Kvûten 2013
Info pro občany
ZASTUPITELSTVO
OBCE METYLOVICE NA SVÉM
ZASEDÁNÍ
ZE DNE 20. 1. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice v souladu s novelou
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanovuje
neuvolněným členům zastupitelstva
obce odměnu ve stejné výši, jako byla
stanovena usnesením č. 12/2010.5a a
usnesením č. 12/2010.5b, tj. za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva
obce ve výši 1 660 Kč hrubého měsíčně,
člena výboru ve výši 540 Kč hrubého
měsíčně a předsedy výboru, který je
zároveň i členem dalšího výboru zastupitelstva obce ve výši 2 020 Kč
hrubého měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru nebo člena výboru tj.
od 22. 11. 2010. Za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18 000 Kč
hrubého měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty tj. od 10. 11. 2010.
• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč
všem úspěšným žadatelům — vlastníkům nemovitostí na katastrálním
územní obce Metylovice. Příspěvek
bude vyplacen po předložení Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje uzavřené mezi
příjemcem dotace a Moravskoslezským
krajem.
• ZO Metylovice schvaluje zařazení
správního území obce Metylovice do
území působnosti Místní akční skupiny
Pobeskydí — zájmového sdružení
právnických osob (IČ: 71212612) na
období 2014 — 2020.
• ZO Metylovice schvaluje koupi vlastnických práv od pana Lubomíra Bujnoška, 739 45 Fryčovice 548, k nemovitostem zapsaných na listu vlastnictví
863 viz. příloha č. 3.

ãíslo
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ãtvrtletník

NESCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice se
připojí k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. března 2014 v souladu se
zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů České republiky
ZASTUPITELSTVO
OBCE METYLOVICE NA SVÉM
ZASEDÁNÍ
ZE DNE 24. 2. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 13—397—11 ze
dne 24. 8. 2011 s firmou Beskydská
stavební, a. s. a pověřilo starostu k podpisu Dodatku č. 4 s firmou Beskydská
stavební, a. s. viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 3
ke Smlouvě o úhradě finančního
podílu na pořízení movitých věcí
a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu
Frýdlantsko–Horné Kysuce ze dne 20.
5. 2011 viz. příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 6
ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na
území obce Metylovice s ČSAD
Frýdek– Místek, a.s. a pověřilo starostu
k podpisu Dodatku č. 6 s ČSAD
Frýdek–Místek, a.s. viz. příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje přijetí věcného daru — obrazu akademického
malíře J. V. Luňáčka od Ing. Josefa
Luňáčka — Lysá hora a Ondřejník pro
ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje výroční
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mjr. Ambrože
Bílka a Mateřská škola Metylovice za
rok 2013 viz. příloha č. 6 — Výroční
zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013.
• ZO Metylovice schvaluje převod
hospodářského výsledku Základní

ZDARMA

školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské
školy Metylovice, příspěvkové organizace za rok 2013 ve výši
77 280,21 Kč takto: do fondu rezerv 76
280,21 Kč a to fondu odměn 1 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje návrh na založení Místní akční skupiny (MAS)
Frýdlantsko–Beskydy a schvaluje —
souhlasí s jejím vznikem. Zastupitelstvo obce Metylovice dále souhlasí se zařazením správního území obce
Metylovice do územní působnosti
Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko–Beskydy pro období 2014 — 2020.
ZASTUPITELSTVO
OBCE METYLOVICE NA SVÉM
ZASEDÁNÍ
ZE DNE 24. 3. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje vyhlásit
záměr na pronájem vodního díla —
vodovod pro veřejnou potřebu, který je
ve vlastnictví obce Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlásit
záměr na pronájem vodního díla —
kanalizace pro veřejnou potřebu, která
je ve vlastnictví obce Metylovice
• ZO Metylovice zrušuje usnesení
č. 11/2013.17 přijaté na jednání zastupitelstva obce Metylovice, konaného
dne 16. prosince 2013, jímž schválilo
úhradu služeb Mgr. Petra Poločka při
eventuálním soudním procesu v případu nevhodného chování učitelek
MŠ k dětem. Toto usnesení ruší zastupitelstvo obce Metylovice z důvodu
neurčitosti usnesení zastupitelstva
obce, jakož i s ohledem na případný
rozpor přijatého usnesení se zákonem
o obcích.
• ZO Metylovice schvaluje zplnomocnění starosty k účasti a hlasování na
valné hromadě obchodní společnosti
Frýdecká skládka, a. s., konané dne 28.
3. 2014.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou HRAS — zařízení hřišť, s.r.o.,
Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov –
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Dolní Datyně, IČ: 47666331, na
dodávku a montáž zakázky „Přírodní
zahrada mateřské školy v Metylovicích“
v celkové výši 2 355 541 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou HRAS — zařízení hřišť,
s.r.o., viz. příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje zavedení
provozu linky MHD 865004 z Frýdku–Místku do obce Metylovice
o víkendech. Tento záměr je podmíněn
finanční spoluúčastí Moravskoslezského
kraje místo dosavadního financování
spojů linek v základní dopravní obslužnosti dle projektu společnosti UDI
MORAVA. Další podmínkou je souhlas
Města Frýdku–Místku a uzavření smlouvy o zajištění provozu linky MHD
č. 865004 z Frýdku–Místku do obce
Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje financování
linky MHD č. 865004 dle projektu UDI
MORAVA pro období 2014—2018 za
podmínky finanční spoluúčasti
Moravskoslezského kraje, Města

Frýdek–Místek a obcí Palkovice a Kozlovice dle předchozího bodu.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo č. 16/2014 s Ing. Markétou
Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304,
760 01 Zlín, IČ: 63464501, na zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR na projekt
„Zavedení separace a svozu bioodpadů
v obci Metylovice“ za cenu 24 200 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s Ing. Markétou
Hoškovou, viz. příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje v rámci
rekonstrukce kostela Všech svatých
v Metylovicích Římskokatolické
farnosti Metylovice, 739 49 Metylovice
120, IČ: 49562436, příspěvek ve výši
80 000 Kč na pořízení nových
vchodových dveří do kostela Všech
svatých v Metylovicích.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s Ing. Petrou Ličkovou, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek–Místek,
IČ: 73211141 na autorský dozor a technický dozor investora související s re-

alizací projektu „Přírodní zahrada
mateřské školy v Metylovicích“ za
stanovenou cenu 70 000 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu k podpisu
Smlouvy o dílo s Ing. Petrou Ličkovou
viz. příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlásit
záměr na prodej části pozemku st.
58/3 a části pozemku parc. č. 354/1 vše
v k.ú. Metylovice
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na pozemcích
obce Metylovice parc. č. st. 58/3, 354/1
a 2022 vše v k.ú. Metylovice
s Ing. Alešem Přibylou, 739 49
Metylovice 226 a pověřuje starostu
k podpisu Smlouvy o právu provést
stavbu s Ing. Alešem Přibylou viz.
příloha č. 8.
ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá na příští
zasedání
zastupitelstva
obce
Metylovice projednání Smlouva
o poskytování právní služby advokátem
za účastí JUDr. Karla Bocka.

REALIZACE STAVEB A PROJEKTŮ V ROCE 2014
Počátkem dubna 2014 se rozjely stavební práce u mateřské
školky, kde se začíná rýsovat dětské hřiště v přírodním stylu.
Během měsíce května by všechny herní a vzdělávací prvky měly
být usazeny a provedeny terénní a sadové úpravy.

Informace pro voliče před konáním voleb
do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

V průběhu dubna se bude soutěžit i zhotovitel na projekt Regenerace ovocného (třešňového) sadu. Během vegetačního klidu
byly staré třešně pokáceny a nyní se sad nově osadí mixem ovocných stromů (slivoně, jabloně, třešně a hrušně). Navrženy jsou
vždy rané i pozdní odrůdy, aby měl sad velké využití při zpracování ovoce po celý rok.

v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
Na území obce Metylovice budou volby probíhat v 1 volebním
okrsku, jehož sídlo bude v přízemí Základní školy
Mjr. A. Bílka v Metylovicích.

Rovněž v dubnu proběhne výběr z cenových nabídek na
opravu místní komunikace ke hřbitovu, respektive až za hřbitov.
Se samotnou opravou se počítá v květnu nebo v červnu tohoto
roku. Součástí této opravy je i vytvoření několika podélných
stání pro osobní automobily kolem zídky hřbitova.

Hlasovací lístky občané obdrží do svých poštovních
schránek nejpozději 20. května 2014.
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu
Evropské unie, musí prokázat svou totožnost a občanství
jiného členského státu.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Do ní vloží 1 hlasovací lístek, na kterém
může zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku.

Práce na škole a ve škole pomalu finišují. Obkládají se sociální
zařízení a chodby, pokládá se dlažba. Všude jsou nataženy
vnitřní omítky, sádrokartonové stropy, osazena topná tělesa
a místnosti (učebny, kabinety, jídelna, družina atd.) se začínají
pomalu opatřovat nábytkem, zařizovacími předměty (umyvadla,
pisoáry, vodovodní baterie) a dalším vnitřním vybavením. Budou ještě následovat venkovní terénní úpravy a stavět zpevněné
plochy před školou (chodník). Uvnitř se musí ještě pospojovat
rozvody elektřiny, namontovat velkokuchyně, a vymalovat
všechny prostory. Nakonec se přenesou ze staré školy lavice, židle a další movité věci a majetek, který ještě může posloužit
v nové škole.

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku
v Metylovicích, mohou do čtvrtku 8. května do 16 hodin
doručit obecnímu úřadu žádost o vydání voličského
průkazu. Vydaný voličský průkaz je bude opravňovat
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky.

V červnu očekáváme výsledky hodnocení podané žádosti
o dotaci na demolici stávající budovy ZŠ. Dle informací Regionální rady se do výzvy 2.3 Podpora využívání brownfields sešlo
15 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 82 mil. Kč.
Alokace finančních prostředků na tuto výzvu však činí 60 mil. Kč.
Takže budeme doufat, abychom patřili mezi ty úspěšné žadatele.

Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do
volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích nebo
ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do přenosné volební urny.

Nadále probíhají práce na projektové dokumentaci „Protipovodňová opatření v lokalitě Metylovice“ (Stavební objekt 01
— úprava toku a úprava břehu Metylůvky, stavební objekt 02 —
suchá nádrž). Je vyřízeno územní řízení na sběrný dvůr a kom-
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postárnu. Nyní se řeší majetkoprávní vztahy se Státním
pozemkovým úřadem (SPÚ) o úplatném převodu pozemků pod
budoucí kompostárnou a sběrným dvorem v areálu horního
kravína do vlastnictví obce Metylovice (dle podmínek SPÚ může
být majetkoprávní vypořádání realizováno před zahájením
stavebního řízení, na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby). Rovněž je vydáno územní
rozhodnutí na přístupové chodníky, zastávkové zálivy a místa
pro přecházení v křižovatce silnic na Vrchovině. Budou tedy
pokračovat práce na dokumentaci pro stavební povolení. S touto
stavbou souvisí i výstavba dešťové kanalizace (36 metrů)
a přeložka 3 betonových sloupů včetně vedení nízkého napětí.
Dále je vydáno stavební povolení na opravu cyklotrasy nad sadem. Před samotnou opravou cyklotrasy však bude zapotřebí
nejprve protáhnout nové veřejné osvětlení kolem celé cyklotrasy, na které je již zpracovaný projekt a podaná žádost na stavební úřad o vydání územního rozhodnutí, jehož nabytí právní moci
je pak postačující pro zahájení stavby. Zpracovává se i projekt na
chodník mezi obecním úřadem a základní školou. Čeká se na
vyjádření správců inženýrských sítí, aby se jejich stanoviska
spolu se žádosti o vydání územního rozhodnutí mohla podat na
stavební úřad k zahájení územního řízení.

Zastupitelstvo obce Metylovice v rozpočtu na rok 2014 vyčlenilo částku 300 000 Kč, určenou jako příspěvek pro vlastníky
rodinných domů na katastrálním území Metylovice, u nichž
v rámci „Kotlíkové dotace“ byla provedena výměna stávajících
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu či kombinaci obou. Vlastník
rodinného domu může ze „Společného programu
Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí“
získat dotaci ve výši 40 000 Kč (kotel na tuhá paliva emisní třídy
3) nebo 60 000 Kč (kotel na tuhá paliva emisní třídy 4) a od obce
dostane k této dotaci příspěvek 10 000 Kč. Nárok na finanční
příspěvek od obce má ten, kdo doloží na obecní úřad Metylovice
Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR a to uzavřenou třeba i na základě rozhodnutí
o přidělení dotace v předešlých výzvách Moravskoslezského kraje.
Během roku 2014 však probíhá ještě spousta menších akcí
(malování chodeb obecní bytovky, rozšíření veřejného osvětlení
na Žukov a Mysliveckou chatu, výstavba ploch pod kontejnery
na separovaný odpad, přemostění potoka na Zámrklí, osazení
svodnic do místních komunikací a další), které až tak nejsou
vidět nebo jsou již pro některé samozřejmostí.

Čeká nás také rekonstrukce autobusových zastávek. Plechové
čekárny nahradí dřevěné přístřešky, které bude realizovat Truhlářství LUTO. První vzorek již máte možnost shlédnout u svaté
Anny. Dále budou následovat obměny zastávek u Sosny, Dvořáčka,
Čihadla a s menší úpravou i na Vrchovině. Na dolním konci bychom se nejprve chtěli dohodnout s panem Luňáčkem na jiném
umístění zastávky v jeho zahradě.

Realizace některých investiční akcí obnáší či přinese např.
zvýšenou hlučnost, prašnost nebo omezí provoz na komunikacích Prosím tedy občany, aby byli trpěliví a shovívaví k těmto nešvarům, plynoucích ze stavební činnosti. Snažíme, aby
omezování vašeho soukromí bylo co nejmenší, ale někdy se to
bez toho prostě neobejde. Za několik měsíců se na vše špatné
doufám zapomene a snad už bude následovat jen to dobré.
Lukáš Halata, starosta

Spolky

Myslivecké sdružení Metylovice

Malá pravdivá pohádka aneb Jak se obyčejné dítě
stane nadšeným hasičem…
Byla jednou jedna malá holka, která neměla žádný
„ušlechtilý“ koníček. Nebavil ji volejbal ani gymnastika, fotbal
s klukama hrát nechtěla a umělecky nadaná moc nebyla. A tak
doma seděla u televize nebo u knížky. Až jednou ji rodiče poslali
do hasiče. Moc se jí tam nechtělo, ale nechala se přemluvit. Nechodil tam sice nikdo z jejích spolužáků, ale postupně se tam
sblížila s dětmi ze sousedství, seznámila se s pěknými kluky
a našla si tam i svou budoucí nejlepší kamarádku.
V týmu asi patnácti dětí se postupně naučila různým dovednostem. Od vázání uzlů, přes spojování hadic, až ke štafetovému
běhu. Na podzim závodili v požárnické všestrannosti, kdy
prokazovali znalost topografie, požární ochrany či první pomoci. V zimě drtili suchopárnou teorii pro zkoušky odbornosti,
která se v každodenním životě ukázala jako velmi užitečná. Na
jaře vyběhli zase ven, aby se naučili zdolávat překážky v podobě
žebříkové stěny, kladiny a tunelu a vyzkoušeli si rozvíjení
a smotávání hadice či zapojování proudnice při štafetách. V létě
pak přišlo několik soutěží v požárním útoku, který byl a je pro
většinu hasičů nejzábavnější náplní tréninkových i závodních
setkání, protože přináší kombinaci fyzické zdatnosti, psychické
odolnosti, manuální šikovnosti, týmového ducha a adrenalinu.
S kamarády vytvořili skvělou partu, která si občas v klubovně
uspořádala diskotéku nebo si místo schůzky v hasičárně zašla do
kina, na hokej, na hory atd.
Z malé holky se stávala slečna a hasičskému sportu zcela
propadla. V dorosteneckém věku začala běhat za ženy, a tak jí
volný čas zaplnily středeční tréninky mlaďochů, páteční cvičení
dospěláků a víkendové soutěže obou věkových kategorií. Když
věkem překonala hranici mladých hasičů, stala se jednou z vedoucích nové party malých hasičských nadšenců a jestli
neumřela, zastává tuto pozici dodnes.
Pokud máte doma taky takovou malou holku nebo kluka,
pošlete je ve středu v 16 h za námi do hasičárny.
Za SDH Metylovice Denisa Izvorská
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Volejbal SK Metylovice — soutěžní rok 2013/2014
V těchto dnech končí mistrovské volejbalové soutěže ročníku
2013/14 a nastal čas na ohlednutí za celou sezónou.
Jak si vedla naše družstva — v krajských soutěžích jsme měli
jako už tradičně celkem 3 družstva.

Toto družstvo bude ještě hrát letní pohár OVS F–M minivolejbalu,
který začíná týden po Velikonocích a bude to opět 6 turnajů,
převážně na venkovních hřištích.
Do konce soutěžního roku budeme pořádat 24. května — 23.
ročník dortového turnaje mládeže v kategorií juniorek a na konci
prázdnin, v Ne 31.8. již tradiční letos již 60. ročník Memoriálu M.
Čupy a M. Bílka ve volejbale mužů, na které už dnes zveme
všechny rodiče a příznivce.

Největší radost nám udělalo družstvo kadetek , které skončilo
celkově na 3. místě za děvčaty Ostravy a Frýdku — Místku. Z 28
zápasů 20 vítězství — 8 porážek, sety 66:28.
Ještě nikdy v historií metylovského volejbalu se mládežnické
družstvo děvčat neumístilo v soutěžích tak dobře. Z 8 družstev
celkově 3. místo s velkým náskokem před Porubou a Kopřivnicí.
Jen před cca 15 lety se družstvo dorostenců opakovaně umísťovalo na druhých místech krajského přeboru.
V družstvech dospělých muži tentokrát ve 2. třídě KP obsadili
celkově 3. místo — 28 utkání, 17 vítězných, 11porážek, sety 62:49 —
z celkového počtu 8 družstev , znamená ústup z bývalých pozic.
Nejhůře skončily ženy — 6. místo ze 7mi družstev 24 utkání,
7 vít. a 17 porážek, není žádná sláva.
Většina členů družstev dospělých dochází na tréninky, které se
konají pravidelně pod odborným vedením trenéru P. Suchana
a J. Farného spíše sporadicky a tak je to v utkáních znát — příliš
mnoho nepřesností v herních činnostech jednotlivce, vede
k opakovaným chybám a prohrám.

Nadále zveme všechny zájemce z řad mládeže k pravidelnému
sportování v našich družstvech. Nikdy není pozdě začít! Vždy
v pondělí a ve čtvrtek odpoledne — teď již na hřišti.
A PERLIČKY: — Volejbalový oddíl letos slaví 85. let od založení
prvního volejbalového oddílu v Metylovicích, který byl jeden
z nejdříve aktivních v širém okolí , o čemž svědčí zápisy v Kronice
volejbalu již z roku 1929, kdy se pod vedením Bohumila
(Miloše) Čupy hrály první volejbalové zápasy, a kterou si je
možno na akcích oddílu volejbalu prohlédnout.
— Náš odchovanec a stalý nahrávač a kapitán družstva mužů
— Lukáš Drastich , již několik let trénuje mládežnická družstva
ŠSK Beskydy, a se staršími žáky v minulých dnech v Českém poháru starších žáků získal 2. místo v rámci republiky a počátkem
května bude výborné umístění obhajovat na Mistrovství republiky
starších žáků , které se koná ve Frýdku
— na Olympiádě dětí a mládeže v roce 2013 hrála ve volejbalovém výběru Severní Moravy naše nahrávačka Markéta
Hájková , kde v kategorií hráček nar. po roce 1999 (st. žáček) obsadila Severní Morava 5. místo ze 14 reprezentací jednotlivých
krajů.
Metylovice, 12. 4. 2014, Lumír Hajdušek

Lépe se dařilo mládežnickým družstvům v okresních soutěžích
trojkového volejbalu. Zcela bezkonkurenčně zvítězila děvčata
v nové okresní soutěží trojkového volejbalu — starší žačky — nar.
po r. 1998 — ze všech 7 turnajů vyhrála 6, a při konkurencí
celkově 10 družstev vybojovala zlaté medaile za 1. místo.
Mladší žáci, ve stejné samostatné soutěží, ročníku narození
v roce 2000 a mladší, absolvovali taky 7 turnajů a umístili na
celkově 4. místě ze 20 družstev.

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
si Vás dovoluje pozvat
na 48. ročník pohárové soutěže
hasičských družstev,
která je zároveň 5. kolem Moravskoslezské ligy
v požárním útoku 2014.
Soutěž se koná v sobotu 5. července od 13 hodin
na fotbalovém hřišti v Metylovicích.
Z a h áj
ájení v 8:00
Obče
čerstvení
erst
í zajiště
zaj
těno
Občerstvení
zajištěno

Občerstvení zajištěno.
Přijďte podpořit naše závodníky.
Srdečně zvou hasiči z Metylovic.

te povzbudit
v
mladé metylovsk
mladé
m
metylovské
é nad
ěějje
Přijďte
naděje

V sobotu 12. 7. 2014 proběhnou
na hřišti oslavy 715. let
od založení obce.
Program bude upřesněn později.
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Když ale nastalo jarní tání stávaly se nepříjemné. Nejenže ze
stropu celý den kapalo za krk. Sníh se navíc slehával, takže jsme
museli chodit sehnutí. Ze strachu, že by zas mohla přijít sněhová
kalamita jsme se nemohli odhodlat sklepení strhnout.
Abych se vrátil k Italům. Dostali odplatu za útok, kterým se
nám snažili znemožnit dojít do kuchyně asi třetí den poté. Na
Vysokém Krnu byla zavátá rovněž italská posádka a tím rovněž
odříznutá od zásobování. Úzká stezka na vrchol přes 2000 metrů
vysoké hory byla viditelná i z rakouské strany. Byla tudíž používaná Italy převážně v noci nebo za mlhy. Ale nyní kvůli sněhu
byla stezka úplně srovnána se strání, takže bylo nemyslitelné
použít ji v noci. Asi na důtklivé volání odříznutého oddílu se tam
vypravila zrána skupina lidí s mezky, takže po poledni jsme je ze
zákopů viděli asi v polovici kopce jako větší či menší skvrny na
sněhu. Krátce před setměním se do nich pustila naše dělostřelba. S různými pocity jsme sledovali jak jednotlivci či celé
skupinky černých bodů se po sněžné pláni řítí dolů. Únik byl
nemožný. Obrátit na úzkém chodníku poplašené zvíře bylo
rovněž nemyslitelné. Do úplného setmění měli jsme na očích
tuto truchlivou dohru. Do rána obraz zmizel. Zda ve sněhu, který
do rána padal či nešťastníky odklidili v noci zachránci jsme se
samozřejmě nedověděli.

Okénko do historie
Ohlásila se zima
Ohlásila se zima. Sníh a k tomu dlouhé noci, které je třeba
probdít. Je-li jasno jsou večery a rána nádherná. Kolikrát sníh
změnil barvu! Od bělostné do růžové, před setměním přes zelenou až k tmavě modré. Dostali jsme brýle, protože vycházející
slunce přímo svou světlostí bodalo.
Bylo asi čtrnáct dnů před vánocemi. Začalo chumelit a zvedl
se silný vítr. Němci mu říkali Föhn. Chlapi, kteří přinesli oběd
přišli celí propocení, protože spojovací zákopy byly úplně zasypány. Nečekali jsme na noc, ale šli vystřídat kamarády už
k večeru. Pro sněhovou vánici stejně nebylo vidět. Nešli jme
příkopem, nýbrž místy, kde byl sníh smeten. Zapadali jsme do
závějí a vytahovali jeden druhého. Koho vítr srazil na zem těžko
by s tlumokem vstal bez pomoci. „Raději bych prodělal útok“,
prohlásil náš kaprál. Konečně jsme dorazili. Zákopy přestaly
existovat, vše bylo zarovnáno sněhem. Ačkoli z nich vojáci sníh
vyhazovali, nebylo to nic platné. Když jsme k nim došli, s radostí
se chopili tlumoků, aby se dostali do baráku ještě za světla. My
zalezli do kaveren a uvařili si sami večerní kávu z vody ze sněhu.
Následné hodiny stráže byly strašné. Zmizely střílny, zmizely
drátěné překážky. S hrůzou jsem pozoroval, jak mi svítí knoflíky
a na bodáku tlumeně praskají elektrické jiskry.
Konečně přišlo ráno, ale vítr ani chumelenice neustala. Den
byl šerý,brzy se stmívalo, jídlo žádné. Nebylo možné se s ním
k nám dostat.
Pořád jsme vyhazovali ze zákopů sníh. Padal, hnán větrem,
jakoby se mouka sypala po stráni.Večer nám dovolili, abychom
vždy dva dohromady snědli jednu konzervu ze železné zásoby.
Ale copak to je, když jsme měli celý den hlad? Mlčky jsme se dali
i do druhé. A zase nekonečná noc. Sníh už jsme nevyhazovali, ale
chodili po vrchu. Byl větrem už tak utlučen, že jsme se nepropadli. Jen na místě, kde stála stráž, jsme udržovali díru alespoň po pás,abychom nepředstavovali veliký terč pro nepřítele.
Přes plášť jsme si ještě přehodili celtu. Řezavý vítr pronikal na
kost. Zavedli hodinovou stráž, ale tu jsme odmítli. To bychom
vůbec neusnuli.Vždyť v kaverně za hodinu teprve roztál na kost
zmrzlý plášť a celta. V tom zmrzlém bychom neusnuli.
Konečně i tato noc skončila, ale počasí zůstalo beze změny.
Teprve příštího dne k večeru přestal padat sníh a ustal i vítr.
Dostali jsme zprávu, že oběd je uvařený, ale není možné jej do
zákopů dopravit. Tak přišel rozkaz. Kdo chce večeřet, ať si jde
pro oběd do kuchyně. Hlad byl, ale zároveň také strach. Ovšem
při pomyšlení na další noc bez jídla nakonec zvítězil hlad. A tak
ze zákopů začali šplhat první odvážlivci. Viděl jsem, že se jim
nohy do ubitého sněhu neboří ani po kolena. A tak jsem vylezl
taky a šel v jejich stopách. Ti první už dosáhli vrcholu a já byl asi
v polovici, když najednou „žuch!“ Do sněhu dopadl granát. Neexplodoval, ale za to druhý narazil na skálu a vydal ohlušující
ránu.
Vojáci, kteří začali šplhat až za mnou se vrátili zpět. Já následoval ty první a upaloval do vrchu. Bouchlo nám to sice ještě
v patách několikrát, ale konečně jsme byli v poměrném bezpečí
za vrcholem. Teď už prošlapat se ke kuchyni byla hračka. Když
mne kuchař uviděl, podivil se: „Jak to? Všude tolik sněhu a ty jsi
od bláta.“ Nevšiml jsem si, kdy mně při výbuchu granátu
pokropila hlína. V kuchyni jsem si nahradil dvoudenní půst.
Teprve když jsem se navíc i důkladně ohřál, nastoupil jsem
zpáteční cestu. Italové už nestříleli.
Se sněhovou kalamitou jsme urputně bojovali celý týden.
Když sníh změkl, začali jsme stavět tunely. Tak, jak se kdysi stavívalo sklepení. To se vyházela cesta, řekněme čtyři metry dlouhá
a jeden metr široká. V ní se postavily čtyři sloupy asi 2,20 m
vysoké na způsob dvou futer. Nahoru se položila prkna jako na
strop a pokračovalo se dále v odhazování cesty. Sníh se házel
dozadu nahoru na ta prkna A když byly čtyři metry vyházeny,
strhlo se lešení. K mému údivu vyhozený sníh utvořil pevný
strop. Do týdne jsme měli takové myší díry podél celých zákopů.
Podobné tunely jsme proházeli i v zákopech. Sníh nahoře zmrzl
a tunely nám vydržely až do jara.

Sněhové bouře byly této zimy ještě dvě. Jedna brzy po Novém
roce, druhá někdy počátkem března, po níž nastalo jarní tání.
Tyto další bouře nás už tak nepřekvapily ani nám tolik neublížily. Byli jsme krytí chodbami. Jedině hlídky trpěly. Dostaly sice
slaměné papuče i dlouhý kožich, ale moc to nepomohlo.
V únoru sníh sice na povrchu účinkem slunce změkl, v noci ale
zase zmrzl. Na povrchu se utvořil tak silný škraloup, že se sice
pod nohami neprolomil, ale nebylo bezpečno se po něm na
svahu procházet bez železných ozubí, které jsme si přivazovali
na boty. Uklouzl-li někdo a praštil sebou, jel po sněhu až do
nejbližší prohlubně. Nebylo se čeho chytit. Stalo se, že voják
z Rudžiho Robu se skutálel až k velitelství praporu. Ovšem velikou
rychlostí. Nárazy na trčící skaliska udělaly z něj jen chuchvalec
masa a hadrů. Jediné, co musím ocenit byla určitá citlivost italských stráží. Vždyť tolikrát musili jsme něco v noci na sněhu upravovat, což italské hlídky určitě na tu vzdálenost pozorovaly, ale
naše ztráty co se týká mrtvých a raněných byly nepatrné. Řekl
jsem nejednou, že měli více uznání než naši důstojníci, kteří nás
ven hnali. Přesto jsme si ještě tu a tam udělali z Italů žert.
To se usekla lopatou ze sněhu cihla, že jsme ji sotva dva zvedli.
Obrátila se zmrzlou stranou do spodu a šup s ní dolů. Nejlépe do
míst, kde jsme cítili stát italskou hlídku. V duchu jsme se šklíbili,
jaký má asi pocit voják pod námi stojící, když mu takový kus letí
na hlavu. Obzvláště nás pobavilo, když po takovém šupu se
ukázala pěst či praskla jedna či dvě rány vypálené tím směrem,
odkud kusy přijížděly.
Přeci si ale válka vybírala své oběti. Na stanovišti hlídky, kde
jsem i já svého času na levém křídle stával, byl jednoho časného
jitra střelen voják přímo pod oko. Byl ihned mrtev. Když mě zaváděli na hlídku, už tu zůstala jen kaluž krve ve sněhu. Byl to jeden z těch, kteří přišli před pár dny. Jednalo se převážně o starší,
asi čtyřicetileté štýrské Němce.
Poslední sněhová metelice končila táním sněhu.Viděl jsem
nový úkaz — horské laviny. Zde se tvořily hlavně na rozhraní skal
a začínajícího trávníku. Větráním vápencové skály pukaly, na jejich
úpatí leželo hodně větších či menších kamínků. A tak se v mnoha
místech pod skalou utvořilo během let kamení jako na řečišti. Při
náhlém tání ze skal stékající voda podmočila sníh na kamení
a ten nemaje pevné půdy sjížděl z kamene jako ze střechy.
Pohnula-li se vrstva sněhu na ploše 1—2 měřice a dala se do pohybu do údolí, strhávala sebou další vrstvy sněhu i balvany,
dokud nenarazila na překážku. Nejspíš na níže stojící les. Viděl,
vlastně jen slyšel jsem takovou padající lavinu na protějším kopci.
Zprvu bylo slyšet vzdálený hukot, v místě padající laviny se
utvořila mlha. Zda z vody či padajícího sněhu, nevím. Pak byl
slyšet praskot lámajících se bukových stromů, které přeci jen
lavinu zastavily. Sjela-li taková lavina až dolů k lidským
příbytkům, lidé ani dobytek neunikli. I mnohé vojenské baráky
byly lavinami strženy.
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Od řas, plísní a smogových nečistot
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Nejkvalitnější
se zárukou
až 40 let!

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
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Od vyřízení dotace
až po realizaci.

Váš poradce: Tomáš Červený, mobil: 725 675 650
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
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Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Cenové nabídky provádíme ZDARMA
Pro více informací volejte:
Ostravsko, Opavsko, Karviná, Frýdek-Místek
a okolí tel.: 776 102 175
Olomouc, Prostějov, Přerov, Vsetín, Zlín
Všechny práce provádíme pomocí
a okolí tel.: 734 232 688
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www.HousePro.cz
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