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Evangelický kostel 
Již brzy se znovu stane evangelický kostel na Hamrovicích         

součástí scenérie horní Ostravice. V těchto dnech probíhají        

lesnické práce ve svahu pod kostelem, jejichž účelem je výrub          

vzrostlých stromů tak, aby neclonili výhledu na kostel z údolí a           

umožnili následnou úpravu svahu do podoby parku. Chodník        

od řeky ke kostelu je po dobu prací dočasně uzavřen. Velice se            

těšíme na výsledek. 

Michal Stankay

Bruslení za školou 
Letošní tuhá zima přeje zimním sportům, na Ostravici pak         

zvláště bruslení, pro které obec zřídila kluziště na hřišti         

základní školy. Plochu si užili jak děti, tak i dospělí při           

zápasech v “rybníkovém” hokeji. Velké poděkování patří       

pracovníkům obecního úřadu, kteří každý den až do nočních         

hodin led udržovali a připravovali na další den. 

Michal Stankay

 

Poplatky za odpad 2017 
Celkové náklady na jednotku činí 990 Kč, z této částky jsou           

poskytovány úlevy. Díky těmto úlevám budou v roce 2017 platit          

trvale hlášení občané (díky úspoře na zimní údržbě) 600 Kč          

osoba/rok (děti do 1 roku zdarma), trvale hlášení občané, starší          

81 let,  500 Kč osoba/rok, chataři 990 Kč chata/rok.  
Firmy budou platit za nádobu o objemu 110 litrů 3 630 Kč/rok,            

za nádobu o objemu 240 litrů 7 260 Kč/rok. 

Návrh Viktora Fialy, aby občanům byla poskytována sleva již         

od 70 let, nebyl zastupitelstvem obce schválen. 

redakce 

Rozpočet 2017 
Rozpočet na tento rok mimo jiné vyčleňuje prostředky        

na rekonstrukci mostů na místních komunikacích, úpravy čerpacích       

stanic vodovodního řádu, studii nové radnice. Rozpočet je navržen         

jako schodkový a počítá s dofinancováním kontokorentním úvěrem. 

 Michal Stankay

Kotlíkové dotace pokračují, nový zákon umožní kontroly topenišť 
V rámci 2. vlny kotlíkových dotací, která bude spuštěna         

nejdříve v měsíci červnu 2017, obdrží Moravskoslezský kraj        

pravděpodobně téměř 900 miliónů Kč. Ve 2. vlně nebudou         

podporovány kotle výhradně na uhlí a také kombinované kotle         

(na uhlí a biomasu) s ručním přikládáním. Nadále tedy budou          

podporovány kombinované kotle (na uhlí a biomasu)       

s automatickým přikládáním, kotle výhradně na biomasu,      

plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. 

Na rozdíl od prvního kola pak žadatelé rovněž nebudou  

 muset realizovat tzv. mikro-energetická opatření (např. výměnu       

oken, pozn. redakce). Více informací na www.lokalnitopeniste.cz.  
Dne 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně           

ovzduší. Kromě jiných opatření umožňuje odpovědným orgánům       

kontroly topenišť přímo v domácnostech, v případě, že dochází         

k opakovanému porušování tohoto zákona. Pokud by skutečně došlo        

k vymáhání zákona, můžeme doufat v sankcionování alespoň těch         

nejhorších hříšníků. 

Michal Stankay

Novinky ze zasedání zastupitelstva obce 
Dne 16. 11. 2016 se konalo 15. zasedání zastupitelstva         

obce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zařazení komunikace       

na Kamenci do investičního plánu obce Ostravice pro volební        

období 2014 - 2018. 

Dne 12. 12. 2016 se konalo 16. zasedání zastupitelstva         

obce. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2017 ve výši 

 příjmů 44 896 tis Kč, ve výši výdajů 43 142 tis Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o poplatku za odpady,        

viz výše. Zastupitelstvo schválilo záměr společnosti Ridera Reality       

a.s. „Vybudování a pořízení vybavení nové výstavní expozice        

dřevařské prvovýroby „Na Pile“ v Ostravici“. 

Tomáš Kokeš

Rada obce projednala 
Přinášíme vám přehled některých usnesení ze zasedání rady obce. Celé zápisy najdete na stránkách obce www.obec-ostravice.cz.  

29. 6. 2016 Rada obce vzala na vědomí pokutu 5 000 Kč            

od České inspekce životního prostředí za nepovolený ořez lípy        

před budovou SDH Ostravice. Rada vzala na vědomí zřízení        

zástavního práva na budově čistírny odpadních vod Svazku        

obcí Čistá Odra (SOČO) za nezaplacení pokuty 14,5 miliónů Kč         

Finančnímu Úřadu za porušení rozpočtové kázně. Rada       

schválila vypsání výzvy na opravu komunikace Kamenec       

v projektové ceně 9,6 miliónu Kč. 

18. 7. 2016 Rada obce schválila GPS monitoring vozidla         

pracovníků údržby obce. 

 12. 8. 2016 Rada obce schválila podání žádosti o dotaci          

na pořízení kompostérů pro občany obce a pořízení štěpkovače        

do vlastnictví obce. Rada obce schválila smlouvu na rozšíření        

kamerového systému ve výši 333 935 Kč. 

29. 8. 2016 Rada obce schválila pokračování projektu “chodník         

Sever” v úseku Stříž po odbočku Sokolská chata. Dále rada obce           

schválila vypsání veřejné zakázky na opravu obecní komunikace        

na Kamenci. Rada obce schválila smlouvu o dílo s dodavatelem         

INSTALL CZ, s.r.o., na rekonstrukci komunikace na Kamenci,        

esíčko kolem pana Bražiny, v ceně 1 014 010 Kč s DPH. 
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12. 9. 2016 Rada obce schválila vypsání 4. výzvy na posyp           

komunikací při zimní údržbě. Rada obce pověřila starostu        

obce k odsouhlasení návrhu dohod o náhradě škody mezi obcí          

Ostravice a SOČO na komunikaci na Kamenci. 

3. 10. 2016 Rada obce schválila zpracování projektu        

na opravu hřbitovní zdi a plotu za účelem podání žádosti         

o dotaci. Rada projednala dopis Ministerstva dopravy ve věci        

žádosti o zpoplatnění silnice I/56 v úseku Frýdlant        

nad Ostravicí - Bílá - Hlavatá. Rada obce neschválila pořádání         

zimního seriálu Lysa Cup na území obce. 

17. 10. 2016 Rada obce schválila plán zimní údržby         

2016/2017. Rada obce neschválila smlouvu s dodavatelem       

opravy komunikace na Kamenci (STRABAG a.s.). Rada obce        

schválila výzvu majiteli areálu pily o sdělení ceny pozemků pro          

realizaci stavby budovy obecního úřadu a stavby náměstí        

v rozsahu 6 000 m2. Rada schválila zakoupení malotraktoru  

 na zimní údržbu za cenu 621 000 Kč. Rada obce projednala podnět            

Tomáše Kokeše ke kontrole podloží komunikace Halfar - Sepetná         

a postoupila jej k vyjádření zhotoviteli komunikace společnosti       

INSTALL CZ, s.r.o. 

24. 10. 2016 Rada obce uzavřela smlouvy o dílo pro zajištění           

kalamitních situací při zimní údržbě s Karlem Mališem,        

IČO 44791623. 

19. 12. 2016 Rada obce projednala možnost zřízení služby          

pro seniory obce Ostravice, tzv. ,,Senior TAXI". 

9. 1. 2017 Rada obce schválila zpracování projektové dokumentace         

pro opravu mostků u MŠ a Sepetné. Rada souhlasí s výstavbou           

domu pro seniory na dolní Ostravici, ale neudělila souhlas potřebný         

ke získání dotace z EU. Rada schválila oslovení Lesů ČR s žádostí o             

odkoupení parkoviště “U Transformátoru”. Na zahradě správy       

Biskupských lesů bude výstava dřevěných soch. 

Michal Stankay

Pohádky starosty obce  
„Bylo, nebylo“, tak začíná většina pohádek. Jako děti jsme jim          

věřili a jejich hrdinové byli hluboce vryti v naší dětské mysli.           

Jak jsme však dospívali, postupně jsme s nostalgií zjišťovali,         

že život není pohádka. Žít pohádkami je sice krásné a k dětství         

to neodmyslitelně patří, jednou jsme však dospělí a tak         

musíme čelit realitě. 

Sice nepředpokládám, že by starosta obce Ostravice       

považoval zastupitele obce za děti, pohádky jim však přesto         

vykládá. Přesněji řečeno, na veřejném zasedání zastupitelstva       

říká, že studie kamerového systému obce Ostravice existuje        

a leží na obecním úřadě a jelikož se prý nezajímám o dění           

v obci, tak se nemám divit, že jsem tuto studii dosud neviděl.           

Kdo prý ji vidět chtěl, ten ji prý viděl. 

Zajímal jsem se tedy a požádal jsem obec o poskytnutí          

informací. Po drobném legislativním kolečku přes Krajský       

úřad, jak již je u nás zvykem, musela obec Ostravice          

pod vedením Ing. Miroslava Mališe přiznat, že starosta obce        

na zasedání zastupitelstva nemluvil pravdu. Žádná studie tedy        

neexistuje, i když dle usnesení zastupitelstva obce a pohádek        

pana starosty existovat měla. Usnesení zastupitelstva obce       

tedy opět nebylo plněno.  

Proč nám pan starosta na zasedáních zastupitelstva       

vykládá pohádky? Že by si snad myslel, že takto skryje          

skutečnost, že si jako starosta obce, který je povinen jednat          

dle usnesení zastupitelstva, dělá co se mu zlíbí?  

Z obecního rozpočtu mizí statisíce, aniž by se zastupitelé         

měli možnost seznámit s podrobnostmi umístění a funkčnosti       

kamerového systému, popř. to i projednat. Ne, to není         

pohádka, to je realita obce Ostravice, kde je většina zastupitelů         

mlčky a bez protestu kolébána bájemi pana starosty.        

V diskuzích na zasedáních zastupitelstva pak zastupitelé      

mnohdy neprosazují zájmy občanů, nýbrž jen hájí křeslo        

starosty Mališe. Asi je baví zase jednou věřit pohádkám. 

A tak se jednou může stát, že „zazvoní zvonec a nejen           

pohádkám bude konec“. 

Tomáš Kokeš

 Nové centrum obce: “bez diskuze” 
Na závěr zasedání zastupitelstva obce, dne 16. 11. 2016, bylo jen jako            

okrajová informace starostou Mališem, mimo schválený program       

schůze, sděleno, že „Ridera navrhuje, nám pozemky pro radnici a         

náměstí DAROVAT a klade si tyto podmínky, že po dobu 50 let obec            

nebude moct darované pozemky prodat, že obec na darovaných        

pozemcích postaví radnici, že obec místo starého současného úřadu         

udělá parkoviště a že obec pro podporu kulturní, sportovních         

dalších aktivit společného života obce, poskytne po dobu 15 let 1           

milion korun ročně na aktivity, které budou probíhat v areálu          

nového náměstí.”  

Poněvadž zastupitelé tento materiál do rukou nedostali,       

o záměrech na pile se nijak nediskutovalo. 

Do záměru nové radnice obec investovala již cca 160 tisíc Kč           

za studii rekonstrukce staré administrativní pilařské budovy, dále       

má obec vypracovaný projekt nového obecního úřadu       

za cca 500 tisíc Kč. Na tento projekt je již vydáno stavební povolení          

a nový úřad by měl stát vedle současného úřadu, na místě           

současného parkoviště.  

Je tedy evidentní, že obec, v jejímž vedení je současný starosta           

Mališ od roku 2002, již dlouhodobě do nové radnice investuje          

veřejné finanční prostředky a je proto s podivem, že tyto varianty           

dnes obec opouští a chystá další, nové, veřejně neprojednané         

záměry. 

Zdá se, že na Ostravici se vše kolem nové budovy obecního           

úřadu děje na neveřejných zasedáních rady obce a neveřejných         

zasedáních komise rady obce. Jména členů této komise byly         

ve zveřejněném zápise rady obce začerněny a rada obce jména členů          

komise před veřejností tají. Zastupitelé opozice, Viktor Fiala        

a Ing. Petr Lechner, svou účast v komisi odmítli, poněvadž        

nesouhlasili s plánovaným zadlužením obce ve výši 80 milionů Kč,          

které předložil starosta Mališ na zasedání zastupitelstva obce,        

jakožto možnost financování rekonstrukce staré administrativní      

budovy na pile. 

Tomáš Kokeš

Zakletá komunikace Kamenec 
Cesta od Nové Vsi až po most Petra Bezruče je od roku 2012             

poškozená vadami po provedené stavbě kanalizace. Svazek       

obcí Čistá Odra (SOČO), který kanalizaci budoval, cestu        

v rámci reklamace dodnes neopravil, i přesto, že v létě 2013          

zorganizoval na opravu veřejnou soutěž. 

 Obci Ostravice tedy nezbývá nic jiného, než si cestu opravit za své a            

škodu pak po svazku vymáhat. Rada obce zajistila výběrové řízení a           

vybrala dodavatele, smlouvu s vybraným dodavatelem již ale        

neschválila. Starosta Mališ tedy schválení smlouvy předložil       

zastupitelstvu obce. 
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Nastala situace, kdy předmětná smlouva nebyla zastupitelům       

vůbec předložena a starosta navíc navrhl, abych onu        

“tajemnou”, nikým neviděnou smlouvu podepsal já. Před       

hlasováním jsem upozornil, že smlouvu na veřejnou zakázku        

v hodnotě cca 3 miliony Kč vč. DPH nepodepíšu, poněvadž         

je situace kolem této obecní zakázky nejasná. Obec       

nepředložila zastupitelům ani rozpočtovou změnu a ani       

dohodu se SOČO o náhradě škody. I přes můj nesouhlas          

zastupitelé návrh starosty obce schválili. Skutečnost,      

že 15členné zastupitelstvo pověří zastupitele k provedení      

úkolu přes jeho nesouhlas, mi připomíná dobu před 40 lety. 

Při podrobnějším pohledu je podivná tato věc: Obec má         

v úmyslu opravit svršek v celém úseku komunikace       

na Kamenci se společností STRABAG a.s. (za cca 3 milióny Kč)          

a zároveň dne 29. 8. 2016 uzavřela smlouvu za 1 milión Kč se             

společností INSTALL CZ, s.r.o., na úpravu a rozšíření části         

úseku stejné komunikace (v esíčku u Bražinů). Do doby,         

než budou stavební úpravy společností INSTALL CZ, s.r.o.,       

realizovány, nemá vůbec smysl svršek komunikace      

na Kamenci opravovat. Nebo je záměrem obce Ostravice,     

pod vedením Ing. Miroslava Mališe, že bychom cestu krásně  

 v celém úseku se společností STRABAG a.s. opravili a pak ji znovu           

v části úseku se společností INSTALL CZ, s.r.o., zase rozkopali?         

Starosta Mališ se o tomto na veřejném zasedání zastupitelstva        

nezmínil. Dodnes nevyjasnil, jak si vlastně, zejména teď v zimním          

období, představuje koordinaci stavebních prací a také neřekl, jak        

by byly ošetřeny záruky na dílo provedené dvěma různými firmami. 

Vše, co se kolem komunikace na Kamenci děje, na mne působí           

velmi schizofrenním dojmem. Obec má ještě dalších 14 zastupitelů,         

kteří by teoreticky také mohli smlouvu podepsat a v díle          

pokračovat. Nic takového však starosta Mališ nenavrhl. Zdá se tedy,          

že mu nejde ani tak o to, aby se cesta opravdu opravila            

ke spokojenosti občanů, ale spíše opět jen politikaří a bere si občany           

jako rukojmí svých politických “hrátek s opozicí”. 

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem tedy smlouvu        

se společností STRABAG a.s. nepodepíšu. Naopak se domnívám,       

že by smlouvu měli podepsat ti, kteří obec skutečně řídí (široká          

koalice starosty Mališe má 12 členů) a jsou tedy odpovědní          

za nakládání s finančními prostředky obce, které se zaplatily        

za projektovou dokumentaci, právní posudky, znalecké posudky,      

které ve věci komunikace na Kamenci již investovala.. 

Tomáš Kokeš

Nekonečný výkup pozemků u golfu 

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se otisknout dopis pana Petra         

Snášela, který nám byl doručen do redakce. Domníváme se         

totiž, že pokud byla věc projednávána na zasedání        

zastupitelstva, jedná se o věc veřejnou a prostor k veřejnému          

vyjádření by měla dostat i druhá strana. Zabýváme se tím také           

proto, že na začátku obec mohla pozemky vykoupit za 17 tisíc           

Kč a dnes se částka může pohybovat v řádu statisíců. 

Dopis pana Petra Snášela zveřejňujeme bez      

jakýchkoliv redakčních úprav, v originální podobě: 

Vážená redakce občasníku Ostravičan. Využívám Vaší      

nabídky redakce k podávání příspěvků občanů. Chtěl bych        

touto cestou informovat občany obce Ostravice o tom,        

že starosta obce Ostravice ing Miroslav Mališ úmyslně       

nepravdivě informoval na 14.zasedání Zastupitelstva obce      

Ostravice členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost      

o situaci ve věci výkupu mých pozemků pod pozemní        

komunikaci Vrchy. Pokud takový člověk úmyslně sděluje       

nepravdivé informace, je obyčejný lhář. Jak jinak       

charakterizovat osobu současného starosty obce Ostravice,      

kterému se neštítí mě jako majitele pozemků pod komunikací         

veřejně pošpinit tvrzením, že i díky průtahům z mé strany          

došlo k promlčení smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi         

mnou a obcí Ostravicí a dále neváhá veřejně polemizovat         

o tom, že to byl patrně z mé strany záměr. Pan starosta,           

který požívá přirozené důvěry u občanů, se patrně tímto         

jednáním snaží před veřejností odvést pozornost      

od pochybení, které najisto vzniklo na straně obce Ostravice        

a mělo za následek, že spor ohledně výkupu mých pozemků 

 se musí řešit soudní cestou. Pan starosta Mališ by si měl uvědomit,            

že svým jednáním překročil jisté meze slušného chování a nemůže          

čekat z mé strany v této věci jakýkoliv vstřícný postoj.  

S pozdravem Petr Snášel

Požádali jsme obě strany sporu o doložení svých tvrzení. Z reakcí          

a předložených dokumentů vyplynulo, že podstatou celé věci je        

nejspíše to, že nedošlo k odkoupení pozemků na základě smlouvy          

o smlouvě budoucí z roku 2009 za předem dohodnutou cenu         

50 Kč/m2. Platnost smlouvy o smlouvě budoucí byla totiž časově         

omezena a její ustanovení již dnes neplatí. 

Nesouhlas pana Snášela s uváděnou rozlohou předmětných       

pozemků se prokázal jako oprávněný, poněvadž se nakonec        

prokázalo, že skutečná výměra byla jiná, než bylo uvedeno         

v původní smlouvě. Pan Snášel tedy navrhl obci prodej pozemků         

znovu, bohužel, již za vyšší cenu, obec na tuto písemnou nabídku           

nijak písemně nereagovala. 

Nastala tedy situace, že opravená obecní komunikace       

je postavena na soukromém pozemku i přesto, že nikdy nedošlo         

k finančnímu vyrovnání za pozemek pod komunikací. 

Aby se tento bludný kruh jednou provždy uzavřel, tak panu          

Snášelovi, dle jeho tvrzení, nezbylo nic jiného, než podat žalobu          

na přikázání nemovitosti do vlastnictví zřizovatele stavby a vydání        

bezdůvodného obohacení. Ve sporu však nejde o odstranění cesty         

ze soukromého pozemku, jak by se možná mnozí domnívali, ale         

o to, aby se dokončilo to, co bylo dojednáno. Byl by to podstatný            

posun k tomu, aby opravená obecní silnice mohla být konečně         

řádně zkolaudována a mohla plně sloužit občanům. 

Redakce

Co prozradila SŽDC 
Celostátními i regionálními periodiky proběhla zpráva o tom,        

že trať Ostrava - Frýdlant n. O. - Frenštát p. R. bude rozšířena,             

elektrifikována a že dojde k výraznému zkrácení doby       

cestování do krajské metropole. Na tento komfort si ale ještě          

počkáme. 

Onehdy jsem se dotázal Správy železniční dopravní cesty        

(SŽDC), proč náš motorák stále nejezdí rychlostí 80 km/h,         

ačkoliv rychlost jízdy je tím hlavním důvodem, proč byla trať  

 v roce 2015 opatřena signalizací. Odpověď mě sice trochu šokovala,         

ale co, byla rychlá a tak jsem se ptal dál. Výsledkem konverzace            

s pracovnicí organizace byly tyto informace: Vlak nebude jezdit        

osmdesátkou minimálně do roku 2019, a to z důvodu, že je ještě            

potřeba kompletně zrekonstruovat svršek trati, což nastane po roce        

2019. Zástupkyně SŽDC v podstatě souhlasila s tím, že minimálně         

do roku 2019 tedy bude signalizace, včetně semaforů u Hotelu          

Freud, zbytečná. Ze zpráv dále vyplynulo, že vlak se v prostoru  
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křižovatky pohybuje rychlostí chůze z důvodu chybějícího       

návěstidla, na nápravě se prý pracuje. 

Oceňuji upřímnost SŽDC, zároveň ale trochu těžce       

vydýchávám, co nám, jako daňovým poplatníkům, státní firmy        

dodaly za 217 milionů korun. Získali jsme nebezpečnou,      

nefunkční a zbytečnou křižovatku u Hotelu Freud, která        

neustojí ani sobotní dopolední provoz a stejně pomalý úsek         

tratě, navíc bez potřebných zabezpečovacích prvků.      

S pozdravem, vaše SŽDC, ŘSD a Obec Ostravice.  

 Díky, skvělá práce! Dotace utraceny, plány splněny, pásky        

přestřiženy. Nepochybujme o tom, že na nápravu škod bude nutné          

vyhradit další prostředky. 

Bude-li takto vypadat i zrychlení tratě z Ostravy do Frýdlantu         

nad Ostravicí, tak se klidně může stát, že rychlost nebude 160 km/h            

ale 60 km/h a že trať nepovede do Frýdlantu nad Ostravicí, ale           

do Frýdlantu v Čechách. 

Michal Stankay

Komunitní dům pro seniory být může, ale bez dotací 
Stará škola na dolní Ostravici u kostela může ožít novým          

životem. Budova byla postavena kolem roku 1900 a nejdříve         

sloužila jako obecní úřad a škola, poté již jen jako škola.           

Původně obecní budova je v současné době v soukromém         

vlastnictví. Nový vlastník nyní přišel se záměrem vybudovat,        

za přispění evropských dotací v této budově komunitní dům         

pro seniory. Pro potřebu přidělení evropských dotací       

potřeboval soukromý investor souhlas obce s tím, že takové         

zařízení může na území obce provozovat. Celá záležitost se ale          

dostala do paradoxní situace. Rada obce v rámci stavebního         

řízení se stavbou souhlasí, ale současně naši radní nesouhlasí         

s tím, aby komunitní dům na území obce byl provozován,          

a to s odůvodněním, že na Ostravici prý máme pro seniory         

bytů dost. 

 Dle vyjádření investora, nepřesvědčilo radní obce ani to, že by obec          

Ostravici její souhlas s provozováním komunitního domu       

pro seniory nestál primárně ani korunu. Sekundárně by nějaké        

výdaje byly určitě, např. za odvozy odpadů, na tyto služby          

ale občané částečně přispívají přímo platbami za likvidaci odpadů.        

Navíc každý nový obyvatel obce, ať už v produktivním         

či neproduktivním věku, pro obec znamená více daňových příjmů.        

Důvody, proč radní obce svým nesouhlasem soukromému       

investorovi znemožnili čerpat evropské dotace, mohou být různé        

a je jen jejich věc a odpovědnost, jak to vysvětlí sami sobě           

nebo občanům. V době, kdy je center pro péči o seniory v ČR akutní            

nedostatek, je však takové negativní rozhodnutí minimálně       

zamyšlení hodné, zejména proto, že souhlas by obec nic nestál. 

Tomáš Kokeš

Z obecní kroniky: První světová válka 
Pohnutou dobu válečnou nelze popisovat slovy dneška a tak         

prosím, přijměte doslovný přepis obecní kroniky zachycující       

dobu, kdy naši lidé odcházeli do první války světové: 

26. července 1914 byla nařízena částečná mobilisace       

vojska a po 5 dnech, dne 31. července všeobecná mobilisace          

včetně domobrany, neboť začala válka proti Srbsku, která        

brzy roznítila se v požár válečný mezi všemi národy Evropy. 

 Začala Válka světová. 

Škola „u kostela“, jako střed mobilisační v obci, kde byl          

obecní úřad – octla se v ruchu válečném. Sem spěchali          

vojínové a domobranci hlásiti se k odchodu ke svým plukům,          

zde udíleny rady všem, zde tklivě pronášeli odcházející        

mužové svá přání v zájmu rodin a jmění svého, zde ukládali           

i své poslední vůle a každému dle sil a možnosti se posloužilo.           

Nejpohnutější dny v obci byly 31. červenec a 1. srpen, neboť           

2. srpna odjížděl v poledne z obce plný, dlouhý vlak         

narukujících domobranců. Nebylo možno ubrániti se zaslzení       

při loučení se jich na zastávce „pod Žárem“, kde několik          

zanotilo píseň „Zasviť mi ty slunko zlaté na poslední z vlasti           

krok“, kterou před vlakem za úplného ticha pěli na rozloučení          

se svými milými. Dozpívali, vsedli do vlaku a tento odnášel          

všechny do nejisté budoucnosti. Železnými a rychlými kroky        

pak dále postupovaly události a zanedlouho celá Evropa        

octla se ve vřavě válečné. 

Podepsaný, co obecní tajemník a nadučitel na dobu války         

co nezbytný nemusel hned k vojsku nastoupiti a pracoval         

ve všech odvětvích válečné péče: sepisoval zásoby, sám       

vyplácel podpory 156 ženám narukovaných vojínů a to „dole“         

i v Bílé, kam dojížděl, dopisoval vojínům za ženy a matky,          

dotazoval se na raněné a zajaté atd. 

 Žáci sbírali listí ostružinové na čaj, v ručních pracích hotoveny          

papírové podešvice – 1000 kusů a k vánocům zasláno         

ve 2 zásilkách vojínům: 30 párů nátepniček, 35 párů ponožek,        

29 šálů, 5 kuklí proti sněhu, 3 páry + 3 = 6 párů nákolenníků            

a 10 žíněk na umývání. Červenému kříži pro vdovy po padlých         

odvedena sbírka žáků 30 K, občanů 400 K. Hned po vyhlášení           

mobilisace občanstvo těžce bylo postiženo dodávkami pro vojsko        

a to: 20 párů koní s povozy a se vším příslušenstvím, 40 koní            

odvedeno a dodáno jízdě, 135 kusů hovězího dobytka za 37 929 K,            

1129 q ovsa a v březnu nato 100 q slámy. 

Všechny tyto dodané věci byly poměrně dobře zaplaceny, toliko         

prvních 20 přípřeží s koňmi – nejlepší to koně a povozy, nebyly            

dobře oceněny a zaplaceny, což asi stalo se spěchem s jakým byly            

zabrány a přes protesty a žádosti obce náhrada zvýšena nebyla. 

Ve všech oborech života bylo cítiti válku. Stavba fary musela          

býti ihned zastavena, jelikož zedníci, nádeníci i stavitel narukovali.         

Byla naštěstí aspoň hrubá stavba přivedena pod střechu,        

prozatímně papírem kryta a zabezpečena na zimu. Ani zjara         

nebylo možno ji dokončiti, byla jen uvnitř omítnuta, střecha        

eternitem pokryta a na další přezimování zabezpečena. 

Úroda r. 1914 byla velmi pěkná a vydatná, ač většinou mužové           

nebyli doma, provedeny práce žňové i podzimní včas, neboť         

pracovaly se vší silou ženy, starci i děti, jímž dovolené od návštěvy            

školy byly udělovány – každý připravoval se na zimu a na vánoce            

– na návrat svých milých z války, neboť bylo všeobecné mínění,          

že válka přes zimu nepotrvá. Další doba všechny o jiném poučila . 

Čerpáno z Obecní kroniky 

uložené v Okresním archivu ve Frýdku-Místku, 

Tomáš Kokeš

Tiráž: Občasník Ostravičan, Únor 2016. Vydáno dne 1. 3. 2017. Redakce: Michal Stankay, Tomáš Kokeš, Viktor Fiala. Adresa on-line verze:                    
www.ostravican.cz/obcasnik/. Facebook: www.facebook.cz/ostravican/. Kontaktní e-mail redakce: redakce@ostravican.cz. Vydává Michal Stankay,          
Ostravice 564. Distribuce: Česká pošta s.p. Tisk: AMOS repro, spol. s r.o. Registrace MKČRE22380. Vydavatel neodpovídá za osobní názory autorů. 
 

strana 4 

http://www.ostravican.cz/tisk/
http://www.facebook.cz/ostravican/
mailto:redakce@ostravican.cz

