nevím, zda se během života do rodné obce vracel. Ani v obecní,
ani ve školní kronice není o tom zmínka. Ale je pravděpodobné,
že se někdy zastavil u hrobu otce Ignáce Blechy, prošel kolem
domku č.p. 158, kde se narodil a jistě si všiml i nové školy, která
byla postavena deset let po smrti rechtora Ignáce Blechy. 

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Týden oddechu uplynul, vrátili jsme
se hájit císaře a vlast.. Uvítaly nás
zákopy doplněné další generací vší..
Práce na stavbě kaveren během naší
nepřítomnosti nepokročila. A tak
jsme zase přinášeli z lesa bukové
vzpěry. Jednou dopoledne, jednou
odpoledne. Když jsme jednoho
podmračeného odpoledne opět vlekli
trámy, propukla v zákopech zuřivá
palba z pušek a kulometů, přidala se
i děla. „Angriff“, zavelel důstojník,

který nás doprovázel. Odhodili jsme trámy a poklusem jsme
běželi k baráku pro zbraně. Spojovacím příkopem přiběhl obrla-
jtnant a celý zelený řval: „Rychle do zákopů, na levé křídlo.“
Ovšem poklus jsme brzy zpomalili. Nyní jsem byl mezi prvními
podle staré vojenské zkušenosti. Kryjící se střílí vždy spíše výše
jak níže a tudíž střela s velkou pravděpodobností zasáhne spíše
ty vzadu. Zákopy byly v několika místech rozervány výbuchem
granátu či miny. Sotva jsme doběhli na určená místa a obsadili
volné střílny, nastalo najednou ticho. Italové přestali s palbou.
Protože jsme nic neviděli, vyčkávali jsme.V nastalém tichu se
z blízkého lesa za italskými zákopy ozval zvučný hlas, který
v samospasitelné němčině ohlašoval:“Promiňte, nechtěli jsme
vás vyrušovat, jen oslavujeme vstup Rumunska do války po boku
trojdohody.“ Měli jste vidět ty tváře našich důstojníků. Však to
Italům nedarovali. Asi za tři týdny, to jsem byl tentokrát
v zákopech, nastal k večeru po kávě ruch. Nastoupili další vojáci
a vždy ke dvěma střílnám přinesli bednu s l 250 náboji. Rozkaz
zněl — na daný příkaz je musíme vystřílet. Stáli jsme u své stříl-
ny s bednou s již dříve zmíněným Švandou a čekali. Na daný
pokyn začala palba. Zpočátku to vypadalo zábavně. Rozkaz zněl
— za pět minut vystřílet celou bedničku. Brzy se však překvapení
Italové vzpamatovali. Palba jejich ručních i strojních pušek nám
ani nepřekážela, ale pak začala děla a minomety a ty dovedly
drtit naši zábavu. Trvalo to pět minut než byl dán rozkaz palbu
zastavit.A ze zákopů volal obrlajtnant italsky. Ať se nezneklidňu-
jí, my pouze oslavujeme dobytí hlavního města Rumunska
německým a rakouským vojskem. Vystřelil jsem za těch pět minut
sedm patron, Švanda jich napočítal 36. Druhý den si stěžoval jak
ho bolí rameno. I tento špás ale něco stál. Ještě jsme stáli
u střílen, když zákopem duněly těžké kroky. Na stanovém plátně,
uvázaném na silné holi nesli dva vojáci raněného. Podle
krátkých kalhot a punčoch jsem poznal, že se jedná o někoho ze
dvou pochodových setnin, které přišly jako poslední. Běžel jsem

zjistit, kdo to je a pak jsem toho litoval. Byl to český chlapec,
osmnáctiletý Maxa,. Při té divoké střelbě, pár kroků od nás
dopadla italská mina asi přímo na jeho pušku. Výsledek? Jedna
ruka uražená v zápěstí, druhá u ramene. Pažba pušky mu urazila
bradu. Pohled na jeho oddechování byl příšerný. Trápil prý se
celý týden. Celou noc jsem jej ve spaní viděl. 

Říjen 1916 se ohlásil deštěm, mlhami, větrem a sněhem. Byli
jsme na pravém křídle kompanie. Spali jsme tři v bezpečném
krytu pod balvanem a drželi jsme hlídku na stanovišti, které
nesmělo být za žádných okolností opuštěno. Mimo mne to byl
Čech Koudelka a Němec Pansch. Byl to starší, dobromyslný
Opavák. Koudelka začal lamentovat:“ Tady nám bude přes zimu
proklatě vyfukovat, měli bychom si tu střílnu nějak bytelně upravit“.
S tím jsem pochopitelně souhlasil a hned jsme začali dělat plány.
Upravíme širší boky, nad hlavu si dáme střechu. Místo okapu na
ni zavěsíme celtu, aby na nás zezadu nestříkalo. To bude hned
pohodlnější služba. Kde jsme vzali materiál? Vzadu za vrcholem
bylo skladiště, lanová dráha, a kuchyně. Tam se dá ledaco
šlohnout. Rozdělili jsme si práci — Koudelka obstará materiál, já
budu stavět a Pansch bude po ten čas držet hlídku. Vyjednal
jsem s zugsfirou souhlas s nadkrytím střílny. Práci jsme nechtěli
odkládat.Hned druhý den šel Koudelka údajně pro vodu, my za-
tím drželi službu. Čekali jsme na něj dosti dlouho, ale stálo to za
to. Donesl prkna z bedničky na cukr, kus plechu a lepenky. A tak
jsme se za soumraku hned pustili do práce. Měsíc svítil, ale byla
hustá mlha. Na boky jsme narýpali drn, středem udělali dosti
širokou střechu z prken, přikryli ji lepenkou a plechem, zatížili
kameny a přikryli drny. Nebyla ještě půlnoc a bouda byla hotová.
Měli jsme z ní radost. 

Druhý den byla neděle. Mlha se rozplynula, ukázal se pěkný
podzimní den s dalekým rozhledem. Den, na který neza-
pomenu. Měl jsem hlídku od l2- l4 hodin. Na frontě byl klid.
Přiběhl Koudelka. „ Kde máš feldflašku? Máme dnes navrch půl
litru piva. Už jsem ho víc jak půl roku nepil, to si pošmáknu“. Mi
pivo nechybělo. Vypil jsem tu a tam při muzice či někde na
výletě sklenici a tak mi na něj chuť ani nepřišla. Donesl mi můj
příděl až na hlídku, ale nepochutnal jsem si. Pivo bylo
přelíváním a donáškou rozšplouchané, teplavé. Koudelka
odešel, zůstal jsem sám. 

Začal jsem vzpomínat. Dnes je v Kozlovicích pouť. Tam jsem
býval s kamarádem Cvičkem každoročně. Co teď asi dělá? Co
ostatní kamarádi? Co děvčata? A co naši doma? Kdo šel od nás do
Frýdku na poslední pouť? Až teskno mi bylo. Matka nás posílá-
vala na požehnání, kde se modlíval růženec. Nu tak alespoň ten
se tu pomodlím. Však jsem si ho na matčinu radu vzal s sebou. Už
mi kolikrát krátil dlouhou chvíli v noci na stráži. I dnes jsem po-
malu odříkával desátky. Do střídání chybělo asi čtvrt hodiny. Do-
sud bylo ticho.Najednou houkl dělový výstřel někde od Mrzlého
Vrchu. Odtud dosud nikdy na náš úsek nestříleli. Granát hvízdl ve
výšce nade mnou a udeřil do země na samém hřebenu kopce. 

„Asi se tam zatoulal nováček ze zálohy a dostal pozdrav“,
pomyslel jsem si. A už tu byla druhá rána! Zase tím směrem ale
mnohem níže. Několik kusů hlíny či kamení spadlo do zákopu.
Co to? Asi se zastřeluje nově umístěné dělo, ale kam? Nebo snad
bedlivý dělostřelecký pozorovatel zjistil naší nástavbu nad stříl-
nou a považuje to za nějaký úklad proti bezpečnosti italské?
Moje úvahy přerušila další rána. Dopadla několik metrů před
mou střílnou. Zaslechl jsem dupot. To utíkal kaprál se svými lid-
mi do nedaleké kaverny. Asi jim rána důkladně otřásla bejvákem.
Začalo mi být jasné, že palba míří na mou střílnu. Co teď? Mozek
horečně pracoval. Svoje stanoviště jsem dle dřívějších pokynů
opustit nesměl. Pochopil jsem, že dělo neustane, pokud cíl neza-
sáhne. Hrůzou jsem odstoupil asi dva kroky od střílny. Žuch!
Dutá rána a jedná stěna mé střílny, postavená z pytlů
naplněných hlínou se kutálela z kopce dolů. Jeden z odražených
kamenů mi vyrazil pušku z rukou, druhý srazil stojící feldflašku
i s trochou piva. Stál jsem ve výklenku jako socha. Granát, který
dopadl neexplodoval, pouze svým nárazem zboural zídku. Ulek
pominul, ale zůstat jsem tam nemohl, stal jsem se teď cílem
kterékoli pušky z nepřátelského zákopu. Vydal jsem se k vedlejší
střílně. Zaslechl jsem dupot kroků a německá slova: „Niemand
here“. Vyhlédl jsem ze střílny a uviděl dva sanitáře, vedle nich
stál lajtnant Vološinský. Od vchodu do kaverny zahlédli plný
zásah do mé střílny. Už tam byl i můj kaprál a volal: „Lepík“.
Ozval jsem se. „Co je? Jste raněn?“ Odpověděl jsem že ne, jen se
na mne nasypalo trochu hlíny.

„Měl jste štěstí“. Frajter Strach ke mně přistoupil a poklepal mi
na rameno:“ Modli se, Lepik, modli“. „Já se modlil“, odpověděl
jsem. 
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Po dlouhých letech se začalo opravovat i jeviště Generální oprava tělocvičny v plném proudu

Nostalgický pohled — leden 2013 Červenec — práce na rekonstrukci začínají

Tělocvična před Krmášovou zábavou

Solární panely
slouží především
k ohřevu vody

Sokolovna v novém kabátě — leden 2014

Tak vypadá moderní kotelna na úrovni

Vzduchotechnika pod stropem v kinosále


