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Dětský ples — nejvydařenější akce tohoto roku je za námi.
Přípravy byly jako každý rok nelehké, ale opět to stálo za to! Ruku
k dílu přidalo i spousta dobrovolníků, kteří nám pomohli s organizací a tímto bychom jim chtěli moc poděkovat!
Letos nás všichni překvapili maskami, rok od roku jste lepší
a lepší! Kde jinde by se měli sejít kuchař, loupežník, lukostřelec,
Batman, Elza, Anna, pralidé, klauni, Spidermani, čerti, Fanynka,
princezny, čarodějnice, kostlivci, víly, fotbalista, pejsek,
krokodýl, prasátko, šerif, želvy Ninja, rytíři, Sněhurka, sobík,
myška Minnie, robot, vodník, a spousta dalších nádherných
postaviček než u nás v Metylovicích?! :-)
Akci moderovala skupina Keltik, která měla i drobné vstupy se
svým programem. Je to skupina úžaných lidí, kteří upoutali

pozornost dětí i dospělých po celou dobu plesu a i díky jim se
ples opravdu vydařil a děti si sobotní odpoledne náramně užily.
I drobné soutěže, Kolo štěstí v kinosále a malování na obličej
byly hojně využívány. Bohatá tombola byla pěkným zpestřením
akce. Dokonalá a hlavně rychlá byla i obsluha u občerstvení, obsluhoval vás šohaj, moravská žena v kroji, čert, myška, šašek
a vodník vše dozoroval :-)
Velké poděkování patří také našim sponzorům, i díky vám byly
dětské oči rozzářené!!!
Bez vás by to prostě nešlo!
Sponzoři dětského plesu:
• Internetový obchod www.dvedeti.cz • Internetový obchod
www.nejenkrby.cz • TK Karlický, o.s. • Restaurace Pod Lípami —
Aleš Přibyla • Obchod „Little Angels“ • Pavel Hajdušek • Jiří
Mačejovský • Jan Rypka • Dušan Venháč • Kulhánkovi — obchod
Maj • Hospůdka „Na hřišti“ • Zahradnictví Lysůvky • SK
Metylovice • Jarmila Halatová, Jarmila Volná, Vlaďka Volná •
Firma „Řepovo zednictví“ • Vinárna Sokol • Tomáš Slípek • Ilona
Vyvialová • Firma Bannanprint
Děkujeme a těšíme se zase za rok ;-)
Dále bychom chtěli upozornit, že stále probíhá soutěž ve
sběru víček pro Petra Adámka z Frýdku–Místku!!!
Také plánujeme turistické akce pro děti, více informací před
každým výletem se dozvíte z rozhlasu nebo na naších Facebook
stránce „SRPŠ Metylovice“.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné jaro
Sdružení rodičů Metylovice, o.s.
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Info pro občany
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 18. 11. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Římskokatolické
farnosti Metylovice, z rozpočtu obce
Metylovice na rok 2015, a to ve výši
7 365 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouva se Střediskem sociálních služeb
města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých
hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020 na poskytnutí finančního daru ve výši 89 569 Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve
výši 9 000 Kč Mysliveckému spolku
Metylovice, 739 49 Metylovice 058,
IČ: 48428515, zastoupeným předsedou
spolku Stanislavem Pinkem a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve
výši 62 500 Kč Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska — Sboru dobrovolných hasičů Metylovice, 739 49
Metylovice 392, IČ: 64121976, zastoupeným náměstkem starosty sboru
Vladimírem Bílkem a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy — viz příloha
č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve
výši 162 400 Kč Sportovnímu klubu
Metylovice, o. s., 739 49 Metylovice 466,
IČ: 61963721, zastoupeným předsedou
Ing. Radomírem Kulhánkem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy —
viz příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve
výši 12 100 Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Metylovice, 739 49 Metylovice 111, IČ:
68334630, zastoupenou starostou TJ
Milanem Hajduškem a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 6.
• ZO Metylovice veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Metylovice ve výši 10
000 Kč Sdružení rodičů Metylovice,
o. s.,73949 Metylovice 620, IČ:
22608541, zastoupené předsedkyní
Lucii Kokoškovou a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy — viz příloha
č. 7.
• ZO Metylovice veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Metylovice ve výši
44 000 Kč Římskokatolické farnosti
Metylovice, 739 49 Metylovice 120,
IČ: 49562436, zastoupenou Mgr. Bro-
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nislavem Wojnarem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 8.
ZO Metylovice Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Metylovice s Římskokatolickou farnosti Metylovice, 739 49 Metylovice 120,
IČ: 49562436, zastoupenou Mgr. Bronislavem Wojnarem a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 — viz
příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje odměnu pro
ředitelku školy z přebytku financí krajského rozpočtu na pedagogické pracovníky za kalendářní rok 2015 ve výši
18 000 Kč.
ZO Metylovice schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 79/1
v k. ú. Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností Na míru, spol.
s.r.o., Metylovice 329, 739 49
Metylovice, IČ: 03747361, zastoupenou
jednatelkou společnosti Ing. Kamilou
Šiškovou, na zpracování dokumentace
k žádosti na poskytnutí dotace na projekt „Sběrný dvůr Metylovice“ za cenu
84 700 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 10.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo se společností Na
míru, spol. s.r.o., Metylovice 329, 739
49 Metylovice, IČ: 03747361, zastoupenou
jednatelkou
společnosti
Ing. Kamilou Šiškovou, na zpracování
dokumentace k žádosti na poskytnutí
dotace na projekt „Sběrný dvůr
Metylovice“ a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 11.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností Na míru, spol.
s.r.o., Metylovice 329, 739 49
Metylovice, IČ: 03747361, zastoupenou
jednatelkou společnosti Ing. Kamilou
Šiškovou, na zpracování dokumentace
k žádosti na poskytnutí dotace na projekt „Kompostárna Metylovice“ za
cenu 90 750 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 12.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo se společností Na
míru, spol. s.r.o., Metylovice 329, 739
49 Metylovice, IČ: 03747361, zastoupenou
jednatelkou
společnosti
Ing. Kamilou Šiškovou, na zpracování
dokumentace k žádosti na poskytnutí
dotace na projekt „Kompostárna
Metylovice“ a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 13.
ZO Metylovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Metylovice
č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
— viz příloha č. 14.
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč paní
Martě Michalcové a 1 000 Kč paní Věře
Karteczkové, oběma za návštěvy jubilantů.
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí fi-
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nančního
daru
ve
výši
1 000 Kč panu Vavřinu Michalcovi, za
provádění hlášení v místním rozhlase.
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí
finančního
daru
ve
výši
3 000 Kč paní Jiřině Halatová na úhradu
členského příspěvku v Místní akční
skupině Frýdlantsko–Beskydy, z.s..
ZO Metylovice schvaluje, dle návrhu finančního výboru, rozdělení finančních prostředků ve výši 35 500 Kč
mezi organizace, spolky a zájmová
sdružení, které nemají sídlo na území
obce Metylovice — viz příloha č. 15.
ZO Metylovice schvaluje navýšení
rozpočtu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice o částku 45 240 Kč, na
úhradu spotřeby elektrické energie.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo se společnosti Porr
a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
10, IČ: 43005560, na realizaci stavby
„Přístupové chodníky a místo pro
přecházení v křižovatce silnic
III/48416,
III/48410
a
MK
v Metylovicích“ spočívající ve snížení
původní ceny díla o 13 664 Kč bez DPH
na konečných 1 627 383 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1 — viz. příloha č. 18.

BERE NA VĚDOMÍ.:
• ZO Metylovice bere na vědomí výroční
zprávu ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice o činnosti školy za školní
rok 2014/2015.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 14. 12. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 79/1 v k. ú.
Metylovice, ve vlastnictví obce
Metylovice, panu Bohdanu Severovi,
Metylovice 63. O prodejní ceně bude
jednáno na základě znaleckého posudku.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s paní Hanou Sumarovou,
Metylovice 525, na poskytnutí daru
v hodnotě 10 000 Kč, za podporu
ochrany životního prostředí a pověřuje
starostu obce k podpisu Darovací
smlouvy — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu se společností A–TEC servis,
s.r.o., Příborská 2320, 738 01
Frýdek–Místek, IČ: 25357069, zastoupenou Ing. Martinem Ningerem
a Ing. Jiřím Janovským, jednateli
společnosti, na poskytnutí finančního
daru v hodnotě 3 000 Kč, na zakoupení
balíčků na Mikulášskou nadílku, pořádanou kulturním výborem a pověřuje
starostu obce k podpisu Darovací
smlouvy — viz příloha č 3.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu se společností PB SCOM, s.r.o.,
Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ:
25397087,
zastoupenou
Jiřím
Pavlištíkem, jednatelem společnosti,
na poskytnutí finančního daru v hodnotě 2 000 Kč, na zakoupení balíčků na
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Mikulášskou nadílku, pořádanou kulturním výborem a pověřuje starostu
obce k podpisu Darovací smlouvy —
viz příloha č. 4.
ZO Metylovice schvaluje záměr
pronájmu zpevněných ploch v areálu
bývalého horního kravína o celkové
výměře 1 245 m2.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 4
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 a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 4 — viz příloha č. 5.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ s Moravskoslezským krajem, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
zastoupeným: Miroslavem Novákem,
hejtmanem kraje a pověřuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o spolupráci
— viz příloha č. 6.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 2
ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti se Statutárním
městem Frýdek–Místek a pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 2 — viz
příloha č. 7.
ZO schvaluje a pověřuje starostu
k provádění rozpočtových opatření do
31. 12. 2015, které budou předem
konzultovány ve finančním výboru.
ZO Metylovice schvaluje rozpočtové
provizorium na rok 2016 ve výši 1/12
skutečných výdajů minulého roku
(2015) na každý kalendářní měsíc, do
doby schválení rozpočtu na rok 2016.
Jako mimořádné výdaje budou v roce
2016 uhrazeny:
— faktura č. 6/2015 Ing. arch. Ireně Čehovské ve výši 78 000 Kč,
— měsíční splátky úroků a úvěru dle
Smlouvy o úvěru č. 0397772489
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 9 — 0775A15, na
zhotovení stavby „Zpevněné plochy —
chodník — I. etapa“, se společností
Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00
Praha, IČ: 43005560, zastoupenou
Ing. Janem Peškem a Ing. Radovanem
Morysem a pověřuje starostu obce
k podpisu Dodatku č. 1 — viz příloha
č. 9.
ZO Metylovice schvaluje záměr směny
a prodeje části obecních pozemků
parc. č. 1954/9, 1954/12, 1954/16,
1988/3, 1987/1 a 1956/1 vše v k. ú.
Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje záměr prodeje části obecních pozemků parc.
č. 1114/2 a st. 141 v k. ú. Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu se Sportovním klubem
Metylovice, o.s., 739 49 Metylovice 466,
IČ: 61963721, zastoupeným předsedou
Ing. Radomírem Kulhánkem, na
úhradu členského příspěvku v Místní
akční skupině Frýdlantsko – Beskydy,
z.s. a pověřuje starostu obce k podpisu
Darovací smlouvy — viz příloha č. 10.
ZO Metylovice schvaluje investiční
plán akcí na rok 2016. V plánu je opra-

va místní komunikace (600 000 Kč),
oprava chodníků na místním hřbitově
(400 000 Kč), příprava projektové
dokumentace na výstavbu cyklostezky
(390 000 Kč), příprava projektové dokumentace na výstavbu chodníku (370 000
Kč) a veřejné osvětlení kolem cyklotrasy nad sadem (500 000 Kč).
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Metylovice se Sportovním klubem, o.s.,
739 49 Metylovice 466, IČ: 61963721,
zastoupeným
předsedou
Ing. Radomírem Kulhánkem a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1
— viz příloha č. 11.
BERE NA VĚDOMÍ.:
• ZO Metylovice bere na vědomí žádost
paní Ludmily Krejčířové, o finanční dar
na dofinancování koupi auta.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 25. 1. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje nájemní smlouvu s panem Dušanem Venháčem,
Metylovice 428, 739 49 Metylovice, IČ:
73024813 na pronájem zpevněných
ploch o celkové výměře 1 245 m2
v areálu bývalého horního kravína za
nájemní cenu 15 065 Kč včetně DPH
ročně a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy — viz příloha
č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje směnu
a prodej části obecních pozemků
parc.č. 1954/9, 1954/12, 1954/16,
1988/3, 1987/1 a 1956/1 vše v k. ú.
Metylovice za cenu danou znaleckým
posudkem.
• ZO Metylovice schvaluje záměr směny
obecního pozemku parc. č. 1996/2
v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 9
ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravní obslužnosti na území obce Metylovice s ČSAD
Frýdek – Místek, a.s., Politických obětí
2238, 738 01 Frýdek–Místek, IČ:
45192073 a pověřuje starostu obce
k podpisu Dodatku č. 9 — viz příloha
č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo
č. 4/2014 s Ing. arch. Irenou Čehovskou,
na zpracování Změny č. 1 Územního
plánu Metylovice v ceně 78 000 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo — viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje zapojení Základní školy Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřské školy Metylovice, se sídlem
Metylovice č.p. 620, 739 49 Metylovice,
IČ: 619 63 682, příspěvkové organizace
do projektu na tvorbu Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání na
území ORP Frýdlant nad Ostravicí, jehož nositelem bude město Frýdlant
nad Ostravicí, jakožto obec s rozšířenou působností.
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• ZO Metylovice schvaluje Darovací
smlouvu s Ing. Petrem Kuhejdou, na
darování části pozemku parc. č. 1375
v k. ú. Metylovice o výměře 31 m2, do
vlastnictví obce Metylovice a pověřuje
starostu obce k podpisu Darovací smlouvy — viz příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s panem Lumírem Tománkem,
na darování části pozemku parc.
č. 1374/2 v k. ú. Metylovice o výměře
2 m2, do vlastnictví obce Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu
Darovací smlouvy — viz příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském
kraji pro rok 2016“ (ŽPZ/03/2016).
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na umělou
obnovu lesních porostů sadbou —
první (melioračními a zpevňujícími
dřevinami) ve výši 62 300 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
šaten a přístavba umýváren“ z programu 133 510 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, na Podporu
materiálně technické základny sportu
— podprogram 133 512 a souhlasí
s podmínkami pro přijetí dotace, maximální předpokládané náklady činí 8,8
mil. Kč vč. DPH. Realizace projektu je
plánována v roce 2016.
• ZO Metylovice schvaluje zajištění
finančních prostředků na spolufinancování, 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 — podprogram 133 512. Na profinancování realizace projektu před čerpáním
dotačních prostředků budou vyčleněny
dostatečné vlastní zdroje obce. Z vlastních zdrojů obce bude zajištěno spolufinancování ve výši 30% z celkových výdajů projektu tj. 2 650 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje dohodu
č. 381/DPS/FM/V/2016 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
a pověřuje starostu obce k podpisu Dohody — viz příloha č. 10.
BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí žádost
paní Ludmily Krejčířové o finanční dar
na dofinancování koupě auta.
• ZO Metylovice bere na vědomí kupní
smlouvu s Ing. Bohdanem Severou na
koupi obecního pozemku parc. č. 79/1
v k. ú. Metylovice o výměře 161 m2

• ZO Metylovice bere na vědomí Zásady
pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Metylovice na rok 2016
• ZO Metylovice bere na vědomí Smlouvu se společností Pavel Kuběja — EMPEMONT o provádění servisních prací
na zařízení rozhlasového, výstražného
a informačního systému obce
Metylovice
• ZO Metylovice bere na vědomí smlouvu o dílo č. 2672/030 se společnosti
AGPOL s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení včetně
inženýrské činnosti „Cyklostezka
Metylovice“
NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje navýšení
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva o 3 %.
• ZO Metylovice neschvaluje připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením vlajky na budovu
obecního úřadu nebo na jiném čestném místě, dne 10. 3. 2016

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 22. 2. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru paní Ludmile Krejčířové ve výši 10 000 Kč na dofinancování koupě auta a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy – viz
příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
obecních pozemků parc. č. 1954/9,
1954/12, 1954/16 a 1987/1 vše v k. ú.
Metylovice panu Ladislavu Svobodovi,
Metylovice 579.
• ZO Metylovice schvaluje směnu části
obecních pozemků parc. č. 1988/3
a 1956/1 za část pozemku parc.
č. 1954/8 vše v k. ú. Metylovice
s panem Ladislavem Svobodou,
Metylovice 579.
• ZO Metylovice schvaluje směnnou smlouvu s panem Ladislavem Svobodou,
Metylovice 579, na směnu části obecních pozemků parc. č. 1988/3 a 1956/1
za část pozemku parc. č. 1954/8 vše
v k. ú. Metylovice pověřuje starostu
obce k podpisu směnné smlouvy — viz
příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje směnu obec-

•

•

•

•

•

•

•

ního pozemku parc. č. 1996/2 za
pozemky parc. č. 1900/8 a 1900/9 vše
v k. ú. Metylovice s panem Lumírem
Lepíkem, bytem Strmá 1124/14a,
736 01 Havířov — Bludovice.
ZO Metylovice schvaluje směnnou smlouvu s panem Lumírem Lepíkem,
bytem Strmá 1124/14a, 736 01 Havířov
— Bludovice na směnu obecního
pozemku parc. č. 1996/2 za pozemky
parc. č. 1900/8 a 1900/9 vše v k. ú.
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu směnné smlouvy — viz
příloha č. 4.
ZO Metylovice schvaluje přijetí daru —
části pozemku parc. č. st. 321 (nově
vzniklého pozemku parc. č. 2212 — ostatní plocha — ostatní komunikace)
o výměře 6 m2 od paní Miroslavy
Cvíčkové, Metylovice 267.
ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu s paní Miroslavou Cvíčkovou,
Metylovice 267, na darování části
pozemku parc. č. st. 321 (nově
vzniklého pozemku parc. č. 2212 — ostatní plocha — ostatní komunikace)
o výměře 6 m2 obci Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy — viz příloha č. 5.
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru Okrašlovacímu spolku
Rozhledna, Čeladná 42, 739 12 Čeladná, ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s výstavbou rozhledny
na Ondřejníku (vrchol Skalka)
a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy — viz příloha č. 6.
ZO Metylovice schvaluje záměr směny
částí obecního pozemku parc.
č. 2064/3 v k. ú. Metylovice za části
pozemků Římskokatolické farností
Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o bezúplatné výpůjčce pozemku parc.
č. 2067/2 v k. ú. Metylovice mezi obcí
Metylovice a Římskokatolickou farností Metylovice, se sídlem Metylovice
120, 739 49 Metylovice, zastoupenou
Mgr.
Bronislavem
Wojnarem,
IČ:49562436 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o bezúplatné
výpůjčce — viz příloha č. 7.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo č. 2672/030 se společnosti AGPOL s.r.o. se sídlem: Jungmannova
153/12, 779 00 Olomouc, IČ:
285970444, zastoupenou Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
společnosti, na vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí

•

•

•

•
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a stavební povolení včetně inženýrské
činnosti „Cyklostezka Metylovice“ za
cenu 695 145 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo — viz příloha č. 8.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností HUTNÍ PROJEKT
Frýdek–Místek a.s., se sídlem 28. října
1495, Místek, 738 01 Frýdek–Místek,
zastoupeným Ing. Jaromírem Ivánkem
a Ing. Danielem Pustkou, IČO:
45193584, za cenu 344 850 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu, na prodej obecního pozemku parc.
č. 79/1 v k. ú. Metylovice o výměře
161 m2, s Ing. Radovanem Severou,
Žižkovská 158/23, 724 00 Ostrava – Nová
Bělá za kupní cenu 21 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy — viz příloha č. 11.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu se
statutárním městem Frýdek– Místek,
se
sídlem
Radniční
1148,
738 01 Frýdek–Místek zastoupeným
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem, IČ: 00296643 o převodu akcií
obchodní společnosti Frýdecká skládka a.s. za kupní cenu 100 000 Kč za 1 ks
akcie a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o převodu akcií — viz
příloha č. 12.
ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu
č.
FM/6/j/2016/Ch
s Moravskoslezským krajem, se sídlem
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692, zastoupený z pověření hejtmana
kraje
Správou
silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711 zastoupena ředitelem
p. o. ing. Tomášem Böhmem na
darování částí pozemků parc.
č. 2058/1, 2060, 2065 a 2066 vše v k. ú.
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu darovací smlouvy — viz
příloha č. 13.
ZO Metylovice schvaluje přijetí věcného daru pro mateřskou školu
Metylovice — oddělení 1 a 2 v celkové
hodnotě 7 331 Kč od firmy Marie Pěchová — Dvěděti.cz — Dřevěné hračky
z celého světa, se sídlem 739 49
Metylovice 148.

BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí návrh
smlouvy o dílo se společností DIGIS
spol. s.r.o.

Metylovice mají nové internetové stránky
Naše obec si nechala zmodernizovat své internetové stránky. Byly totiž již zastaralé
a nesplňovaly parametry moderního webu. „Návštěvníkům naší obce chceme nabídnout maximum aktuálních zajímavých informací, které Metylovice a okolí nabízí. Jednotlivé rubriky budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Rádi přivítáme vaše
podněty a připomínky k jejich dalšímu zlepšení. Nové stránky přinášejí kromě atraktivnějšího grafického řešení také více informací o dění v obci. Doufáme, že nové
stránky přispějí k zprůhlednění činnosti úřadu a informovanosti návštěvníků naší
obce. Dále upozorňujeme, že 30. 6. 2016 končí platnost emailové schránky
metylovice@giff.cz. Využijte proto novou adresu starosta@metylovice.cz
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10 mu#
8 chlapc"
Statistika obce za- r. 2015
8 d$
K 31. 12. 2015 má obec Metylovice celkem 1738 občanů,
z toho 14 cizinců.
!
!
Zkolaudované
rodinné domy v r. 2015

V roce 2015:
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Zemřelo
Narodilo se
Uzavřeno sňatků :
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Statistika obyvatel k 23. 3. 2016
Po!ty obyvatel dle v$kov%ch kategorií

V&ichni

Mu#i

'eny

V&ichni

1733

839

894

Do 15 let

281

138

143

Do 18 let

317

154

163

Od 18 do 60 let

988

501

487

Nad 18 let

1415

684

731

Nad 60 let

427

183

244

Pr$m"rn% v"k
v&ech obyvatel
mu#i
#eny

32 osob
30 osob
17 osob — 7 žen, 10 mužů
16 dětí — 8 chlapců, 8 děvčat
7

41
40
42

Data narození
Nejmlad&í obyvatel

4.3.2016

Nejmlad&í mu#

4.3.2016

Nejmlad&í #ena

14.2.2016

Nejstar&í obyvatel

28.2.1923

Nejstar&í mu#

9.10.1928

Nejstar&í #ena

28.2.1923

Výsledky dotazníkové ankety
Na podzim loňského roku měli lidé z Metylovic jedinečnou
příležitost vyjádřit se k tomu, co by si ve své obci přáli změnit.
Dělo se tak formou ankety. Lístky všichni dostali do svých poštovních schránek. Bohužel účast nebyla vysoká. Ba naopak. Jak
už to tak v dnešní době bývá, mnoho lidí nám své odpovědi nedodalo, což je velká škoda. Z 1467 obálek se nám vrátilo k vyhodnocení pouze 231, což znamená, že se akce zúčastnilo něco
málo přes patnáct procent voličů. Přes to všechno ale bude vedení obce brat výsledky ankety v potaz a bude se jimi řídit při
rozhodování o budoucích investičních akcích v Metylovicích.

Termíny svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2016
—pátek 1. a sobota 2. dubna
—pátek 6. a sobota 7. května + NEBEZPEČNÝ ODPAD
—pátek 3. a sobota 4. června
—pátek 1. a sobota 2. července
—pátek 5. a sobota 6. srpna
—pátek 2. a sobota 3. září + PNEUMATIKY
—pátek 7. a sobota 8. října + NEBEZPEČNÝ ODPAD
V areálu bývalého horního kravína v Metylovicích a to vždy
v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

A co výsledky ankety říkají?

Každou sobotu od 1. 4. do 31. 10. 2016
od 10—12 hod. sběr bioodpadu.

Respondenti si nejvíce z navrhovaných počinů přejí vybudování chodníků. Je vidět, že jejich absenci vnímají velice citlivě.
Volají rovněž po opravách místních komunikací. Poněkud překvapivě vyznělo přání lidí postavit v obci dům pro seniory. Tato
akce se ocitla na seznamu na čtvrtém místě.

Plánované žádosti o dotace
Obec chce zažádat o dotaci z Ministerstva vnitra na pořízení
nového dodávkového automobilu pro hasiče. A neposledně
o dotaci na opravu chodníků a hřbitovní zdi.

Naopak na úplném okraji zájmu respondentů je výstavba
parkoviště před Sokolovnou, vybudování sportovního
a rekreačního areálu na sportovním hřišti včetně ubytování či
výstavba rozhledny na Čupku.

Na Čupku může vyrůst odpočinkové místo
Vedení naší obce má v plánu zatraktivnit vrchol kopce Čupek.
Zažádá proto Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na vybudování tzv. místa pasivního odpočinku. „Pokud se nám podaří
dotaci získat, využijeme stávající plochu po jedné z bývalých
chat. Na tomto místě by měl vzniknout dřevěný přístřešek s lavičkami, stojan pro cyklisty a odpadkový koš, prostě takové místo
pro odpočinek. Časem by se mohl nahoře otevřít i bufet, popřípadě rozhledna, ale to je v tuto chvíli hudba budoucnosti.

Lidé mohli kromně navržených akcí navrhovat, co by v obci
sami chtěli změnit. Nejčastěji byl zájem o zachování provozu
poštvy, pokračování plynofikace či změna názvu autobusových
zastávek. Dále se objevily návrhy na zvýšení poplatků za dva
a vice psů. Objevila se také výtka na absenci služeb — kosmetika, pedikúra či masáže. Pobavil pak návrh na metylovickou defenestraci. Lidé prostřednictvím ankety take chválili. Mnohým
se líbí společenské akce a chválí obec za to, že je pořádá moc
dobře.
V anketě jsme se také ptali, co by si lidé představovali na místě
bývalé základní školy. Líbil by se jim parčík, vice účelové hřiště,
domov pro seniory nebo sportovní hala.

Co už je podáno?
Podána je žádost na krajský úřad na opravu místní komunikace u léčebného ústavu. Jde o propojení stávající cesty s místní
částí Metylovičky. V tuto chvíli je úsek tamní cesty ve velice špatném stavu.
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Škola

tvary, ukázat, že umí počítat aspoň do pěti či jakou mají
výslovnost. „K zápisu dorazilo rovných 20 dětí. Rodiče dvou
ihned podali žádosti o odklad. Předpokládáme, že nakonec bude
mít první třída 14 až 15 dětí, což je pro výuku ideální počet,“
podotkla ředitelka školy Renata Spustová. Pokračovala, že
u zápisu se objevili místní, ale i přespolní předškoláci.
Děti se do první třídy většinou těší. Oproti svým vrstevníkům
z jiných obcí či měst mají obrovskou výhodu. Jejich školka, respektive třída pro předškoláky, se nachází hned vedle první třídy.
Znají tak dobře nejen prostředí, ale i své budoucí učitele. Přechod z mateřské do základní školy je tak u nich bez zbytečné
nervozity a strachu z cizího prostředí. „U nás se prvňáčci učí klasické písmo. Výuku matematiky máme podle profesora Hejného.
Děti mohou využít kroužky — mažoretky a florbal, hudební
kroužky — kytaru, flétnu, housle, sborový zpěv i výtvarné
kroužky – keramiku. Všechny jsou krom keramiky zdarma.
Rodiče mohou počítat i s družinou, která je dětem k dispozici až
do 16 hodin,“ doplnila ředitelka.

Děti zářily na dvou vánočních koncertech
Děti z naší obce ukázaly, co se všechno během roku naučily.
„10. prosince jsme uspořádali náš tradiční Vánoční koncert.
Konala se hned dvě představení v sále Sokolovny, a to dopoledne
i odpoledne. Obě bezezbytku zaplnila hlediště. Během vystoupení se představily družinové kroužky, malá cimbálová muzika, mažoretky, děti ze všech tří oddělení mateřinky i děti
z prvních tříd. Děti od 2. do 5 tříd měly připravenou hudební
část, která se jmenovala Romance štědrovečerní. Šlo o zhudebnění a dramatizaci balady Jana Nerudy. Zpívaly také písně od
Jarka Nohavicy, Jiřího Schelingera i tradicionály a koledy. Opět si
ve školní orchestru zahráli naši žáci, tentokrát na housle, flétny
a rytmické nástroje,“ popsala ředitelka školy Renata Spustová.
Druhým koncertem, kterého se naši žáci s velkým úspěchem
zúčastnili, byl 27. Vánoční koncert Frýdlantského hudebního
spolku dechového orchestru v kulturním domě ve Frýdlantu.
Konal se 12. prosince a vystoupily na něm děti spolu se školní
kapelou. S dechovkou s chutí a nadšením zpívaly naše děti sérii
koled. Velký úspěch zaznamenala i naše Aneta Vyvialová, která
zpívala sólo.

Děti z mateřinky trénují tenis
Popiska: Předškoláci, ale i menší děti, se mohou učit hrát tenis.
Pod patronát si je vzal trenér tenisu Pavel Klimek. Krom tenisu se
děti učí i základní pohybové dovednosti. Trenér jim ukazuje, jak
se správě drží raketa i základní tenisové údery. U dětí se tak
rozvíjí hrubá motorika, prostorová orientace, ale i samotný vztah ke sportu a k pohybovým aktivitám.

Za sběr kaštanů si vysloužily vynikající dort
Popiska: Sdružení rodičů uspořádalo soutěž ve sběru kaštanů
a žaludů. Vítězem se stala 4. třída. Děti dostaly od sdružení velký
dort.

Školáci se budou učit včelařit
Projekt Implementace principů EVVO do ŠVP (školní vzdělávací program) naší školy vstoupil do své druhé fáze. V současné
době se připravuje stavbu skleníků a pozemek pro výuku pracovních činnosti. Do školních úlů byl namontován kamerový
systém. Samotné včely by se měly nastěhovat do úlů na jaře.
„Rozšířili jsme koutek živé přírody ve škole, máme pavouka
Břeťu, bílého ježka i králíky, kteří budou mít mladé. Nechybí
nám ani rybičky a plánujeme ještě koupi hada korálovky,“
prozradila ředitelka školy Renata Spustová. Upozornila, že děti
se o zvířata v rámci kroužků samy starají. Velice dobře například
funguje kroužek včelařství, byť se zatím děti seznamují pouze
s teorií z včelařství. To se ale s příchodem včel změní. „Chceme
tak dětem přiblížit ekologický způsob život na vesnici tak, jak byl
běžný v dřívějších dobách, naučit je nebát se práce, umět si poradit na zahradě, ale také vytvořit si vztah k domácím zvířatům,
pečovat o ně a uvědomovat si jejich potřeby,“ přeje si Renata
Spustová.

Lyžařský výcvik se navzdory počasí vydařil
I když nás celou zimu pronásleduje téměř jarní počasí, podařilo se nám v prvním lednovém týdnu absolvovat lyžařský
výcvik na Bílé na zasněžených sjezdovkách společnosti Sun Outdoor. Všech čtyřiadvacet dětí ze základní i mateřské školy zvládlo lyžařské nástrahy a „Lyžování se Sluníčkem“ si pořádně užily.
V pátek čekal na všechny absolventy závěrečný závod a sladké
odměny. A vítězové – to přece byli všichni odvážní, kteří lyžařský
výcvik úspěšně dokončili.
Renata Spustová

K zápisu přišlo na dvacet dětí
Nazdobená třída, veselí a optimističtí učitelé, lehce nervózní
rodiče a hlavně moc šikovné děti. Tak vypadala atmosféra v naší
škole, kde se 4. února konal zápis do první třídy. Předškoláci měli
za úkol nakreslit postavu, poznat základní barvy a geometrické

Kultura
Vítání občánků
Nedělní deštivé odpoledne 21. Února neodradilo rodiče a příbuzné dětí
narozených v roce 2015 k návštěvě kinosálu metylovské sokolovny, kde se konala
slavnost na počest nově narozených občánků Metylovic. Pěkná úprava stolů, kde
nechyběly koláčky a minerální voda od sponzora Milana Hajduška, umocnila
slavnostní dojem. Místostarosta Radomír Kulhánek přivítal přítomné a uvedl vystoupení žáků základní školy. Děti předvedly pěkné pásmo veršů a písniček, které
oslavovaly narození těch nejmenších. Starosta Lukáš Halata připomněl rodičům
důležitost výchovy v rodině. A dale jim popřál, aby jejich děťátko rostlo do zdraví
a krásy, aby jim přineslo mnoho radostí.
Radomír Kulhánek pak představil starostovi Metylovic nové občánky.
Jsou to: Anežka Pavlády, Jiří Závodný, Matěj Lanča, Adéla Michnová, Aneta
Káňová, Anežka Koloničná, Sebastián Rehwald, Ondřej Suchan, Ondřej Vyvial, Laura Kociánová, Rozálie Bílková, Jan Neškodný, Nela Bražinová, Tobiáš Fárný a Valentýna Němcová.
Následoval zápis rodičů do Pamětní knihy. Potom byli rodiče obdarováni. Obecní
úřad měl pro maminky kytičku tulipánů a pro děti pohádkovou knížku. Také seniorky
přispěly pletenými papučkami či ponožkami.
Slavnost se vydařila, naše přání by bylo, aby příští rok jsme vítali občánky aspoň
v takovém počtu, jako letos.
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Spolky

Zakončení roku — vánoční turnaje
Jako každým rokem pořádáme po vánocích turnaj pro členy
oddílu. Hlavním záměrem turnaje je rozhýbat nabytá kila
u svátečního stolu a také se setkat v pohodové atmosféře a zhodnotit uplynulý rok.
Letos jsme opět rozdělili turnaj na dopolední a odpolední část,
kdy ta dopolední byla určena našim nejmladším. Děti jsme
rozdělili do věkových skupin a ta si pak v rámci skupiny zahrála
proti sobě zápasy. Nejlepší byli odměněni upomínkovými předměty a také volejbalovým mufinem.

Zima v oddíle volejbalu
Konec roku 2015 a celou první čtvrť roku 2016 se činnost našeho
oddíl jako každý rok nesla v duchu účasti v hlavních soutěžích
Českého volejbalového svazu. Ale nepředbíhejme a ještě se vraťme
na konec roku 2015, kde mimo tréninkové a zápasové dění jsme
uspořádali dvě tradiční sportovně–společenské akce.
Mikulášský trénink
V pondělí 7.12. 2015 jsem v rámci tréninku mládeže uspořádali pro naše nejmenší členy mikulášskou nadílku. Byli pozváni
i rodiče dětí a předvedena jim ukázková tréninková hodina pro
jejich představu o tom co se na volejbalových trénincích jejich
ratolesti naučí. Na konec tréninku dorazil Mikuláš i se svou
družinou a rozdal dětem mikulášskou nadílku.

Odpoledne se uskutečnil tradiční vánoční turnaj v kategorii
dospělých smíšených družstev. Družstva jsou losována tak aby
pokud možno v každém byl stejný počet žen a mužů. Na konci
turnaje byl vyhlášen vítěz, který obdržel tradiční cenu a to dort.
Večer po skončení sportovní části jsme se přemístili do hospůdky „Na hřišti“ kde jsme pokračovali ve společenské části turnaje
a u dobré večeře a nějakého toho pití zhodnotili uplynulý rok.
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antukou.
Soutěžní rok 2015/2016 — druhá půle
Mládežnická družstva
Aby ty nejmenší děti měly motivaci k tréninkovému nasazení,
účastníme se i s těmi nejmenšími mládežnických soutěží organizovaných Okresním volejbalovým svazem Frýdek – Místek
a také turnajových soutěží pod názvem Barevný minivolejbal.
Barevný minivolejbal — BMV
V lednu jsme se zúčastnili III. kola BMV na krajské úrovni,
které se uskutečnilo v neděli 24.1.2016 v hale 6. ZŠ Frýdek –
Místek. Hrálo 11 dětí ve 4 věkových skupinách, které také reflektují hráčskou úroveň dětí. Nejlépe se umístily holky v kategorii
„žlutá“ (Sára Opálková a Ellen Satinská) a to na celkovém krásném 3.místě z 29. družstev v této kategorie.
Turnaj měl rekordní účast 313 dětí z celého MS kraje a i tak veliká
hala jakou je ta na 6.ZŠ Frýdek.–Místek praskala doslova ve švech.

OVS F–M — Starší žáci (čtverkový volejbal)
Soutěž hrají chlapci a dívky narození 1. 1. 2000 a mladší a to ve
smíšených družstvech. Hrají na hřišti o rozměrech 7 × 12 m
a to ve smí#
a výšce sítě 220 cm. V soutěži bylo přihlášeno celkově 8 družstev.
I tato soutěž je již dohrána, ale jelikož se poslední kolo hrálo ve
čtvrtek 17.3.2016 tak konečné umístění není ještě zveřejněno.
Níže uvedená tabulka je po předposledním kole, ale na horším
než 4. místě by se naše družstvo nemělo umístit.

Soutěže dospělých
Obě naše družstva dospělých hrají krajské soutěže. Ženské
družstvo se ještě v rámci oživení tréninků přihlásilo do ženské
soutěže pořádané Okresním volejbalovým svazem F–M. Muži po
dvou letech strávených v nižší krajské soutěži postoupili výše
a hrají tak krajský přebor 1.třídy.
Zimní pohár žen MS kraje
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz připravil pro družstva žen 1. a 2. krajské třídy, okresních a městských přeborů
tříkolový pohárový turnaj. Kvůli malému vytížení týmu přes zimní období jsme se rády přihlásily.
První kolo se odehrálo již 12. prosince 2015 v Ostravě. Začátek
turnaje byl plánovaný na 14:00, musely jsme však počkat, až se
v hale
P uvolní místo z důvodu probíhajícího extraligového zápasu.
Začátek byl tedy posunut až téměř na 16 hodin. Kromě nás se do
turnaje přihlásily ještě další 4 týmy: Polanka nad Odrou, Hlučín,
Stará Bělá a Baška. Hrálo se systémem každý s každým na dva
vítězné sety. Hodiny tréninků jsmeHodiny
zúročilytrénink)
a všechny týmy jsme porazily 2:0 s výjimkou Bašky, se kterou jsme vybojovaly pouze jeden set.
Další kolo nás čekalo až 9. ledna 2016 a odehrálo se na domácí
D našeho největšího soupeře, v Hlučíně. Přestože přihlášení do
půdě
turnaje bylo omezeno datem 10. 11. 2015, přibylo ještě jedno
družstvo, a to Ostrava Poruba. Organizátoři tedy změnili i systémy
hry na dvě skupiny. V naší skupině s námi byly Polanka nad Odrou
a Baška, které jsme hravě porazily (2:1 a 2:0). Po postupu ze
skupiny jsme hrály s Hlučínem a přes veškerou snahu prohrály 0:2.
Poslední kolo se odehrálo 16. ledna v Dolním Benešově.
Pokračovalo se systémem z minulého kola na dvě skupiny. Začátek
turnaje jsme si zpříjemnily zjištěním, že jedna z nás si nevzala boty,
takže si je musela půjčovat od spoluhráček, které zrovna nehrály.
V polovině turnaje, kdy jsme prozatím měly vyhrány všechny
zápasy 2:0, jsme se dozvěděly, že stále nedorazila Baška a zbylé
týmy se měly rozhodnout, jak se bude pokračovat. Jelikož jsme
vstupovaly do turnaje s tím, abychom si co nejvíce zahrály, byly
jsme pro, aby se hrálo opět každý s každým. Čekal nás předposlední zápas s Hlučínem, který byl bodově pod námi. Tento
zápas jsme přes opravdu dobrou hru prohrály (1:2), přesto jsme
měly stále nakročeno na první místo.
Poslední zápas s Porubou nám ovšem zlomil vaz. Poměrně
nepochopitelně jsme prohrály oba dva sety a tím se posunuly na
druhé místo. Odměnou nám ovšem byl diplom předaný mezi
dveřmi při odchodu, a to za tu dřinu určitě stálo.

OVS F–M — Mladší žáci (trojkový volejbal)
Soutěž hrají chlapci a dívky ve smíšených družstvech narozeni
1. 1. 2002 a mladší, hraje se na hřišti o velikosti 4,5 × 6 m a výšce
sítě 220 cm. V soutěži bylo přihlášeno celkově 12 družstev.
Soutěž je již dohrána a tak tabulka níže zobrazuje konečné
výsledky. Na tuto zimní soutěž bude o druhé půle dubna navazovat Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška — minivolejbal trojic
mladšího žactva. Tato soutěž by se primárně měla odehrávat na
venkovních kurtech tak, aby děti neztratily kontakt s prapůvodním povrchem volejbalových hřišť — antukou.

8

Plánované akce do konce letních prázdnin 2016
Někdy koncem dubna bychom rádi vyrazili na naše venkovní
hrací plochy a připravili je na nastávající letní sezónu.
Sobota 4. 6. 2016 — 25. ročník Dortového turnaje mládeže
(kadetky / juniorky)
Sobota 18. 6. 2016 — 12. ročník Metylovice CAP 2016
— turnaj smíšených družstev
Neděle 28. 8. 206 — 62. ročník memoriálu M.Čupy a M. Bílka
— muži
Všechny pozvánky na plánované akce, ale i další aktuality ze
života našeho oddílu můžete sledovat na webových stránkách
SK Metylovice — www.skmetylovice.cz nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal
Pokud byste měli dotazy, náměty nebo připomínky můžete
nám také napsat na náš e-mail volejbal@skmetylovice.cz
Na výše uvedené adrese si můžete popřípadě i objednat
pronájem antukových kurtů (jeden je stabilně upraven jako
tenisový kurt) nebo hřiště na plážový volejbal. Bližší informace
včetně ceníku budou v nejbližší době uveřejněny na webu SK
Metylovice.

Okresní pohár žen 2015/2016
Tato soutěž se hraje během pracovního týdne a tak je tato
soutěž brána spíše jako „ostřejší trénink“ na víkendová utkání
krajského přeboru.

Na setkání s Vámi při sportu nad vysokou sítí se těší oddíl volejbalu.
Vladimír Míček
předseda oddílu volejbalu SK Metylovice

Rozlosování — JARO 2016 ŽÁCI a MUŽI
dru!stvo

Krajský přebor žen 2. třídy (MS-Z–2)
Zatím se daří držet krásné 3. místo a těsný bodový rozdíl na
druhého v tabulce je příslibem i pěknějšího konečného
umístění. Soutěž se hraje až do konce dubna, takže holky,
držíme palce…

Krajský přebor mužů 1. třídy (MS–M–1)
Tato soutěž má před sebou poslední hrací den (19.3.2016),
bodové rozdíly na 3. až 7. místě jsou minimální a tak udržení 6.
(nesestupového) místa by bylo velmi pěkným zakončením
soutěže. Tak chlapi, ať to vyjde ...
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den

datum

"as

domácí

hosté

doprava

Mu!i

sobota

26. 3.

15:00

Návsí

Metylovice

BUS 13:00

Mu!i

ned"le

3. 4.

15:30

Metylovice

Hrádek

Mu!i

sobota

9. 4.

15:30

Janovice

Metylovice

#áci
Mu!i

ned"le
ned"le

17. 4.
17. 4.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice

Nebory
No$ovice

#áci

sobota

23. 4.

9:30

Sedli$t"

Metylovice

Mu!i

ned"le

24. 4.

16:00

Písek

Metylovice

#áci

ned"le

1. 5.

14:00

Metylovice

%epi$t"

Mu!i

ned"le

1. 5.

16:30

Metylovice

Bukovec

#áci
Mu!i

sobota
ned"le

7. 5.
8. 5.

10:00
16:30

Janovice
Lískovec

Metylovice
Metylovice

#áci
Mu!i

ned"le
ned"le

15. 5.
15. 5.

14:30
17:00

Metylovice
Metylovice

Vojkovice
Palkovice

#áci
Mu!i

sobota
sobota

21. 5.
21. 5.

12:15
17:00

Dobratice
Ostravice

Metylovice
Metylovice

#áci

st&eda

25. 5.

17:30

Ra$kovice

Metylovice

Mu!i

ned"le

29. 5.

17:00

Metylovice

Chlebovice

#áci

sobota

4. 6.

14:30

Ostravice

Metylovice

Mu!i

sobota

4. 6.

17:00

Ba$ka

Metylovice

vlastní

#áci
Mu!i

ned"le
sobota

12. 6.
11. 6.

14:30
17:00

Metylovice
Old&ichovice

Lu'ina
Metylovice

BUS 15:15

#áci
Mu!i

ned"le
ned"le

19. 6.
19. 6.

10:00
17:00

Ba$ka
Metylovice

Metylovice
Mosty u Jablunkova

vlastní

BUS 14:00

vlastní

vlastní

Klub seniorů
Ve čtvrtek 4. února 2016 jsme si udělali výlet do penzionu
U Fandy do Lhotky.
Zde jsme si, někteří poprvé v životě, zahráli bowling. Nikdo
nebyl poražen, zvítězili jsme nad svou leností. Účast byla vzorná,
sešlo se nás 27.
Poděkování patří p. Ivě Mališové, za vzornou organizaci hry na
dráze.

Ve čtvrtek 4. března 2016 jsme se sešli při pravidelném setkání
na obecním úřadě. Na tomto setkání jsme oslavili narozeniny
čtyřech našich členů a členek. Pochutnali jsme si na výborném
občerstvení, které oslavenci pro nás připravili.

Něco málo k myslivosti
Myslivost se dotýká mnoho oborů a věd. Velká část zasahuje
také do biologie, ovšem patří sem také nauka o zbraních
(střelectví) a podobné technické disciplíny. Myslivost je soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři,
jako součást ekosystému, a spolková činnost, směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součást
kulturního dědictví.
V naši vesnici obhospodařujeme cca 800 hektarů. Myslivost
v současné době vykonává aktivně 19 členů a 2 hosté. V honitbě
je normovaná zvěř srnčí. V Metylovicích jsou provozovaná
krmná zařízení — slaniska a napajedla. V době nouze je zvěř
pravidelně přikrmována kvalitními krmivy, zejména ovšem,
senem, krmnou mrkví a dalšími plodinami. Poslední roky nám
pomáhá i počasí, kdy zimy jsou mírné a zvěři to prospívá, než
aby chodila ve velkém sněhu.

Jak postupovat při nálezu uhynulé zvěře
Při nálezu uhynulé zvěře se k této zvěři v žádném případě
nepřibližujte a nedotýkejte se jí. Hrozí riziko přenosu některých
chorob, např. tularémie, vztekliny. Místo nálezu, prosím, co
nejdříve nahlaste nejbližšímu členovi mysliveckého spolku nebo
na telefon 732 185 437. Tento člen zařídí odbornou likvidaci
zvěře.

Jak by se měli lidé chovat v honitbě
1. Je zakázáno rušit zvěř mimo běžné práce na poli či v lese,
včetně běžné turistiky.
2. Je zakázáno poškozovat myslivecké zařízení.
3. Orgán státní správy myslivosti může zakázat, nebo omezit
vstup do honitby např. v době hnízdění či kladení mláďat,
případně při loveckých akcích, nebo při organizování
sportovních, nebo zájmových činností. Tato omezení se
netýkají hospodářské činnosti.
4. Vlastníkům domácích zvířat je zakázáno tato zvířata (psy
a kočky) nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího. V praxi to znamená mít především
psa upoutaného na vodítku!!!
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130 let Sboru dobrovolných hasičů Metylovice

v roce 1942 zakoupena první motorová stříkačka HVD—26 na
dvoukolovém podvozku s příslušenstvím s dvouválcovým
dvoutaktním motorem o objemu 1000 cm3. V roce 1948 je
pořízen první automobil Tatra 43, který v roce 1957 nahradila
skříňová Tatra 805. Po dokončení stavby nové garáže do sboru
v roce 1974 přichází Škoda 706 RTHP, kterou v roce 1990
nahrazuje Škoda stejného typu, jen novějšího data výroby. V roce
2011 je z dotací Evropské unie pořízeno nové vozidlo MAN TGM
4x4. Ke změnám dochází také ve „staré garáži“, kde se v roce
1976 zabydluje terénní GAZ, v roce 1986 jej nahrazuje ARO 240
a od roku 2000 místo něj máme Volkswagen Transporter.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Metylovice je v současnosti zařazena v rámci Integrovaného záchranného systému pro
potřeby plošného pokrytí do kategorie JPO—III s územní působností přesahující katastr naší obce. Vedle již zmiňovaných vozidel
MAN a Volkswagen je vybavena pro potřeby zásahu např. dýchací
technikou, plovoucím čerpadlem nebo motorovou pilou.
Sbor má aktuálně 90 členů. Ale nejsme aktivní jen při krizových situacích a na soutěžích. V lednu pořádáme hasičský
ples, v dubnu závod TFA, v červenci tradiční pohárovou soutěž,
v srpnu recesní Soutěž netradičních družstev. V roce 2007 jsme
založili webové stránky sdh-metylovice.info, na kterých
pravidelně informujeme o událostech ve sboru. Při stopětadvacátém výroční založení sboru (2011) byl díky sponzorskému
daru pořízen hasičský prapor. V letošním roce si rovněž
připomínáme 40 let od uzavření družby mezi SDH Metylovice
a Dobrovoľným hasičským zborom Turzovka.
Nejvyšším vyznamenáním jednotlivců je v rámci Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska titul Zasloužilý hasič. Toto
výběrové ocenění obdrželi v minulosti již tři členové našeho
sboru. V roce 2001 pan František Michalec, v roce 2005 pan
František Židek a v roce 2010 pan Jaroslav Herot. Od roku 2010 je
pak Silvestr Pavlásek nositelem Řádu svatého Floriána.

Počátkem 19. století začaly i v Rakousku, kam patřily v této
době i české země, po vzoru Německa, sílit myšlenky zakládat
v obcích zájmové spolky, které by dokázaly účinně bojovat
s požáry. Vznik prvních německých i českých hasičských spolků
na území dnešních Čech je datován do druhé poloviny 19. století
(nejstarší německý dobrovolný hasičský sbor v Čechách vznikl
v Zákupech v roce 1850, obdobný nejstarší český hasičský sbor
potom ve Velvarech v roce 1864).
25. května 1886 byl na
popud tehdejšího starosty
obce Františka Kuhejdy
dvaadvaceti
místními
občany pod vedením Jana
Bílka (nar. 1840) založen
první spolek ve vesnici —
„Dobrovolný
hasičský
sbor“. V soudním okrese
Místek to byl po Paskově,
Brušperku a Sviadnově
čtvrtý český hasičský sbor
(1872 Frýdek něm., 1874
Místek něm., 1876 Sviadnov něm., 1877 Paskov
čes., 1879 Brušperk čes.,
1880 Jablunkov něm.
a pol., 1884 Karlova Huť —
Válcovny plechu — něm.
závodní sbor, 1885 SviadJan Bílek (1840 —1923)
nov čes., 1886 Metylovice,
první starosta sboru
1887 Frýdlant n.O. něm., ...)
První cvičení se konalo již 30. května 1886. Obecní výbor ještě
v tomto roce zakoupil novou vozovou stříkačku, která byla vyrobena v Opavě firmou Smekal za 500 zlatých. Tato stříkačka je
dodnes funkční a je využívána při různých oslavách a výstavách.
Zároveň bylo započato s výstavbou dřevěné zbrojnice.
Sbor byl také činný nejen při likvidaci živelných pohrom, ale
i při nejrůznějších důležitých slavnostech a 12. ledna 1897 je
pořádán první hasičský ples. Po dobu 1. světové války činnost
hasičů poněkud stagnovala a spočívala jen v samaritánských
hlídkách.
Samaritánská služba postupně vznikala ve všech sborech
a nahrazovala činnost Československého červeného kříže
(ČSČK), který jako samostatná organizace vznikl 1. února 1919.
V podstatě platila zásada, že hasičstvo poskytovalo své členy,
celou záležitost zastřešovalo, financovalo zakupování materiálních prostředků pro své samaritány.
V letech 1939—1944 byla vydána řada nařízení, která různým
způsobem upravovala a omezovala činnost hasičských sborů.
Z rozkazu okresu musela být například v roce 1940 utvořena
požární policie. Během 2. světové války zahynuli dva členové
našeho sboru. 6. července 1944 byl ve věku 50 let popraven František Němec, 23. září 1944 ve věku nedožitých třiadvaceti let
tragicky zemřel Viktor Vašek.
Od počátku 50. let se náš sbor začíná věnovat také práci s dětmi a výsledky se dostavují již brzy. V roce 1955 se družstvo
mladších žáků stává v Brně Mistrem republiky. V 60. letech se
jednotlivá družstva a jednotlivci začínají zúčastňovat pohárových soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí a až do současnosti na nich získali téměř 450 vítězství. V roce 1967 pak sbor
pořádá 1. ročník naší soutěže – „Memoriál Břetislava Čupy“,
která se koná první červencovou sobotu nepřetržitě až do
současnosti. V letošním roce tak budeme pořádat již jubilejní 50.
ročník. V roce 1990 je obnovena činnost ženského družstva. Stojíme také u zrodu Moravskoslezské ligy v požárním útoku (2003),
které se účastní mužské, ženské a veteránské týmy celého kraje.
V roce 2004 obě naše družstva mužů a žen v lize obsadila shodně druhé místo. Družstvo nad 35 let se v roce 2014 stalo mistrem
Moravskoslezské ligy, o rok později přidalo bronzové medaile.
Již v roce 1886 byla postavena první dřevěná zbrojnice, 20. června 1926 je pak slavnostně položen základní kámen nové zděné
zbrojnice. V roce 1953 byla tato přestavěna do současné podoby.
V roce 1972 je postavena nová garáž pro cisternový automobil.
V průběhu historie se také mění technické vybavení
metylovských hasičů. Po ruční stříkačce R. A. Smekal (1886) je až

Starostové sboru: 1. Jan Bílek (č. 189), 2. Augustin Hrnčárek (č.
220), 3. Petr Böhm (č. 220), 4. Jan Bílek (č. 189), 5. Jan Kuhejda (č.
22), 6. Jan Závodný (č. 150), 7. Tomáš Němec (č. 197), 8. Jan Bílek
(č. 2), 9. František Kupča (č. 41), 10. Ondřej Lepík (č. 256), 11.
František Michalec ml. (č. 278), 12. Miroslav Juřica (č. 450), 13.
Milan Pečinka (č. 151).
Velitelé sboru: 1. Jan Bílek (č. 189), 2. Jan Kuhejda (č. 22), 3. Silvestr Bílek (č. 189), 4. František Lepík (č. 290), 5. František Němec
(č. 135), 6. Ladislav Němec (č. 232), 7. Alois Merta (č. 18), 8. František Michalec st. (č. 278), 9. František Bílek (č. 375), 10. Josef
Šigut (č. 197), 11. Jaroslav Herot (č. 140), 12. Vladimír Bílek (č.
487), 13. Vladimír Konvička (č. 122).

Pozvánka na soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice
zve fanoušky hasičského sportu na

50. ročník pohárové soutěže,
která je zároveň 4. kolem Moravskoslezské ligy.
Soutěž se koná v sobotu
2. července 2016 od 13 hodin
na fotbalovém hřišti v Metylovicích.
V posledních letech k nám zavítalo zhruba 70 družstev
v kategoriích muži, ženy a veteráni nad 35 let.
Pro návštěvníky bude připraveno nejrůznější občerstvení
a stan proti případným dešťovým přeháňkám,
proto přijďte podpořit nejen domácí závodníky.
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Okénko do historie

nasadili na ramena a šli. Měli jsme sice s kamarádem vésti
druhé, ale šli jsme poslední. Za prvním rohem jsme bednu
otevřeli a celou jednu vrstvu patron nechali na hromádce. Co bychom se dřeli.
Několik vojáků už upravilo průchod skrz naše a italské drátěné
překážky. Jen jsme vkročili do opuštěných italských zákopů,
položili jsme bednu a šli lovit něco k snědku.Vždyť bylo poledne.
Štěstí mi přálo. Hned v prvním úkrytu čekal na stole kbelík
s polévkou. V ní makarony. Byla sice studená, ale ochutnal jsem.
Cítil jsem petrolej. Opatrně jsem ji slil a najedl se studených
makaronů. Kamarád vyslídil masovou konzervu.Honem jsme ji
spolykali a hajdy za ostatními. Nyní už cesta začala být schůdnější.
Brzy jsme se ocitli v údolí kde stála italská skladiště a baráky.
Všude stopy kvapného útěku. Došli jsme do vesničky, na níž
jsem shora půl druhého roku shlížel. Zde jsme viděli stopy boje.
Podél cesty leželo několik mrtvol. Vystoupali jsme pomalu ke
kostelíku a odbočili k řece Soči.
Nahoře bylo skoro jasno, když jsme začali sestupovat, zde byla
mlha a padal sníh s deštěm. Začalo se stmívat, vždyť byl konec
října. Dorazili jsme na místo. Stál zde desátník od I. kompanie.
Náklad převzal a rozkázal: „Nabijte si pušky a jděte dopředu!“ Asi
tak čtvrt hodiny odsud bylo slyšet zesilující palbu z pušek.
„Nařídili nám ještě dnes odnést jednu zásobu, nemají tam
lidi“, lhal kamarád, obrátil se zpět a já za ním. Začal jsem
spěchat, abychom se dostali nahoru, pokud bylo ještě trochu
vidět. Ale to kamarád neměl v úmyslu a rozhodl: „Přenocujeme
někde ve vesnici a než se setmí seženeme si něco k jídlu.“ Štěstí
nám přálo. U jednoho domku v zahradě, kryté od rakouských
zákopů budovami byl postaven větší stan, tak asi pro tři čtyři osoby. Zůstala v něm všechna výstroj i výzbroj. Našli jsme chleba,
konzervy i suchary. Když jsme pojedli byla už tma.

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Začalo sněžit. Děla příšerně duněla.
Ještě jsme si zapálili a začali se loudat
ke vchodu do tunelu, který vedl do
zákopů. Byl asi dvacet metrů od nás.
Stála tam skupina vojáků, říšských
Němců. Překvapilo mne to. Nechápal
jsem, co tam dělají. Postavili jsme se
s kamarádem opodál a kvůli
bezpečnosti zalehli. Měli přístroj pro
světelnou telegrafii. Hledali spojení se
svými kdesi na vzdáleném kopci. Vypadalo to, že zachytili signál, dostali i odpověď, ale vzápětí
zakleli. Pochopil jsem, že nezachytili svou stanici, ale rakouskou.
Protože se nám už ležení ve sněhu nezamlouvalo začali jsme
se sunout do tunelu. Měl elektrické osvětlení. Bylo v něm sucho
ani vítr už za námi nemohl a tak kamarád odmítal jít dále. Tunel
byl úzký, sotva jím prošel jeden. Aby se lidé mohli minout byly
co pár kroků udělány do boku výstupky.V jednom jsme se
uvelebili. Dělostřelba tu nezaléhala, jen občas zaduněl výbuch
v blízkosti rohu. Zima tam nebyla a tak jsme seděli a klímali.
Vyrušil nás dusot kroků vícero osob směrem od zákopů. Kamarád odskočil dozadu ven, já zůstal na místě a předstíral, že se
protijdoucím vyhýbám. Kroky se blížily, již jsem rozeznával stíny
lidí. Vynořivši se postava mne zpozorovala a zdravila: „Buon
giorno“, druhá totéž. Div mi oči nevypadly. „Italové!“ Bez pušek
jich prošlo mimo pět či šest. Za nimi náš vojáček Červenka od II.
kompanie.
Udiveně jsem se zeptal: „ Co je, kde se tu bereš a co ti Taliáni,
jak je v zákopech?“ Spokojeně se usmál: „Už jsme za zákopami.
Člověče, tam ti je žrádla. “ Sáhl do chlebníku, vyndal malý kulatý
bochníček bílého chleba, rozlomil ho na dvě poloviny a jednu mi
podal. Já po ní chmátl a on utíkal za Italy. Odváděl je jako zajatce
na shromaždiště k velitelství praporu. Sotva jsem dojedl, uslyšel
jsem znovu hromadné kroky. Přicházel další oddíl asi 20 Taliánů,
za nimi zase dva naši. Tentokrát od mé I. kompanie. A potvrdili,
co jsem slyšel od Červenky. Mezitím se vrátil dobře naladěný kamarád, protože také dostal nějaký dárek k jídlu.
Prohlásil jsem, že jdeme za našima, za I. kompanií, ale kamarád mne odbyl, že ještě máme čas. A tak jsme si opět sedli
a dojedli poslední chleba namazaný zbytkem povidel. Čas se
vlekl. Nakonec jsme se rozhodli a konečně vyšli z tunelu do
zákopů mé I. kompanie.
Venku bylo už světlo, po vrcholcích kopců se válela mlha, tálo.
V „bejváku“, kde jsem býval doma seděli telefonisté. Mluvili
spolu německy a nás si nevšímali. Zeptal jsem se, kudy tu
dopředu procházeli vojáci. Nevěděli. Podíval jsem se střílnou
a uviděl, že právě naproti je v drátěných překážkách průchod
vytvořený výbuchy granátů.
Nebylo mi dvakrát příjemně. Půl druhého roku jsem vystrčil
hlavu ze zákopů jen v noci a občas se strachem sešel tudy
opravovat překážky či držel stráž. Než přece jsme se odhodlal.
Vyšvihnul jsem se ze zákopu a zamířil k průrvě v drátech,
Vždyť dělostřelectvo už téměř utichlo a praskot pušek jsem slyšel
v mlze někde v hloubi pod kopcem. Ale najednou – prásk. Skoro
nad hlavou se mi roztrhl šrapnel. Skokem jsem byl zpátky. Němci se mi smáli, mně ale zašla chuť na bílý chleba. Vrátili jsme se
do tunelu a rozhodli se ještě počkat. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v tunelu Lezert z kanceláře praporu a spustil: „ Co tady
děláte?“. Byl jsem drzý a tak jsem zalhal: „Odvedli jsme zajatce
a jdeme zpět do linie. Teď jsme trochu pojedli.“ „Vraťte se,
vezmete sebou patrony, volají o ně.“ S malou radostí jsme se
vrátili ku skladišti praporu. Sebral ještě několik chlapů od arbeitskompanie, která už byla povolána nahoru. Dostali jsme vždy
dva a dva jednu bednu s 1 250 patronami, připevnili ji na hole, ty

Rozbalili jsme deky a oddali se odpočinku. Vždyť minulé noci
to nestálo za nic.Vzbudilo mne něco neobvyklého. Někdo mne
uchopil za botu. I ve spaní jsem jednal. Než by řekl švec, už klapl
otevřený závěr od pušky a já zařval: „Co je?“ „Nestřílej, nestřílej“,
ozval se úzkostlivý hlas. To už byl vzhůru kamarád, který
nevěděl, co se děje. Než jsem vyběhl ze stanu nebylo po
návštěvníku ani stopy. Buď nějaký takový jako my, nebo něco
horšího — tak zvané hyeny bojiště, které byly stříleny bez soudu.
Už jsme spát nešli.
Venku byl citelný mráz, ale ukazoval se pěkný den. Kolem ticho, střelba nebyla slyšet. Naše první myšlenka byla snídaně.
Našli jsme sice vojenskou kuchyni, ale nebylo v ní nic hotového.
Na stěnách kýty masa, kol stěn pytle s vařivem. Ale my neměli
čas rozdělávat oheň. Konečně jsme narazili na chleba a konzery.
Žízeň jsem zahnal několika citrony, jichž tady byly bedny.
Opodál stálo skladiště zimního prádla, celé hory balíků. Vzdor
zimě jsme se převlékli do čistého. Dva páry svého jsem vyměnil
za dva páry nového. Brát sebou více nemělo smyslu. A teď jsme
si odhlasovali odchod nahoru na Planinu. Okolo poledne jsme
byli opět v zákopech. Nenašli jsme odvahu jít k velitelství praporu. Jak by nás tam uvítali? Šli jsme raději k barákům I. kompanie. Tam jsem byl smělejší. Nacházel se tam jedině šikovatel.
„Odkud přicházíte?“ zeptal se udiveně. „Jsme od arbeitskompanie, byli jsme včera odpoledne s municí za vojáky, zastihla nás
na zpáteční cestě noc, tak jsme pobloudili a teprve teď jsme
došli sem. A máme hlad.“ „ To musíte do baráků v praporu, snad
jim zbylo něco k jídlu. Je tam zbytek arbeitskompanie, pokud nejeli s trénem na frontu“ odpověděl.
Skutečně jsme oběd dostali. Pak jsme se vrátili k baráku
I. kompanie, neboť jsme slíbili dinstfirendovi, že mu odneseme
ze zákopů tzv. železnou zásobu — konzervy a suchary, které byly
v plechové bedně připraveny jen pro nejvážnější nedostatek.
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Inzerce

Pozvánky

Výstava potrvá do konce května 2016
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