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Únor 2018 èíslo 1 ètvrtletník ZDARMA

VOLEJBAL
Â druhá polovina roku 2017 a začátek roku 2018 Á

pokraèování na str. 2   Â

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE – 1. 6. 2018

Okresní turnaj barevného minivolejbalu Palkovice 25. 11. 2017, 2. kolo: kategorie oranžová a oranžovo-červená

Volejbalový oddíl přeje všem čtenářům 
do nového roku 2018 hodně zdaru nejen 
pod vysokou sítí.

63. ročník  
Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka

Na jeden z nejstarších turnajů v odbíjené mužů České 
republiky letos dorazilo 8 družstev. Za příjemného sluneč-
ného počasí byla družstva rozdělena do dvou čtyřčlenných 
skupin, kde hrála systémem každý s každým na dva sety. 
První dva ze skupin postupovali do semifinálových zápasů 
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Á   pokraèování ze str. 1
a vítězové semifinále se utkali v zápase o celkové vítězství 
v turnaji. Družstva na 3 a 4 místě sehrála utkání o konečné 
pořadí. Každé družstvo odehrálo nejméně 4 a nejvíce 5 utká-
ní. První čtyři družstva obdržela diplomy a dárkové balíčky 

věnované sponzorem volejbalového oddílu Ing. Alešem Při-
bylou.  Kromě balíčku dostali vítězové sportovní trika s po-
tiskem, druzí a třetí v pořadí tašky s pozornostmi od spon-
zorů a čtvrtí 7 párů sportovních ponožek. Vítězové obdrželi 
rovněž putovní pohár. 

Turnaje se účastnilo okolo 55 hráčů. V průběhu dne se 
přišlo podívat asi 50 diváků, kteří viděli řadu velmi kvalit-
ních výkonů a současně si mohli pochutnat na tradičních 
koláčích prodávaných v průběhu turnaje.

1. VK Ostrava junioři; 2. TJ Sokol Palkovice; 3. VK Ost-
rava junioři B; 4. SK Metylovice B.

Pořadí na dalších místech: 5. SK Metylovice A; 6. Green 
Volley Beskydy; 7. SK Slezan Orlová; 8. VK Ostrava kadeti.

Nejmladší volejbalisté
Nejmladší děti trénující volejbal se zúčastnily dvou tur-

najů barevného minivolejbalu. Barevné proto, že každá bar-
va označuje školní třídu. (Např. oranžová barva je 3.–4. 
třída, oranžovo-červená barva je 5. třída.)

Okresní turnaj Barevného minivolejbalu Palkovice 21. 1. 2018, 3. kolo: kategorie oranžovo-červená

Starší děti
se zúčastňují dvou soutěží: Okresní přebor trojic mlad-

ších žáků a žákyň a Okresní přebor čtveřic starších žáků a 
žákyň. V tomto článku si můžete prohlédnout tabulky, jak si 
naši svěřenci vedou ve velké okresní konkurenci.
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SPOLKY

Ženy, muži
Oba týmy hrají letošní sezónu v krajských přeborech. 

Mužský tým se po základní části probojoval ze 4. místa ve 
skupině do finálové osmičky, kde se potká se soupeřem VK 
Ostrava. Po vzájemném duelu se uvidí, zda postoupí do dal-
ších bojů.

Ženskému týmu se bohužel letos nepodařilo dostat do 
finálové čtveřice skupiny B, a tak si zahrají o 11. místo  
v kraji s týmem děvčat z Hlučína.

Zimní aktivity volejbalového oddílu
V zimě oddíl volejbalu pořádá pro své hráče a příznivce 

dvě akce. Mikulášské setkání dětí, rodičů a trenérů letos 
proběhlo 11. prosince. Opět nás navštívil Mikuláš s andělem 
a čertem. Pro všechny přítomné děti přinesli něco dobrého a 
zdravého.

Letošní vánoční turnaj jsme uspořádali ve čtvrtek 28. 
prosince. Dopoledne bylo vyhrazeno pro turnaj dětí. Odmě-
nou byly pro malé účastníky sladké mufiny ve tvaru volejba-

lového míče a sponzorské dary. Odpoledne patřilo losované-
mu turnaji dospělých. Šest týmů se utkalo o cenu pro vítěze, 
kterou byl výborný dort.

Pravidelné volejbalové tréninky dětí jsou v pondělí od 
17 hod. a ve čtvrtek od 16.30 hodin v naší tělocvičně. Pokud 
máte zájem, velmi rádi vás přivítáme. Tréninky jsou vedeny 
dvěma až třemi zkušenými trenéry a naučíte se nejenom 
volejbal… :)

Suchan, Hajdušek

Bilancování podzimní fotbalové sezóny 
mužstva mužů

Sdružený tým Metylovic a Frýdlantu B se po 13 ode-
hraných kolech drží se 14 body na prozatímním 10. místě. 
Během podzimu 4x zvítězil (Vojkovice 5:0, Návsí 3:0, Baška 
5:3 a Palkovice 2:1), 2x se rozešel smírně (Oldřichovice 2:2, 

Písek 1:1) a 7x zůstal poražen (Kozlovice 5:0, Nebory 4:3, 
Nošovice 2:1, Staříč 3:0, Hrádek 5:0, Bukovec 3:2 a Mosty 
5:1). Trochu pozitivní na výsledcích je, že na domácím hřišti 
v Metylovicích mužstvo ztratilo body jen ve dvou utkáních, 
kdy nejprve uhrálo s lídrem soutěže z Oldřichovic cennou 
remízu 2:2, když po 20 minutách již prohrávalo 0:2. Man-
čaft však dokázal nepříznivý stav do poločasu vyrovnat. Ve 
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druhé půli byly Metylovice jasně lepší, ale protože kluci 
nedokázali proměnit stoprocentní příležitosti, tak nakonec 
zůstalo jen u toho nerozhodného výsledku 2:2. Oldřichovice 
na podzim přišly celkově jen o 4 body, a to za remízy v Pís-
ku 1:1 a v Metylovicích 2:2. 

O domácí neporazitelnost přišel náš celek až v posledním 
dohrávaném utkání s Mosty u Jablunkova. Přestože Mos-
ty byly a jsou v tabulce na druhé příčce, průběh hry tomu 
nenasvědčoval. Do spousty šancí se dostávali naši útočníci, 
ale opět je zklamala koncovka. A tak hosté trestali, de facto 
jsme si góly dávali sami. Nejprve stoper Rusina při odkopu 
nastřelil Závodného, od něhož míč putoval do prázdné bran-
ky, kde už nebyl problém dostat míč za čáru. U druhého 
gólu rozehrával nejprve Šlachta před domácí šestnáctkou 
volný přímý kop, u kterého však podklouzl a míč tak do-
putoval kousek od něj k hostujícímu útočníkovi, který jej 
poslal do běhu svému spoluhráči, který snadno překonal 
osamoceného brankáře Husera. Ve druhé půli si opět Me-
tylovice vytvořily šance, ale Mosty z ojedinělého protiútoku 
trestaly. I když se posléze podařilo snížit opět na rozdíl dvou 
branek, hosté byli v utkání nesmírně produktivní. A tak Me-
tylovice utrpěli krutou porážku 1:5. 

Asi nás mohou mrzet jednogólové prohry v Nošovicích, 
kde domácí o svém vítězství rozhodli až v 89. minutě, a také 
v Bukovci, kde jsme nedokázali navýšit poločasové vedení 
1:0, leč šance na to byly. Na druhou stranu si za tyto výsled-
ky mohou kluci sami, a to hlavně svým lehkovážným a ne-
kolektivním přístupem. Vždyť zápas v Bukovci odehráli jen 
v 11 lidech, z toho 2 kluci byli z dorostu a celých 90 minut 
musel rovněž absolvovat trenér Roman Hajda (ročník 1976), 
jež svůj výkon navíc okořenil 2 trefami. Na utkání do Hrád-
ku jelo také torzo hráčů, které musel doplnit Martin Němec 
a David Halata + dorostenec z Frýdlantu Petr Jedlička. 

Takže i přesto, že v létě došlo ke spojení dvou mužstev, 
nouze o hráče je pořád. V kádru se mohou trenéři opřít jen  
o asi 6 hráčů, kteří jakž takž poctivě trénují a chodí pravi-
delně na mistrovská utkání, u zbývajících hráčů je to s mo-
rálkou a docházkou složitější. 

Věříme, že se kluci přes zimu více poznají, pořádně po-
trénují a vytvoří dobrý kolektiv, který bude táhnout za je-
den provaz. SK Metylovice spolu s 1. BFK Frýdlant jim  
k tomu vytvořil a vytváří velmi slušné podmínky, tak nyní 
už je to jen na nich. 

Lukáš Halata

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice
Hasiči mají za sebou pernou sezónu

Sbor dobrovolných hasičů z Metylovic měl rok 2017 na-
bitý různými akcemi a soutěžemi. Vše ale začalo zábavou. 
Stejně jako každý rok uspořádali hasiči nejprve svůj tradič-
ní ples. Konal se koncem ledna a navštívilo ho zhruba 300 
tanečnic a tanečníků. 

Sportovní sezónu zahájil sbor v Metylovicích 8. dubna 
závodem železných hasičů a hasiček. Šlo už o třetí ročník 
a na start se postavilo na 80 mužů a 30 žen. 1. července se 
konal 51. ročník pohárové soutěže zařazené do seriálu Mo-
ravskoslezské ligy. Zúčastnilo se ho 58 družstev (muži, ženy, 
veteráni). 

12. srpna pořádali naši hasiči velice oblíbenou akci – 25. 
ročník recesní Soutěže netradičních družstev. 

21. října pak Závod hasičské všestrannosti, a to ve spo-
lupráci s Okresním sdružením hasičů Frýdek-Místek. Účast 
byla více než slušná, dorazilo 400 závodníků ve věku 5 až 
18 let v kategoriích mladších žáků, starších žáků a dorostu. 
Jedná se o přespolní běh s plněním nejrůznějších hasičských 
úkolů (střelba ze vzduchovky, základy první pomoci, určová-
ní hasicích přístrojů, šplh po laně atp.).

Mimo to pořádali hasiči ještě několik drobných společ-
ných událostí. V lednu měli svou valnou hromadu sboru,  
v květnu stavěli i káceli máj, v září vyrazili na zájezd  
a v říjnu uspořádali sběr železného šrotu. 

Hasičské soutěže dospělých
Dospělí členové našeho hasičského sboru se loni zúčast-

nili 36 soutěží. Konaly se od května do začátku října v Mo- 
ravskoslezském kraji, ale také na Slovensku v okrese Čad-
ca. 

„Máme družstva mužů, žen a veteránů nad 35 let. A jaké 
byly výsledky? Tři vítězství mužů (Hodoňovice, Ostravice, 
Dolní Tošanovice), tři vítězství veteránů (Stará Ves, Barto-
vice, Pstruží) a osm vítězství žen (Frýdek, Malenovice, Nová 
Ves, Pržno, Ostravice, Stará Ves, Turzovka, Vrbice). Ve 
všech třech kategoriích se účastníme také Moravskoslezské 
ligy: ženy celkově 4. ze 6 družstev, muži 17. z 22, veteráni  
3. ze 7. Tréninky probíhají dvakrát týdně, ve středu a v pá-
tek na fotbalovém hřišti, přes zimu v atletické hale v Příbo-
ře,“ uvedl za hasiče Michal Bílek.

Hasičské soutěže dětí
Hasičský sbor má aktuálně družstvo mladších žáků ve 

věku 5 až 10 let. Jejich tréninky probíhají celoročně, vždy  
ve středu, přes léto na fotbalovém hřišti a v zimě ve zbroj-
nici. 

Děti loni zvládly 12 soutěží a celoroční hru Plamen (sou-
těž skládající se z osmi disciplín od podzimního závodu ha-
sičské všestrannosti po květnové štafety a útoky). Podařilo 
se jim získat tři vítězství (Frýdlant n.O., Janovice, Lubno) 
a dokonce celkové vítězství v Okrskovém poháru mládeže  
(6 bodovaných soutěží v okolí Frýdlantu n.O.).

Sbor dobrovolných hasičů Metylovice zvládá i další spor-
tovní aktivity, jako například soutěže TFA (ToughestFirefi-
ghterAlive = Nejsilnější hasič přežije) a běžecké závody. 

„Letos se 15 našich závodníků zúčastnilo sedmi závodů  
v disciplíně TFA, podařilo se získat jedno vítězství (Adéla 
Štandlová v Metylovicích) plus čtyři druhá místa a tři třetí 
místa. 

Navíc se naši členové účastní také běžeckých závodů 
(23 závodů – 14 závodníků), ve kterých získali pět vítězství 
(Zuzana Bílková – Chlebovický krpál v Chlebovicích a Me-
moriál Michala Pětroše v Hošťálkovicích, Radka Hazuchová 
– Jistebnický čtvrtmaraton, Denisa Izvorská a Jana Koli-
bová – Totman v Trojanovicích, Denisa Izvorská a Zuzana 
Bílková – Půlšichta na Čupku v Hodoňovicích),“ upozornil 
Michal Bílek. 

Celkově družstva a jednotlivci SDH Metylovice v 
sezóně 2017 zaznamenali 23 vítězství, 14 druhých a 
14 třetích míst. Mladší žáci vyhráli Okrskový pohár, 
veteráni získali bronzové medaile v Moravskoslezské 
lize.

Sbor má aktuálně 95 řádných členů (z toho 19 mladých 
hasičů do 18 let) + dva čestné.

pokraèování na str. 6   Â
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice

Jednotka čítá 21 členů, zásahová vozidla MAN a Volks-
wagen. V roce 2017 má na kontě zatím 19 výjezdů – 9x tech-
nická pomoc (odstraňování spadlých stromů, čištění ucpané 
kanalizace, doplňování vody), 5x likvidace obtížného hmyzu, 
3x požár, 1x pátrání po pohřešované osobě a 1x taktické cvi-
čení.

Akce v roce 2018
27. 1. – Hasičský ples
  7. 4. – TFA Metylovice
  7. 7. – Pohárová soutěž (52. ročník)
11. 8. – Soutěž netradičních družstev (26. ročník)

Silvestr Pavlásek si titul  
Zasloužilý hasič více než zaslouží

Silvestr Pavlásek obdržel ve čtvrtek 9. listopadu v Přiby-
slavi titul Zasloužilý hasič. Zcela nepochybně si ho zaslouží.

Silvestr Pavlásek se narodil 30. prosince 1943. Po vyuče-
ní začal pracovat v podniku Válcovny plechu Frýdek-Místek, 
ve kterém vydržel, s výjimkou dvouleté základní vojenské 
služby, na různých pozicích až do svého odchodu do penze 
v roce 2003. Do Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích 
vstoupil v roce 1960 a hned se nakrátko zapojil do doroste-
neckého družstva. 

Po svém návratu z vojny byl členem soutěžního družstva 
mužů, které v letech 1963–1967 pětkrát v řadě zvítězilo  
v okresním kole Celostátní soutěže požárních družstev, zá-
roveň přiváželo vítězství z pohárových soutěží z blízkého  
i vzdálenějšího okolí. V roce 1967 i na jeho popud mety-
lovský sbor uspořádal první ročník terénní soutěže, která 
je v současnosti se svými padesáti uskutečněnými ročníky 
nejstarší nepřetržitou pohárovou soutěží na Frýdecko-Mís-
tecku. S rolí aktivního závodníka (strojníka) v mužském 
družstvu se rozloučil až krátce po své šedesátce. Ještě ve 
svých třiašedesáti letech startoval na veteránské soutěži  
v kategorii 40+.

Jako trenér vychoval pan Pavlásek několik generací me-
tylovských závodníků, ze kterých těžila nejen naše výjezdo-
vá jednotka, ale celý sbor. Mezi jeho hlavní trenérské úspě-
chy patří stříbrné medaile mužů a žen v Moravskoslezské 
lize v požárním útoku 2004 a v roce 2014 se pod jeho vede-
ním stal metylovský tým nad 35 let mistry Moravskoslezské 
ligy.

Po roce 2000 se pan Pavlásek stal rovněž hlavním stroj-
níkem našich žákovských družstev, která se zapojují jak do 
okresního kola hry Plamen, tak absolvují i nemalý počet 
pohárových soutěží v našem okolí. Dá se tak říct, že vliv 
Silvestra Pavláska je v metylovském sboru od nejmladších 
věkových kategorií až po ty nejstarší. Dodnes se také podílí 
na vývoji a údržbě soutěžních strojů.

Silvestr Pavlásek do výjezdové jednotky SDH Metylo-
vice vstoupil již ve svých dvaceti letech a vydržel v ní ná-
sledujících pět desetiletí ve funkci řidič-strojník. Byl jed-
ním z hlavních organizátorů stavby nové hasičské garáže, 
která probíhala v letech 1970–1972. V roce 1974 se stal 
hlavním strojníkem sboru. Díky svým schopnostem a zruč-
nosti byl schopen většinu oprav naší techniky (Škoda 706 
RTHP, GAZ, ARO) provádět svépomocí, což vedlo ke zrych-
lení oprav a také nemalým úsporám. Členem výboru SDH 

Metylovice se stal v roce 1966, v letech 1970–2005 působil 
ve funkci revizora účtu.

Silvestr Pavlásek byl u zrodu družebních vztahů mezi 
SDH Metylovice a DHZ Turzovka ze Slovenska. Tato družba 
trvá oficiálně již od 20. listopadu 1976 a v současnosti má 
pozitivní vliv na uskutečňování Programu přeshraniční spo-
lupráce ČR – Slovensko obcí Metylovice a městem Turzovka.

I přes svůj pokročilý věk je stále aktivní při organizaci 
veškerých akcí našeho sboru, ať už se jedná o hasičský ples, 
TFA, pohárovou soutěž zařazenou do Moravskoslezské ligy, 
recesní Soutěž netradičních družstev, sběr železného šrotu, 
Metylovský krmáš nebo menší brigády. Silvestr Pavlásek je 
vzorem pro mladou generaci.

Udělená vyznamenání:
1965 Čestné uznání SDH
1967 Čestné uznání OSH
1970 Medaile Za příkladnou práci
1990 Medaile Za zásluhy
1996 Čestné uznání SH ČMS
1998 Odznak sv. Floriána
2006 Medaile Za mimořádné zásluhy
2008 Pamětní medaile k 35. výročí založení hry Plamen
2010 Řád sv. Floriána
2010 Stužka za věrnost 50 let
2013 Medaile Za mezinárodní spolupráci III. stupně
2014 Medaile 150 let českého hasičstva
2015 Čestné uznání KSH
2016 Medaile Krajského sdružení hasičů Moravskoslez-

ského kraje
2017 Titul Zasloužilý hasič

Z klubu seniorů
7. prosince 2017 v 15.00 hod. se členové místního seni-

orského klubu sešli v hospůdce Na hřišti ke svému bilan-
cování. Zhodnotili jsme činnost r. 2017 a nastínili plán na  
r. 2018.

Přítomni byli i starosta Ing. Lukáš Halata a místosta-
rosta obce Ing. Radomír Kulhánek. Oba ocenili činnost klu-
bu seniorů. V diskuzi odpovídali na dotazy týkající se dění  
v obci Metylovice.

Poté vyzvedli práci několika seniorů. 
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Poděkování
Spoluobčané, kteří jezdí po rychlostní silnici R 56 (Frý-

dlant n. O. – Frýdek-Místek), si jistě všimli probíhající vý-
stavby oplocení této komunikace. Myslivecký spolek Mety-
lovice se posledních 8 let snažil tuto stavbu oplocení prosa-
dit. Starosta obce Metylovice Ing. Lukáš Halata se s naší 
snahou ztotožnil, vyvolával jednání s krajským ředitelstvím 
silnic a dálnic, kde tímto podstatně přispěl k rozhodnutí  
o realizaci tohoto oplocení. Nově postavené oplocení zabra-
ňuje volně žijící zvěři ke vstupu na rychlostní komunikace, 
a tím zvyšuje bezpečnost silničního provozu a minimalizuje 
riziko vzniku škod na vozidlech, způsobených srážkami se 
zvěří.

Jelikož jsme byli všichni hodní, navštívil nás svatý Mi-
kuláš s andělem a rozdal nám drobné dárečky. 

V plánu na r. 2018 jsme si, mimo další drobnější akce, 
naplánovali výjezd na Lysou horu v červnu a zájezd – zatím 
do neznáma. 

Plán akcí – Setkání v kulturní místnosti OÚ od 15.00 hod.: 
1. března 2018; 5. dubna 2018; 3. května 2018 ; 7. června 

– smažení vaječiny; 14. června – výjezd na Lysou horu

Myslivecký spolek tímto panu starostovi Ing. Lukáši Ha-
latovi děkuje.

Dále by chtěl myslivecký spolek Metylovice popřát za-
stupitelstvu obce, majitelům půdy a lesů, našim příznivcům  
a všem lidem dobré vůle hodně pohody v roce 2018.

Za myslivecký spolek předseda MS

Nástup členů mysliveckého spolku Metylovice před 
společným lovem na divočáky.

OBECNÍ ÚŘAD  
INFORMUJE OBČANY

Nálepky na popelnice
I v letošním roce obecní úřad vydává nálepky na popelnice. 

Nálepky jsou vydány při platbě odpadů. 
Kdo platí převodem na účet, může se na obecním úřadě v úředních hodinách pro nálepky zastavit.

Ceny vodného a stočného v r. 2018

Voda pitná (vodné)  37,08 Kč/m3 42,64 Kč (včetně DPH)  

Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3  38,43 Kč (včetně DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím  
po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem 

a dodavatelem.
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Statistika registru obyvatel – obec Metylovice

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

16. 10. 2017

SCHVÁLILO: 
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o dílo s firmou Jaroslav Tošenov-
ský, stolařství LUTO, Ostravice 529, 
739 14 Ostravice, IČ: 67336949, na vy-
budování pasivního odpočinku u Boží 
muky v Metylovicích a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu této smlouvy – 
viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice vybírá jako pro-

vozovatele prodejny potravin v neby-
tových prostorech v přízemí budovy 
Obecního úřadu Metylovice, Metylovi-
ce č. p. 495, paní Jeanettu Pavelkovou, 
Metylovice 481.
 ZO Metylovice vybírá jako provo-

zovatele podnikatelských služeb v ne-
bytových prostorech v přízemí budovy 
Obecního úřadu Metylovice, Metylovi-
ce č. p. 495, paní Jeanettu Pavelkovou, 
Metylovice 481.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí individuálních dotací a finančních 
darů dle návrhu finančního výboru – 
viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje strate-

gický plán rozvoje obce Metylovice pro 
roky 2018 až 2020 – viz příloha č. 4.

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

návrh kupní smlouvy č. 1003941755 
se Státním pozemkovým úřadem ČR 
na odkoupení pozemků parc. č. 452/8, 
462/3 a 462/6, vše v k.ú. Metylovice. 

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

13. 11. 2017
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice volí na výkon 

funkce přísedící u Okresního soudu 
ve Frýdku-Místku pro volební období 
2018 až 2022 Mgr. Janu Šigutovou, 
Metylovice 488.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí individuálních dotací a finančních 

darů dle návrhu finančního výboru – 
viz příloha č. 2.

• ZO Metylovice schvaluje po-
skytnutí finančního daru ve výši 1 000 
Kč čistého paní Martě Michalcové a  
1 000 Kč čistého paní Věře Kartecz-
kové, oběma za návštěvy jubilantů, 
schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 2 000 Kč čistého panu Vav-
řínu Michalcovi, za provádění hláše-
ní v obecním rozhlase a dlouhodobou 
výpomoc při pořádání kulturních akcí 
a poskytnutí finančního daru ve výši  
3 000 Kč čistého paní Kateřině Talové, 
za práci na kronice obce Metylovice.

• ZO Metylovice schvaluje na-
výšení odměn od 1. 1. 2018 dle Na-
řízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků a stanovilo neu-
volněným členům zastupitelstva obce 
odměnu za výkon funkce člena výboru 
ve výši 2 000 Kč hrubého měsíčně, za 
výkon funkce předsedy výboru zastu-
pitelstva obce ve výši 2 500 Kč hrubé-
ho měsíčně, za výkon funkce předsedy 
výboru a zároveň funkce člena výboru 
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zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč, 
za výkon funkce člena ve dvou výbo-
rech ve výši 3 000 Kč a za výkon funk-
ce místostarosty ve výši 25 000 Kč.
 ZO Metylovice schvaluje plán in-

ventur na rok 2017 a složení inventa-
rizačních komisí – viz příloha č. 5.

 ZO Metylovice schvaluje záměr 
prodeje části obecního pozemku parc. 
č. 525/58 v k. ú. Metylovice. 
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

prodeje obecních pozemků v lokalitě 
Z39 – „METYLOVIČKY“ – viz příloha 
č. 6. 

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí Smlouvu o dílo se společností IN-
STALL CZ, s.r.o. na stavbu „Rekon-
strukce stávající dešťové kanalizace v 
dl. 185, obec Metylovice“. 

  

Zásobník s retroreflexními terčíky
Od února 2016 je v zákoně o pozemních komunikacích 

zakotvena povinnost chodce pohybujícího se mimo obec 
za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky  
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na 
sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. 

Sdružení místních samospráv ČR svým členům nabíd-
lo v rámci projektu Nadace České pojišťovny a.s. bezplat-
né dodání jednoho zásobníku s retroreflexními nálepkami. 
Obec Metylovice tedy projevila zájem a obdržený tubus s re-
flexními terčíky umístila na sloupek u autobusové zastávky 
Metylovice – Mužný, kde jej bude moci každý chodec použít 
k ochraně své osoby před plánovaným pohybem po neosvět-
lené komunikaci. 

Obsluha zásobníku je rychlá a intuitivní. Aplikace nálep-
ky je velice snadná.

Již nyní vede SMS ČR jednání s dalšími možnými spon-
zory tak, aby druhá etapa distribuce nově požadovaných 
zásobníků byla pro členské obce zajištěna v průběhu tohoto 
roku. Cílem je navázat na tuto první fázi a zajistit dostateč-
ný další počet zásobníků reflexních prvků. 

Zásobník reflexních prvků a koš na zbytky po samolep-
kách.

Detail vydávacího otvoru pro samolepky.

Obec staví pro děti nové hřiště
Dětské hřiště vyrůstá v místní části Paseky. Pro nejmen-

ší zde budou houpačky, a to kladinová a závěsná, lezecká 
stěna, skluzavka či průlezky nazvané Tělocvična. Celá plo-
cha bude pečlivě vysypána pískem, aby se předešlo zraně-
ním a také, aby si v něm děti mohly v létě hrát. Hřiště by 
mělo být hotové do dokonce roku. Děti tak dostanou od obce 
malý vánoční dárek. 

„Obrátili se na nás rodiče, že v tamní oblasti není pro 
jejich potomky žádné vyžití. Proto jsme jim vyšli vstříc. 
Loni jsme jedno malé hřiště postavili na dolním konci obce,  
a pokud je mi známo, je docela hojně využíváno. Toto nové 
hřiště vyjde na zhruba 350 tisíc korun,“ uvedl starosta Me-
tylovic Lukáš Halata.

Hospodaření obce a investiční plán
Zastupitelstvo obce Metylovice schválilo na svém pro-

sincovém zasedání rozpočet obce na rok 2018. V rozpočtu 
jsou ve výdajové části zahrnuty kromě běžných výdajů obce 
(mandatorních výdajů cca 13 mil. Kč) i plánované výdaje 
na opravy či investice ve výši cca 5 mil. Kč, např. na vý-
měnu oken na obecním úřadě, opravu zídky a oplocení na 
hřbitově, úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového 
úřadu (dále jen SPÚ) v areálu horního kravína, projektové 
dokumentace na chodník kostel – sosna atd. Do rozpočtu 
zatím nebyly začleněny investiční akce, které by se měly či 
mohly realizovat z dotací:  

– rozšíření vodovodu v lokalitě u svaté Anny a Žukov  
náklady 3,9 mil. Kč dotace 2,9 mil. Kč

– stavba sběrného dvora a kompostárny – stavební část 
náklady 7,7 mil. Kč dotace 6,5 mil. Kč

– stavba sběrného dvora a kompostárny – stroje   
náklady 3,6 mil. Kč dotace 2,8 mil. Kč

– pořízení lesnické techniky – nakladač, přívěs, …  
náklady 1,0 mil. Kč dotace 0,5 mil. Kč

– rekonstrukce kinosálu – teleskopické hlediště  
náklady 1,3 mil. Kč dotace 0,4 mil. Kč



 12 

Á   pokraèování ze str. 11
Tyto záměry se budou realizovat až v případě získání 

dotace. Ale např. na stavbu sběrného dvora a kompostárny 
včetně pořízení strojů (traktor, překopávač, bubnové síto, 
drticí vůz, váha) máme již téměř dva roky odsouhlasenou 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí, ale bohu-
žel nemáme, respektive nemůžeme stále zahájit stavební 
řízení, než se vyřeší majetkoprávní vztahy na odkup pozem-
ků mezi obcí Metylovice a Státním pozemkovým úřadem,  
s nímž zatím bezvýsledně jednáme déle jak 3 roky. Snad 
nám nyní vysvitla malá naděje, že bychom mohli rozjet sta-
vební řízení, kdy nám ústředí SPÚ v Praze vyšlo vstříc 
a jako dosavadní vlastník pozemků nám udělilo souhlas  
s provedením stavebního záměru, který je nutný k zaháje-
ní stavebního řízení a získání stavebního povolení. Samot-
ný souhlas však ještě nezakládá právo na převod předmět-
ných nemovitostí, tudíž stavba nemůže být zahájena dříve, 
než dojde k faktickému převodu pozemků na základě kupní 
smlouvy (v rozpočtu je počítáno s částkou 880 000 Kč na 
tento úplatný převod pozemků z vlastnictví SPÚ do majetku 
obce). 

Dále je zpracován projekt pro stavební povolení na chod-
ník od kostela až po sosnu v Pasekách. Je vydáno územní 
rozhodnutí, ale bohužel se vinou stavebního úřadu a stano-
viska Dopravního inspektorátu Policie ČR nemůžeme posu-
nout do další fáze, a to k vydání stavebního povolení. Musí-
me udělat všechno proto, abychom odstranili administrativ-
ní překážky a mohli nejpozději v roce 2019, s využitím dota-
ce ze Státního fondu dopravní infrastruktury, začít stavět.

V případě získání dotace potřebuje obec finanční pro-
středky na profinancování, tak i na následné spolufinan-
cování projektů. V současné době máme v rozpočtu, krom 
pravidelných daňových výnosů dle rozpočtového určení daní 
(za rok 2017 to bylo necelých 19 mil. Kč), finanční rezervu 
22,2 mil. Kč. Součástí této rezervy je i nesplacený úvěr, na 
který v roce 2015 uzavřela Obec Metylovice s Českou spo-
řitelnou uvěrovou smlouvu na stavbu školy ve výši 10 mil. 
Kč, s dobou splatnosti 10 let (poslední splátka v roce 2025)  
a s pevnou úrokovou sazbou 0,88 % ročně. Za rok 2016 a 
2017 byly postupně umořeny 2 splátky vždy po 1 mil. Kč, 
takže nám ještě zbývá uhradit 8 mil. Kč. I když v rezervě 
máme více jak 22 mil. Kč a úvěr bychom mohli splatit před-
časně, tak prozatím k tomu není důvod. Tyto disponibilní 
peníze v rezervě můžeme použit na spolufinancování budou-
cích nákladů nebo hrazení nových investic. Jednou z tako-
výchto investic by měla být rekonstrukce zázemí pro kultur-
ní, sportovní a společenské akce v Metylovicích, pod názvem 
„Stavební úpravy šaten a přístavby umyváren“ na fotba-
lovém hřišti. Tento areál, jehož zázemí začali v 70. letech 
vlastními silami, bez jakékoli podpory ze strany Městského 
národního výboru ve Frýdlantě nad Ostravicí, budovat čle-
nové oddílu kopané, si v dnešní době zaslouží rekonstrukci. 
Areál je využíván širokou veřejností. Někteří jej navštěvují 
jen jako diváci při konání zdejších kulturních, sportovních 
a společenských akcí, aktivnější z nich si chodí zahrát tenis, 
beach volejbal či nohejbal a ti nejvíce činní zde provozují 
výkonnostní sport formou soutěží, diferencovaných dle vě-
kových a výkonnostních kategorií, které řídí sportovní svazy 
– fotbal, volejbal nebo hasičský sport. 

Prospěšný je pro téměř všechny organizace a spolky  
v obci:
 SDH Metylovice  
– soutěž TFA – nejsilnější hasič přežije

– Pohárová soutěž hasičských družstev v rámci Morav-
skoslezské ligy

– Závod hasičské všestrannosti (přes 400 účastníků)
– 2x týdně trénink muži, ženy, 1x týdně trénink žáci (19 

členů do 18 let)
 Obec Metylovice 
– Den obce
– pouť ke svatému Vavřinci
– čarodějnický slet
– pohádková cesta
– předvánoční jarmark 
 Rada rodičů   
– dětský den 
– smažení vaječiny
 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola 

Metylovice
– vycházky z dětmi (68 dětí MŠ)
– hodiny tělesné výchovy (66 žáků ZŠ)
– drakiáda
 Klub seniorů  
– smažení vaječiny
– smažení bramborových placků
– výroční schůze
 Nájemce hospůdky na hřišti
– letní kino 2x
– pivní slavnosti
– oslavy životních výročí
 Metylovská schola 
– cesta do Betléma
 SK Metylovice   
– dortový turnaj mládeže
– Metylovice CAP – turnaj smíšených družstev ve volej-

bale
– memoriál Ondřeje Šprly v kopané mládeže
– memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka ve volejbale
– noční turnaj starých gard ve fotbale
– Medvědí stezka – branný závod
– soutěžní fotbalová a volejbalová utkání
– tréninky volejbalu (23 členů do 18 let)
– tréninky fotbalu (40 členů do 18 let)
Obec má ze své podstaty pečovat v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmí-
nek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydle-
ní, ochrany veřejného pořádku, dopravy, kultury, výchovy a 
vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb a také v podpoře 
rozvoje sportu a zdraví. A jelikož se postavila nová škola, 
rozšířily kapacity mateřské školy z 25 na 68 dětí, zateplila 
se budova mateřské školy, Sokolovny, opravily místní ko-
munikace, veřejné osvětlení, rozhlas, autobusové zastávky, 
tělocvična, hřbitov, centrum obce, křižovatka na vrchovi-
ně, nakoupila se nová vozidla pro SDH Metylovice (cisterna 
MAN, dodávkový automobil Volkswagen), pro obec (malo-
traktor, multicara, osobní vůz Škoda Rapid, traktor), vybu-
dovala se dětská hřiště u MŠ, na dolním konci, v Pasekách, 
chodník od kostela k základní škole, tak proč nyní neinves-
tovat volné finanční prostředky do rozvoje sportu, kultury, 
ale i zdraví a mládeže. Obec Metylovice může být ráda za 
to, že má uprostřed vesnice takovýto sportovní stánek, kde 
může sama pořádat pro občany kulturní akce, nabídnout 
jim sportovní vyžití a zároveň podporovat spolkovou činnost. 
Vždyť místní organizace, sdružení a spolky dělají život na 
vesnicí, stmelují občany a posilují sociální vazby napříč ge-
neracemi (plesy, soutěžní utkání, divadla, zájezdy, besedy, 
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atd.). Návštěvníci z jiných koutů ČR nám vždy závidí, jaké 
máme krásné prostředí pro sportovní aktivity v naší obci. 
Nedostačující jsou dnes již šatny a zázemí pro sportovce, 
hlavně sociální zařízení, a to chceme nyní zlepšit. Dnes už 
se těžko najdou takoví lidé, kteří s pomocí svých známých 
a kamarádů, ve svém volnu a často i z vlastních prostředků 
vybudovali a udržovali toto zázemí až do dnešní doby. Dnes 
je jim třeba již pomoci, sjednotit síly a postavit něco, co 
bude této obci sloužit znovu dalších 40 až 50 let. Naše obec 
si to určitě zaslouží. Buďme rádi, že máme ještě takové lidi, 
kteří udělají něco pro toho druhého a pracují v místních or-
ganizacích, které mají bohatou činnost (SDH, TJ Sokol, SK, 
Myslivecký spolek, Zahrádkáři, Klub seniorů atd.). Oni totiž 
obětují zdarma, na úkor svých rodin, hodiny a hodiny svého 
volného času, pro nás, naše děti a de facto i pro naši obec. 
Klobouk dolů před nimi. My jako obec bychom jim tedy měli 
pro jejich záslužnou činnost vytvářet příhodné podmínky a 
příjemné prostředí. 

Nová tarifní zóna č. 470 v Metylovicích 
a ve Lhotce od 1. 2. 2018

Na základě společné aktivity obcí Metylovic a Lhotky, 
Moravskoslezského kraje, Koordinátora ODIS s.r.o. a ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. bude od 1. 2. 2018 pro cestující zavedena 
nová tarifní zóna č. 470 pouze pro linky 860342, 860347, 
860360 a vybrané úseky (Frýdek-Místek, Metylovice, Lhot-
ka a Palkovice). Pro nově zavedenou tarifní zónu č. 470 
bude možné zakoupit 365 denní dlouhodobé časové jízdné 
za 1 Kč. Toto jízdné bude možné zakoupit a uplatnit pouze  
u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Pravidla pro odbavování v tarifní zóně ODIS 470
1. Jednotlivé jízdné REGION
Jízdenky jsou vydávány ve formě:
a) elektronických jízdenek
 určených pro jednotlivou jízdu,
 hrazených z elektronické peněženky ODISky 
 majitele ODISky opravňují ke zvýhodněnému přestupu 

v době do 45 minut od času příjezdu do nahlášené výstupní 
zastávky dle platného jízdního řádu (čas na přestup je za-
psán na kartu s přihlédnutím ke zpoždění v době nástupu),
 zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši 

základní sazby v navazujícím spoji (tzn., že v navazujícím 
spoji není účtována základní sazba).

b) papírových jízdenek – nepřestupních
 určených pro jednotlivou jízdu,
 hrazených v hotovosti (nebo z elektronické peněženky 

pro spolucestující),
 Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená v papírové 

podobě je nepřestupní.

2. Dlouhodobé časové jízdné
 Nově je možno zakoupit 365denní dlouhodobé časové 

jízdné za 1 Kč. Toto jízdné bude možné zakoupit a uplatnit 
pouze u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
 Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit v předprode-

ji na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku v přepravní 
kanceláři Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek.
 Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit pouze na ODIS-

ku.
3. Pořízení ODISky
 Cena výdeje ODISky 130 Kč.
 Vydání karty do 21 dnů.
 Platnost Odisky je 6 let od   

data výroby karty. 
Po asi půlročním zkušebním   

provozu bude zavedení tarifní zóny č. 470 vyhodnoceno a  
v případě finanční nevýhodnosti se nastaví, nebo budou hle-
dat, jiná pravidla pro odbavování cestujících v tarifní zóně 
ODIS 470.

Poplatky v r. 2018
Poplatek za odpad – osoby s trvalým pobytem  

na území obce  450 Kč         
Poplatek za odpad – rekreační objekty a domy,  

ve kterých není nikdo trvale hlášen 645 Kč
Poplatek za psa –  za prvního 70 Kč
 za každého dalšího 100 Kč

Poplatek za odpad je splatný do 31. 3. 2018 a poplatek za 
psa do 30. 4. 2018.

Poplatek můžete zaplatit hotově v pokladně OÚ Metylo-
vice, nebo převodem na účet obce: č.ú.: 27-3599820227/0100. 
Jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné nebo evi-
denční.

Tříkrálová sbírka se opět zdařila  
– Děkujeme 

Ve dnech 1. až 14. ledna obcházeli naše   
domácnosti tři králové s koledou a přáním všeho dobrého 
do nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po 
osmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-
-Místek. „I letos se koledování podařilo, a tak kromě získa-
ných finančních prostředků zůstal dobrý pocit z vykonaného 
veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a nabíd-
nutých rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, 
z průvodu a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, 
ředitel frýdecko-místecké Charity. V letošním roce se vydalo 
do ulic celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely 
do našich domovů požehnání.  Koledování skončilo a celkový 
výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.

V obci Metylovice se vykoledovalo 71 342 Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služ-

by. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu se 
schválenými záměry na pomoc a podporu těch, kteří si ne-
mohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme 
terénní služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou 
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Á   pokraèování ze str. 13

Z pamětí Ondřeje Lepíka

soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši klienti žijí, 
ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“ dodává dále 
Hořínek. 

Kompletní záměry využití výtěžku najdete na našich 
webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koled-
níků a jejich doprovodu, stejně jako štědrým dárcům, kteří 
koledníky vřele přijali.

Lenka Talavašková,  
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Výsledky voleb prezidenta ČR – I. kolo 
v Metylovicích

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého  
a zvláštního seznam voličů 1391
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 920
Počet odevzdaných úředních obálek 917
Počet platných hlasů 907
Volební účast 66,13 %

Č. kandidáta  Jméno a příjmení Počet hlasů
1. Mirek Topolánek 28
2.  Michal Horáček 59
3. Pavel Fischer 104
4. Jiří Hynek 10
5.  Petr Hannig 2
6. Vratislav Kulhánek 10
7. Miloš Zeman 403
8. Marek Hilšer 63
9. Jiří Drahoš 228

Výsledky volby prezidenta ČR – II. kolo 
v Metylovicích

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého  
a zvláštního seznam voličů 1390
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 1003
Počet odevzdaných úředních obálek 1003     
Počet platných hlasů 1001
Volební účast 72,15 %.
Č. kandidáta  Jméno a příjmení Počet hlasů
7. Miloš Zeman 590
9 Jiří Drahoš 411

OKÉNKO DO HISTORIE

(pokračování z minulého čísla)

V městě jsme se zdrželi asi týden 
a pokračovali k frontě. Napadl sníh. 
Střelbu zatím nebylo slyšet. Dorazili 
jsme večer do dalšího městečka, kde 
byla poslední vlaková stanice. Ubyto-
vali nás v italských kasárnách. Tam 
už nebyl takový chaos. Velení měli 
říšští Němci.

U každého skladiště stála stráž, 
rovněž i u vinných sklepů. Nejvíce 
naše kluky mrzelo, že také v továrně 
na likéry vládli Němci. Prý tam bylo 

všelijakých dobrot. Však jsem také za 
cigarety dostal feldflašku čistého lihu, 
ovšem já ho nepotřeboval. Poprvé se 
mi podařilo s několika říšskými Němci 
vyměnit pár slov. Byli to Bavoráci od 
5. armády. Představil jsem se jim jako 
Čech, který německy umí jen málo. 
Nedali znát, že by mě považovali za 
méněcenného, jak to činili naši Němci. 

Teď jsem prý Kriegskolega. Jen tu 
svorně prohlašovali, že kdyby dostáva-
li takovou stravu jako my, že by bylo 
brzy po vojně.

Zdrželi jsme se tu zase asi týden 
a šli zpět od fronty až k městečku 
na úpatí alpských hor. Byl to chudý 
kraj. Poblíž města stál pomník z války  
v roce 1859 mezi Itálií a Rakouskem. 
Zastavili jsme se k odpočinku u malé 
osady. U cesty stála kovárna. Do žele-
za bušil malý, zavalitý dědek a my se 
tam šli k ohni ohřát. Kovář se k nám 
choval přátelsky. Zmizel a za chvilku 
přinesl válečnou medaili. Sloužil ještě 
v Rakouské armádě do roku 1866, kdy 
Benátsko připadlo Itálii. Na zahradě  
u kovárny rostl rozložitý keř se zele-
ným listím, i když byly vánoce přede 
dveřmi a zemi kryl sníh. Byla to pal-
ma vavřínová či po našemu bobkový 
list. 

Po dvou hodinách chůze byl na ob-
zoru ženský klášter. Dali nám na noc 
polovici k dispozici. Nedaleko na ne-
velkém, ale poměrně příkrém kopečku 
byla osada Umberto. Byla neděle a tak 
jsme šli na mši svatou. Na konci var-
hany zahrály hymnu na počest vítěz-
ství rakouských zbraní. V celém kos-
tele bylo slyšet jen několik německých 
hlasů. Proč prý jsme nezpívali. Nezná-
me německy, zněla naše odpověď. Měli 
prý jsme zpívat česky či polsky. 

Rozdělili nás na malé skupinky a 
nařídili dělat v tomto kraji vojenskou 
policii. Naším úkolem v nám svěřeném 
obvodě bylo zajistit klid a pořádek. To 
znamenalo, mimo jiné, zabránit nepo-
voleným oddílům dělat rekvizice. Mezi 
naše povinnosti také patřila povinnost 
zadržet všechny podezřelé osoby ať ci-
vilní či vojenské a předvést je na veli-
telství k výslechu.

Přidělili mne k malé skupince – je-
den kaprál, jeden frajtr a čtyři muži. 
Naším úsekem byla malá osada, která 
se rozkládala poblíž i s okolím. Měla 
nanejvýš padesát domků, z nichž bylo 
jen několik selských. V jednom tako-
vém opuštěném statku nás ubytovali. 
Dobytek v něm nebyl. Žili jsme v I. po-
schodí a měli vlastní schodiště. 
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pokraèování na str. 16   Â

Buďte opět ve formě  
a objevte zajímavá místa v kraji

Víte, že nad Metylovicemi je místo nazvané Na Magoni, 
kde najdete lavičku s výhledem na sever? Znáte rozhlednu 
Ztratěnec či jeskyň Cyrilku? Byli jste někdy u pomníku pi-
lota zříceného MIGU? Chcete poznat i další zajímavá místa 
v Beskydech? Můžete, stačí se zapojit do zajímavé celoroční 
akce pod názvem Prostě ve formě. Akci pořádá slévárna 
GIFF. Cílem této soutěže bude za necelý rok v době od  
1. února do 30. listopadu 2018 navštívit celkem 30 míst. 
„Registrace do soutěže je zcela zdarma, ale pokud budete 
chtít po zdolání všech míst dostat kvalitní značkové trič-
ko s logem soutěže a dále se zúčastnit losování o hodnot-
né ceny na slavnostním Galavečeru, zaplatíte za registraci 
350 korun,“ uvádí za pořadatele Tom Farný a Tom Vrubl.  
S registrací bez poplatku pak obdržíte diplom, a především 
dobrý pocit ze soutěžení, z pobytu na čerstvém vzduchu, ze 
zlepšení fyzičky a z poznání nových míst. Pro letošní ročník 
připravili pořadatelé několik novinek – 30 zcela nových, za-
jímavých cílů, minimálně dvě stanovené trasy – nepovinné, 

ale s bonusem pro ty, jež je absolvují (podmínka GPS v mo-
bilu) či novou organizaci závěrečného galavečera.

Jak se tedy do akce zapojit? Na internetových stránkách 
prosteveforme.giff.cz se zaregistrujete. Můžete, ale i nemu-

TURISTIKA

Potřebujete kotel,  
krbová kamna, bojler,  

lázeňská kamna či klimatizaci?
Navštivte náš internetový obchod  

za lidové ceny!

www.lednacek.com

tel. kontakt: 724 236 361

Chcete 
zdarma kotel?

Využijte právě probíhající Kotlíkovou 
dotaci, určenou jen pro 6000 zájemců!

www.dotacnikotle.eu    

tel. kontakt: 777 698 398
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Naše škola slaví vítězství!!!
V letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže  

o NEJ… vánoční stromeček mateřských a základních škol 
pořádaný ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Vše začalo tím, že nám zřizovatel dodal ze svých obec-
ních lesů ten nejlépe rostlý stromek. Pan školník se pak po-
staral o stojan a výživu stromku tak, aby v teple neopadával 
a vydržel co nejdéle svěží. O zbytek se už postarali naši žáci 
pod vedením kreativních a výtvarně nadaných vychovatelek 
školní družiny a některých učitelů. 

Cílem této soutěže bylo vyrobit s dětmi ozdoby na vánoč-
ní stromeček z recyklovaného a přírodního materiálu. Každý 
žák si vyrobil svou vlastí ozdobu dle vlastní fantazie. Vá-
noční stromeček jsme ozdobili hvězdičkami z bílého papíru, 
vločkami ze skládaného papíru, srdíčky a zvonečky z barev-
ných výkresů, lepenky a lýka, stromečky a hvězdičkami ze 
škrobené vlny, hvězdičkami z ruliček od toaletního papíru, 
řetězem z barevných papírů, ozdůbkami z kartonu omota-
ného bavlnkami, hvězdičkami a kometami z pomerančové 
kůry, andílky z krabiček od vajíček, hvězdičkami z drátků a 
vlny, dřevěnými kolečky zdobenými ubrouskovou technikou 
a špičku stromečku zdobí zářivá hvězda z papíru. 

Medvídci z mateřinky  
vyráběli strom

Škola v Metylovicích uspořádala výstavu ke Dni 
stromů. Děti z mateřinky se také zapojily. Nelenili jsme 
a společně vymysleli, jak vyrobíme náš strom, abychom 
jsme se do téhle „akce“ mohli zapojit. Nejprve si děti 
obtiskly ruce pomalované temperou v barvách podzimu, 
paní učitelka ruce vystřihla a děti si je podepsali. Další 
den přišel na řadu samotný strom. Předkreslený strom 
na výkresu jsme si vymalovali temperou, po zaschnutí 
s menší pomocí paní učitelky na něj nalepili kůru a na 
větve nalepili naše obtištěné ruce = listy. Mezitím děti 
dostaly svůj první domácí úkol, donést si vylisované lis-
ty. 

Všichni byli nadšení. A aby náš strom nebyl v lese 
sám, vybraly si děti zvířátka, která žijí v lese. Vybarvily 
pastelkami a přilepily ke stromu, na strom nebo pod 
strom podle toho, kde to zvíře můžeme vidět. Naposledy 
děti přilepily vylisované listy a odnesly vyrobený strom 
na výstavu. 

Barbara Raszyková

ŠKOLSTVÍ

síte uhradit poplatek. Částku můžete uhradit i později, po-
kud se vám bude soutěž líbit. Pak začnete postupně navště-
vovat daná místa, na kterých se vyfotíte a fotku na stránky 
nahrajete. „Pokud váš mobil podporuje zápis GPS do EXIF 
souboru, vybraná fotka se automaticky přiřadí k vrcholu  
a tento se bude považovat za zdolaný. Pokud pořídíte 
foto bez tohoto údaje, můžete si vybrat z nabídky vrcholů  
v menu pod fotkou. Aby takto pořízené fotografie (bez GPS) 
byly uznány, dělejte je tak, aby byla jednak identifikovatel-
né osoba a jednak bylo poznat, kde je pořízena. Administrá-
tor rozhodne, jestli fotku a výstup uzná. Je přípustné cho-
dit ve skupinách a pořizovat fotografie jen jedním mobilem.  

V tom případě musí být na fotce rozpoznatelné všechny oso-
by,“ upřesňují pořadatelé. 

Jaké jsou odměny? „Pokud si neobjednáte triko a nena-
vštívíte všechny daná místa, budete mít dobrý pocit sportov-
ního vyžití po soutěži. V případě, že si neobjednáte tričko,  
a naopak navštívíte všechna místa, získáte diplom. Pokud si 
objednáte tričko a dojdete na všechna místa, dostanete sa-
mozřejmě tričko, diplom a můžete se zúčastnit závěrečného 
galavečera,“ uvádí pořadatelé. Loni mohli účastníci vyhrát 
mimo jiné mobilní telefon iPhone, elektrokoloběžku a další 
atraktivní ceny. 

Více informací najdete na webu pořadatele   
http://prosteveforme.giff.cz

Á   pokraèování ze str. 15
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KULTURA

Divadelníci nacvičují další hru
Po mimořádně povedené premiérové sezoně 2017 se opět 

aktivoval divadelní spolek Sokol na prknech při TJ Sokol 
Metylovice.

Mnozí z vás měli možnost v minulém roce zajít do Soko-
lovny na divadelní představení hry Antonína Procházky „S 
tvoji dcerou ne“. Sokolští ochotníci sehráli pět představení, 
které shlédlo více než 500 diváků. Podle jejich ohlasů byli 
se hrou velmi spokojeni a ocenili výkony hereček a herců, 
mnohdy svých příbuzných, sousedů či známých.

Samotní divadelníci a lidé kolem vědí, že se první sezóna 
divadelního spolku nad očekávání vydařila. To byl jasný sig-
nál pokračovat i nadále.

V souboru došlo k drobným personálním změnám, kte-
ré jsou běžným doprovodným jevem větších kolektivů.  
V důsledku očekávané radostné události (narození dítěte) 
vynechává tuto sezónu Kamila Šišková. Rovněž i Martin 
Karteczka, který má pro tento rok jiné priority.

Naopak se objevily nové tváře, z nichž hlavní posilou je 
Jirka Liberda, jeden z iniciátorů vzniku divadelního spolku. 

Ten má bohaté, víceleté zkušenosti z vystupování v projektu 
Cesta do Betléma, kde úspěšně ztvárnil mnoho rolí.

Došlo i k posílení na postu režiséra. Na toho stávajícího 
„rejžu“ i herce Davida Hyšplera toho bylo příliš, tak přibral 
na tento post Pavla Navrátila, který minule zazářil v roli 
zloděje Česti. Takže máme režiséry dva.

Velmi důležitým úkonem je výběr žánru a hry samotné. 
Po úvaze bylo v kolektivu rozhodnuto, že by bylo dobré se-
hrát nějakou veselou, svižnou komedií od stejného autora 
jako posledně. Proto byl opět osloven přední český dramatik, 
zároveň herec a režisér pan Antonín Procházka z Plzně. 
Ten nám dokonce doporučil 2 hry, které by se pro ochotnic-
kou scénu nejvíce hodily. Zároveň nám poskytl cenné rady  
a návod, jak hru odehrát. Zde musím respektovat přání he-
reckého kolektivu a zatím neuvádět název vybrané hry. Prý 
z pověrčivosti, aby vše dobře dopadlo.

Zkoušky začaly již od listopadu, postupně se zkoušejí 
jednotlivé obrazy. Zcela naostro se začne zkoušet začátkem 
března, kdy se uvolní jeviště po plesové sezóně.

Souběžně probíhá tvorba kulis, které budou sice o dost 

Zleva: Lenka Liberdová, Michal Kiša, Jiří Liberda, Eva 
Foldynová, Pavlína Drnková, Milan Hajdušek, David Hy-
špler, Pavel Navrátil a Martina Krenželoková

pokraèování na str. 18   Â

Do 20. 12. 2017 mohli všichni náš vánoční stromeček 
podpořit svým hlasem na webových stránkách města Frý-
dlantu nad Ostravicí. Stromeček, který ozdobili žáci ze ZŠ, 
se líbil natolik, že nám vyhrál krásné 1. MÍSTO.

HURÁ!!!!! 
Odměna pro děti je připravena formou filmového před-

stavení – Příšerákovi ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Děkujeme všem, kteří nás v soutěži podpořili svým hla-

sem a všem, kteří se na soutěži podíleli.

Informace k zápisu do základní a mateřské školy
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční dne 5. 4. 2018 v budo-

vě základní školy.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne 4. 5. 2018 

v budově základní školy.
Bližší informace najdete na webových stránkách školy. 
Těšíme se na vás.



 18 

Obecní zpravodaj obce Metylovice. Vychází jednou za tøi mìsíce. Registrace MKÈRE17207. Logo © David Knìzek. Nevy�ádané ruko-
pisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA. Mo�nost soukromé i komerèní reklamy.  
Spojení na redakci: zpravodaj.metylovice@seznam.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz

Cesta do Betléma
V neděli 7. ledna 2018 se již po 19. proměnilo okolí me-

tylovského kostela v město Betlém. Vše začalo v 17.00 hod., 
v kostele Všech svatých, biblickou scénou „JAN KŘTITEL“. 
Ponocný letos vydal 232 sčítacích lístků. Cestou se však při-
dávali další poutníci, kteří již nebyli zaevidováni. 

Průvod vedli ovčáci, kteří v tuto noční dobu pásli ovce, 
a pastýř oznámil, že jej něco záhadného vzbudilo, až se 
mu stádo rozuteklo. Dle vyprávění hvězdopravců a svědectví 
pastýře se shodli, že se někde poblíž Betléma narodil Spa-
sitel Ježíš. Průvod dále prošel kolem hostince. Hostinská 
nebyla příliš příjemná, měla plnou hospodu, a tak se průvod 
vydal za betlémskou hvězdou, která se rozzářila nad obzo-

rem. V blízkém chlévě jsme našli v jesličkách Ježíška spolu 
se svatou rodinou a dvěma ovečkami. Po pokloně tří králů  
a závěrečném požehnání našeho duchovního správce otce 
Bronislava Wojnara, nám jiný přívětivější hospodský posky-
tl zdarma teplý čaj na zahřátí a koláčky.

Počasí oproti loňskému roku, kdy bylo –25 stupňů C, více 
přálo, byly jen +4 st. C.

Poděkování patří všem účinkujícím i těm, které vidět 
nebylo – osvětlovači, zvukaři, malíři kulis, stavěči dekora-
cí, výrobce kostýmů, i těm, kteří se postarali o občerstvení. 
Zvláštní poděkování patří paní režisérce.

Teď už nezbývá, než se těšit na jubilejní 20. ročník v roce 
2019.

pracnější, výpravnější, ale měly by pozvednout celkové vy-
znění hry. Rovněž výběru rekvizit a jevištních doplňků se 
věnuje velká pozornost.

Zkoušky zatím probíhají jednou týdně, od března to bude 
dvakrát v týdnu. Premiéra by měla proběhnout na přelomu 
dubna a května.

Předpoklad je, že se v Metylovicích budou hrát tři až čty-
ři představení. Přidávám i jednoznačně pozitivní informaci. 

Vstupné bude o něco nižší než v minulém roce.
Novinkou budou i 2 – 3 výjezdy do sousedních obcí. Za-

tím je domluveno 11. května představení v Kulturním cent-
ru ve Frýdlantě, jinde se sonduje zájem, termíny a technické 
možnosti.

Rada závěrem. Vy se těšte na další naše vystoupení, my 
budeme tvrdě pracovat na tom, aby se vám hra líbila a my  
z toho měli potěšení a dobrý pocit.

Milan Hajdušek
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