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Červen 2018 èíslo 2 ètvrtletník ZDARMA

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE – 7. 10. 2018

ČARODĚJNICE MĚLY DOSTAVENÍČKO  
VE ŠKOLE I NA HŘIŠTI

Ještě dříve, než se na hřišti v Metylovicích konal tradič-
ní slet čarodějnic, se pohádkové bytosti slétly na zahradu 
mateřské školy. 27. dubna všechny malé čarodějky a čarodě-
jové společně oslavili svůj svátek. Učitelé si pro děti připra-
vili jednotlivá stanoviště a za jejich zdolání si každé dítko 
odneslo diplom a malou pozornost. 

Létalo se na koštěti, hledali se pavouci v písku, pletly se 
pavučiny, skládalo se kouzelné zrcadlo a vařil se i kouzelný 
lektvar. Celé dopoledne prosvícené sluncem si děti i učitelé 
náramně užili.

pokraèování na str. 2   Â
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  Â  pokraèování ze str. 1
Pár dnů na to, v úterý 1. května, se konal slet velký, a to 

na hřišti. O zábavu se postarali Klauni na volné noze, kteří 
všechny čarodějnice, strigy a jiné příšery roztančili a pak 
jim nad hlavy vypouštěli velké i malé bubliny. 

Děti plnily zábavné úkoly, prokázaly dávku odvahy při 
strkání rukou do slizu a za splnění všech povinností obdrže-
ly párky na opékání. 
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VOLEJBAL
Volejbalové jaro v Metylovicích

V první čísle letošního zpravodaje jste se dozvědě-
li, jakých soutěží se náš oddíl volejbalu zúčastnil, ale 
ještě Vám dlužíme konečné umístění našich družstev.  
A tak na úvod stručná rekapitulace:

Muži – krajský přebor, konečné umístění v sou-
těžní roce 2017/2018: celkové 7. místo ze 13 zúčastně-
ných družstev.

Ženy – krajský přebor, konečné umístění v sou-
těžní roce 2017/2018: celkové 11. místo ze 14 zúčast-
něných družstev.

Mladší žáci – trojkový volejbal mladšího žactva 
OVS Fýdek-Místek, soutěžní rok 2016/2017

Vyhlášení výsledků soutěže Mladší žáci – Hala Raškovice

Starší žáci – čtverkový volejbal staršího žactva 
OVS Frýdek-Místek, soutěžní rok 2017/2018

Mladší žáci – Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška 
v minivolejbalu trojic mladšího žactva. 

Tato soutěž má před uzávěrkou tohoto čísla zpravo-
daje ještě k odehrání poslední dvě kola soutěže, a tak 
je výsledek předběžný. Soutěž je rozdělena do 5 sku-
pin podle dosahované výkonnosti. Hraje se turnajo-
vým způsobem, kde v hracím dni (většinou je to místo 
tréninku v pracovní dny) sehrají družstva ve skupině 
vzájemné zápasy o umístění. Družstvo na prvním mís-
tě postupuje do vyšší skupiny a naopak poslední druž-
stvo sestupuje o skupinu níže. 

Naši žáci byli na základě konečného umístění  
v soutěži mladších žáku nominování do skupiny B 
(tedy o celkové 5. až 9. místo soutěže z celkového po-
čtu 20 zúčastněných). V jednom hracím kole jsme sice 
zaváhali a spadli do skupiny C, ale do závěrečných 
bojů nastupujeme opět ve skupině B. Soutěž se hra-
je, pokud to počasí dovolí, na venkovních antukových 
kurtech. 

Příprava kurtů na letní sezónu
Jako každý rok jsme se vrhli na přípravu venkov-

ních antukových kurtů. Letos díky nezvykle teplému a 
suchému jaru jsme mohli začít již v druhé půli měsíce 
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Á   pokraèování ze str. 3
dubna. Doposud jsme připravili pouze 2 centrální kur-
ty, třetí kurt čeká generální oprava opěrné zdi včetně 
plotu. Čtvrtý, pískový kurt, je rovněž připraven na 
sezónu. 

Netradiční trénink – přechod Metylovické 
hůrky

Když už je tak krásné jaro, je škoda toho nevyužít 
a zůstat v tělocvičně…

Po tomto netradičním tréninku jsme se s trené-
ry mládeže dohodli, že červnové tréninkové pondělky 
věnujeme dalším netradičním aktivitám (lanové cen-
trum, trampolínové centrum, motokáry, aquapark). 
Jak to dopadlo, se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.

Smažení vaječiny
A krásné jaro pokračuje, tak proč neuctít tra-

dici a neodpočinou si po jarní přípravě kurtů…  
Na menu byla klasická špeková varianta, ale také 
„bezmasé“ provedení. Přípravu ingrediencí si vzaly na 
starost ženy a samotnou tepelnou přípravu a koneč-
né dochucení předseda a místopředseda oddílu. A že 
všem chutnalo... 

Červnové turnaje
Na začátku měsíce června jsme pravidelně pořádali 

Dortový turnaje mládeže (letos to měl být 27. ročník) 
a také volejbalového turnaje dospělých, Metylovice 
CAP 2018 (14. ročník).

Z důvodu plánované rekonstrukce celého objektu 
šaten a hospůdky Na hřišti, jsme již v předstihu oba 
turnaje zrušili. Vzniklé dvě volné soboty dlouholetí 
organizátoři využijí k načerpání nových sil do dalších 
ročníků.

Plánované akce do konce letních prázdnin 
2018

Neděle 26.8.2017 – 64. ročník memoriálu M. Čupy  
a M. Bílka – muži

Nad místem organizace tohoto tradičního turna-
je zatím visí velký otazník a do konce měsíce červ-
na musí padnout konečné rozhodnutí. Jisté je, že jej 
uspořádáme, otázkou zůstává kde.

Všechny pozvánky na plánované akce, ale i další 
aktuality ze života našeho oddílu můžete sledovat na 
webových stránkách SK Metylovice – www.skmetylo-
vice.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/
SkMetyloviceVolejbal

Pokud by jste Vy, nebo Vaše dítě, měli zájem 
vstoupit do našeho oddílu, popřípadě měli dotazy, ná-
měty nebo připomínky, můžete nám napsat na náš  
e-mail volejbal@skmetylovice.cz

Na výše uvedené adrese si můžete popřípadě i ob-
jednat pronájem antukových kurtů nebo hřiště na plá-
žový volejbal. Bližší informace opět na webu SK Mety-
lovice.

Na setkání s Vámi při sportu nad vysokou sítí se 
těší oddíl volejbalu.

Vladimír Míček,  
předseda oddílu volejbalu SK Metylovice

SPOLKY
ASPV Metylovice – ženy

Tradice se mají dodržovat, a tak jsme 28. 4. ozdobily 
májku a umístily ji k tenisovému kurtu, jako každoročně. 
Tam jsme ji po měsíci i našly a „zkácely“. A abychom oba ve-
čery patřičně zakončily, opekly jsme si k tomu párky.

Další tradici, kterou dodržujeme, je smažení vaječiny. 
Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Děvčata přinesla 90 vají-

ček, které jsme na špeku usmažily a všechno snědly. To vše 
ve venkovních prostorách hospůdky Na hřišti, kde je příjem-
né posezení.

Na Den matek jsme si nadělily dárek ve formě zájezdu 
do Bratislavy. Vyjížděly jsme v časných ranních hodinách. 

Naše první zastavení bylo přímo na Bratislavském hra-
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dě, kde nás uchvátily hlavně krásně upravené zahrady. Je 
zde vidět nádech Francie, který zde zůstal z doby, kdy Bra-
tislavu obléhaly Napoleonova vojska. Kochaly jsme se výhle-
dem na Dunaj, historickou část Bratislavy i sídliště Petržal-
ku. 

Další naše kroky vedly do historického centra, které 
bylo přímo zaplaveno malými kavárničkami snad v každém 
domě. V centru je umístěno nejvíce památek, z nichž nej-
starší je Michalská brána a Stará radnice.

Zastavily jsme se u Primaciálného paláce, dnešním sídle 
primátora, kde byl v roce 1805 podepsán Prešpurský mír. 
Ke známým sakrálním stavbám patří Konkatedrála svatého 
Martina, vybudovaná v 13. až 16. století, která byla v le-
tech 1563 až 1830 korunovačním kostelem uherských králů,  
a Františkánský kostel ze 13. století, který je nejstarší za-
chovalý kostel v Bratislavě a byl místem rytířských ceremo-
nií. 

Následovalo osobní volno, ve kterém se naše skupina 
stále držela svorně pospolu. Společně jsme navštívily a ob-
sadily restauraci se slovenskými specialitami a pochutnaly 
si na česnečce podávané v chlebu, pravých slovenských ha-
luškách a výborném jablečném štrůdlu s kávičkou. Dále už 
naše cesta vedla směrem k modernější památce, a tou byl 
most SNP s rozhlednou UFO. Výtahem jsme se dostaly do 
kruhové prosklené restaurace a tady všechny zaujalo hlavně 
WC, které bylo rovněž celé prosklené s výhledem na Brati-
slavu. Po několika schodech jsme vystoupaly na vrchol roz-
hledny a obdivovaly Bratislavu z výšky ze všech stran.

Teď už nás čekal jen vrchol našeho zájezdu, a tou byla 
plavba lodí po Dunaji na Děvín. 1,5 hodiny jsme se nechaly 
unášet přírodními krásami na obou březích Dunaje. Z pří-
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staviště jsme se vydaly přímo na zříceninu hradu Děvín, 
kde se opět před námi rozkrývaly nádherné přírodní sce-
nérie. Mezi nejznámější patří pohled na soutok řek Dunaje  
a Moravy a krásně je vidět, jak každá z řek má jiné zbarve-
ní a proudy vytvářejí pak společné barevné víry.

Děvín byl klíčovým hradem na hranicích Velké Moravy  
a v roce 1809 byl zničen Napoleonovou armádou.

V podhradí jsme ještě doplnily tekutiny, nakoupily pár 
suvenýrů, našly svůj autobus a vydaly se zpět domů.

Naše ženy jsou aktivní i při akcích, pořádaných kulturní 
komisí OÚ Metylovice. V tomto případě aktivně pomáhaly  
s organizací Čarodějniček. Sluší jim to, že? ...

V červnu, pokud počasí dovolí, chodíme na procházky. 
Léto strávíme na tenisovém kurtu. Vždy ve čtvrtek hrajeme 
náš oblíbený tenis. A v září hupky zpět do tělocvičny.

Hasiči bojovali v soutěži jako o život
První dubnovou sobotu se u nás již počtvrté usku-

tečnil závod železných hasičů a hasiček TFA Mety-
lovice 2018. Oproti předcházejícím ročníkům takřka 
letní počasí přivítalo rekordních 112 účastníků v pěti 
kategoriích, ve třech z nich byly překonány traťové re-
kordy. Pro děti bylo připraveno nesoutěžní TFA o ceny 
partnerů a čtyři diváci po hlavním závodu soutěžili  
v bouchání kladivem v hammerboxu.

Na dráze asi 250 metrů dlouhé na závodníky opět 
po startu čekalo tahání pneumatiky (muži větší, ženy 
menší), podlézání překážky, smotání jedné hadice B, 
muži poté překonávali dvoumetrovou bariéru, násle-
doval hammerbox (muži 30+30 úderů, ženy 15+15), 
přeskakování pneumatik, překlápění velké pneuma-
tiky (muži 8x, ženy 4x), zapojení dvou koncovek C na 
rozdělovač a dotažení úvodní pneumatiky do cíle.

V ženské kategorii nad 35 let loňské vítězství ob-
hajovala Hana Skoupá ze Sebranic a měla čtyři sou-
peřky. Ty jí neporazily a Hana se tak opět radovala 
z vítězství. Nebývale vyrovnaná byla kategorie žen. 
Stříbrná medailistka z loňského Akademického mist-

rovství České republiky v TFA Nikola Stolařová (SDH 
Krmelín) zaběhla čas 2:17,37 min. a obsadila třetí 
místo. Druhá skončila časem 2:11,45 min. závodni-
ce SDH Veselá Lucie Bůbelová. O vteřinu rychlejší  
a třetí vítězství na domácím závodu si připsala Adéla 
Štandlová z Metylovic za čas 2:10,06 min., kterým jen 
o 73 setin vteřiny zaostala za vlastním traťovým re-
kordem z loňského roku. 

Obdobně nabitá byla i kategorie mužů, když nej-
lepší pětice se vešla do necelých osmi vteřin. Ovšem 
největší hvězda našeho závodu figurovala v mužské 
kategorii nad 35 let. Roman Viej (SDH Lubno) v loň-
ském roce vyhrál Český pohár TFA v kategorii nad 35 
let. V září se pak stal v Ústí nad Labem absolutním 
mistrem ČR profesionálních hasičů. Tentokrát před-
vedl od počátku do konce takřka bezchybný výkon  
a v cíli časomíru zastavil na neuvěřitelné hodnotě 
2:01,18 min. Druhého Miroslava Hanela (SDH Darko-
vice) porazil o více než 19 vteřin. 

Za metylovské pořadatele jsem rád, že se spousta 
vynaložené práce vyplatila a snad se i náš závod líbil. 
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Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony a 
partnerům za podporu, díky které jsme mohli tyto vý-
kony také adekvátně ocenit.

Teď nás čeká 7. července 52. ročník pohárové sou-

těže zařazené do Moravskoslezské ligy, 25. srpna Sou-
těž netradičních družstev a k tomu další drobné akce, 
na které budete zváni nejen prostřednictvím našeho 
webu.Hasiči Metylovice

Bramborový Plamen 2017–2018
V květnu našim mladým hasičům vyvrcholila celoroční 

soutěžní hra Plamen, která se skládá z podzimní, zimní  
a jarní části. A jak že se nám v jednotlivých ročních obdo-
bích dařilo?

Podzimní Závod požárnické všestrannosti se po pětadva-
ceti letech konal u nás v Metylovicích. Natrénováno jsme 
měli adekvátně domácímu prostředí, ale nakonec nás právě 
tíha okamžiku připravila o pomyslnou bednu. Druhý nejlep-
ší běžecký čas, ale zbytečné chyby pramenící pravděpodobně 
z nervozity a přemíry snahy, nestačily na lepší než 8. místo.

V březnu se o další body do průběžného pořadí bojuje  
v tělocvičně Školního a výcvikového zařízení HZS ČR  
v Místku při hadicové a uzlové štafetě. Trénink byl odpoví-
dající podmínkám. Uzly pilujeme v naší malé klubovně, na 
hadicovou štafetu jsme se dostali do tělocvičny na čtyři ne-
dělní dopoledne během ledna a února. Snad i proto jsme byli 
z vítězství na „hadicovce“ dost překvapeni, ale samozřejmě 
nadšeni. Bohužel sinusoida pak klesla opět dolů k 8. příčce 
na „uzlovce“ vinou dlouhého zdržení na lodním uzlu. Prů-
běžně jsme ale třetí!

A už je tady květnové rozuzlení v podobě jednoden-
ního maratonu s pěti disciplínami na stadionu Slezan 
ve Frýdku. Štafeta požárních dvojic s nepříliš povedený-
mi pokusy přinesla tradiční 8. místo. Štafeta 4x60m se 

povedla o poznání líp a bylo z toho skvělé 2. místo. Do 
třetice štafeta – CTIF – je delší a z trenérského pohledu  
o něco náročnější, ale slušný čas a jen 10 trestných vteřin 
nás řadí na 5. místo. Požární útok CTIF je taková směs 
několika disciplín v jednom balíčku (stříkání džberovka-
mi, uzlování, zapojování hadic, překonávání překážek, 
ale i nástupy, hlášení, kázeň), které jsme věnovali jeden 
trénink. 5. místo je tak docela pěkný výsledek. Poslední 
disciplínou byl klasický požární útok, kde máme doce-
la vysoké ambice pramenící jak z výborné loňské sezony, 
tak z dobrého tréninku. Bohužel, útok se nám kdoví jak 
nepovedl, ale konkurence také krom výjimek nezářila,  
a tak to stačilo na 4. místo. 

Pomyslnou bramborovou medaili jsme si vyzávodili  
i v celkovém pořadí. 

Na jednu stranu je to mezi pětadvaceti žákovskými druž-
stvy skvělý výsledek. Na druhou je to mezi sportovci nejne-
oblíbenější umístění, navíc bronz byl docela blízko (chyby 
na domácím závodě a zdržení na uzlovce). Ale pozdě žehrat. 
Makáme dál a pokusíme se nějakou tu bednu urvat na jed-
né ze soutěží v požárním útoku, které nás ve zbytku léta 
čekají!

Pro metylovský Zpravodaj Denisa Izvorská – vedoucí 
mladých hasičů

Sestava „bramborových“ mladých hasičů, jejich vedoucích a maskotek:
Nahoře Deny Izvorská, Zuzka Bílková a Katka Michalíková;
Uprostřed Johanka Bílková, Emmča Izvorská, Naty Kociánová, Stellča Izvorská, Monča Svolinská,  
Míša Kovalová, Vítek Závodný, Tom Halata, Tomík Halata a Ondra Halata;
Dole Toňa Michalíková, Terka Tomášková a Michal Bílek.
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Stolní tenisté TJ SOKOL postoupili do Okresního přeboru
Velkého úspěchu dosáhli naši stolní tenisté. Postoupili  

z druhého místa do Okresního přeboru okresu Frýdek-Mís-
tek. Je to opravdu ojedinělá záležitost, neboť již stávající 
Okresní soutěž 1. třídy má vysokou úroveň. 

Frýdecko-Místecko má snad největší počet družstev  
v nižších soutěžích. V šesti výkonnostních soutěžích hraje 
73 družstev dospělých. 

Naši tedy budou hrát v příští sezóně mezi nejlepšími 
dvanácti družstvy okresu. Postup se nerodil lehce. Zákla-
dem bylo posílení hráčského kádru především o Petra Be-
zecného z Frýdku-Místku. Jeho úspěšnost v soutěží je 90 %. 
Jen pro zajímavost – Ing. Arch. Bezecný nám před několika 
lety projektoval rekonstrukci naší Sokolovny. Dalším hrá-
čem, který výrazně přispěl k mnohým vítězstvím je Tomáš 
Šigut. Ten byl druhým nejúspěšnějším hráčem celé soutěže. 
Dokázal 75x vyhrát své zápasy a jen 7x odešel poražen. 
Úspěšnost měl 92 %. Výbornou formu měli i další členové 
našeho „áčka“ Lumír Kraut a Roman Strakoš. 

Velikým příslibem je i vzrůstající výkonnost syna Tomá-
še Šiguta – Matěje (ročník 2003). Toho si v oddíle „pipláme“ 
již roky a jeho stále lepší hra nám dělá velkou radost. Do-
kázal porazit 13 soupeřů a přispěl tak k bodovým ziskům. 
Bude nám stačit, když se v nadcházející sezoně mezi dospě-
lými aklimatizuje, ale jeho čas teprve přijde.

Úspěch v Okresní soutěž I. třídy se vyvíjel pozvolna. 
Udržovali jsme se spolu s dalšími družstvy v závěsu na 
čelních místech za TTC Frýdlant, který v soutěži zpočátku 
kraloval. Postupně jsme začali naplno bodovat a měsíc před 
koncem soutěže jsme již byli na druhém postupovém místě. 

Závěr byl dramatický. Stále jsme museli vyhrávat a rozhod-
lo se až v posledním kole, kdy jsme v Brušperku dokázali 
zvítězit 12:6. 

V tabulce jsme skončili druzí, nakonec jen o 2 body za 
Frýdlantem n.O., ale o 2 body před Bystřicí nad Olší, a slav-
ně postoupili. Tak vysokou soutěž jsme nikdy nehráli. Bude-
me asi muset trénovat 3x týdně, ale už se těšíme.

Do další sezóny bychom chtěli posílit o jednoho kvalitní-
ho hráče a hrát někde uprostřed tabulky. Ping pong je jeden 
z posledních větších sportů, kde se za přestupy hráčů v niž-
ších soutěžích neplatí. 

Taky počítáme s návratem Vlastíka Foldyna, který le-
tošní sezonu obětoval vyřešení svých zdravotních problémů  
a jeho bodový přínos bude jistě nezanedbatelný. 

Spokojenost panuje taky s pěkným 5. místem „B“ druž-
stva v Okresní soutěži 3. třídy. Kádr převážně tvořili Matěj 
Šigut, Tomáš Ivánek, Jiří Foltýnek, Vlastislav Foldyna, Jiří 
Liberda a Jaroslav Vrba.

Stále lepších výsledků dosahuje i naše „céčko“. To skon-
čilo zatím nejlépe od svého založení. V Okresní soutěži  
4. třídy obsadilo 7. místo z 12 mužstev. 

Hráli v něm: Milan Kubalák, Josef Vráblík, Martin Pe-
cha, Martin Karteczka, Adam Kožuch, René Schmidt, Zby-
něk Luňáček, Ladislav Barabáš, Jan Sasyn a Marián Led-
voň.

Všichni věříme, že budoucí sezona bude opět úspěšná.
 M. Hajdušek

Šachy – první rok v soutěži
Koncem roku 2016 byl při TJ Sokol Metylovice za-

ložen šachový oddíl. Jeho hlavní náplní je tento sport 
v TJ propagovat, získávat nové členy, především z řad 
dětí a mládeže a zúčastňovat se soutěží a turnajů.

Tyto cíle se daří naplňovat střídavě. Ač se bavíme o 
šachu, obrazně je to běh na dlouhou trať.

Dnes se zaměřím na naše jediné družstvo, které je 
registrováno Českým šachovým svazem. Zúčastňuje se 
soutěží pořádaných Okresním šachovým svazem. 

Naše sokolské družstvo hraje v Okresním přeboru 
Frýdek-Místek, který má 14 účastníků. Hlavním hrá-

čem, trenérem, kapitánem a koučem je Petr Vysoglad. 
Jako hráč je jedním z žebříčkově nejlépe hodnocených 
hráčů v soutěží.  Z okolních vesnic shromáždil své 
známé, zanícené fanoušky šachu, kteří si je rádi za-
hrají bez ohledu na věk a bez nadměrného tlaku na 
výsledek.

Skončili jsme sedmí, v polovině tabulky. Každý zá-
pas jsme odehráli důstojně a čestně. Někdy jsme byli 
lepší, jindy horší. Naše sedmé místo je proto zaslouže-
né.

Za náš tým nastoupili: Petr Vysoglad, Vladislav 

Zleva: Petr Bezecný, Marián Ledvoň a Vlastislav Foldyna Otec a syn Šigutovi – porada před dalším utkáním
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Holeček, Lumír Daniš, Tomáš Schenk, Miroslav Ples-
ník, Sergej Vesselovsky, Milan Hajdušek, Stanislav 
Žwak.

Dále nastoupili naši začínající šachisté Nathan 
Žwak, Filip Krenželok – věkem žáci.

Konečná tabulka okresního přeboru  Frýdek-Místek  2017/2018

Poř. Družstvo Záp.   +   =    –    Body    Skóre   Partie

  1 TJ Sokol Dobrá „B“ 13    11   0   2       33        42½      34
  2  BŠŠ Frýdek-Místek „E“ 13     9    2   2       29        44         37
  3  Sokol Brušperk „B“ 13     9    1   3       28         42        32
  4  BŠŠ Frýdek-Místek „F“ 13     8    3   2       27         43        30
  5  TJ Dobratice „A“ 13     8    3   2 27         42         34
  6  TJ Sokol Lhotka 13     6    5   2       23        39½       32
  7  TJ Sokol Metylovice 13     6    3 4       21        35½       31
  8  TJ Bystřice 13     5    2   6       17         31         20
  9  TJ Dobratice „B“ 13     5    0   8 15         28         20
10  TJ Vendryně „B“ 13     4    2   7 14         30         19
11  TŽ Třinec „C“ 13     4     1   8 13        27½       17
12  TJ Sokol Dobrá „C“ 13     2     1   10 7         23½       16
13  ŠO TJ Sokol Mosty u J. „B“ 13     1     1   11 4        17½      11
14  TŽ Třinec „D“ 13     1     0   12 3             9          8

Zpestřením sezóny je účast na turnajích. Dva naši 
členové se zúčastnili začátkem května známého ša-
chového turnaje Ostravský koník 2018, kde hrálo na 
300 borců z celé republiky i ze zahraničí. Velice se jim 
dařilo. Petr Vysoglad skončil na vynikajícím 12. místě 
v kategorií FIDE OPEN „B“ a Miroslav Plesník na 
výborném 18. místě v kategorií FIDE OPEN „C“. Patří 
jim poděkování za vzornou reprezentaci oddílu.

Šach je sice sport, ale prožitkově je jiný, silně indi-
vidualistický. S fotbalem, hokejem či tenisem jej nelze 

vůbec srovnávat. Nikdo nejásá nad povedeným tahem, 
nevykřikuje, chybí skandování a povzbuzování. Pra-
vidla jsou tak jasná a respektovaná, že rozhodčích 
netřeba. Fair play zde rozhodně neprohrává. Charak-
teristické je ticho, klid a vysoká koncentrace šachistů. 
Čas jako by nehrál větší roli, vše je zpomaleno. 

Je to svět zvláštních inteligentních lidí, kteří první 
uvažují a pak konají.

Milan Hajdušek, 
starosta TJ Sokol

OBEC INFORMUJE
Sportovní areál na hřišti  

se změní k nepoznání
Až se za rok budou v areálu u fotbalového hřiš-

tě konat tradiční akce, hrát fotbal, nebo proběhnou 
hasičské soutěže, najdou tam lidé i sportovci nové  
a moderní zázemí. Obec učinila zásadní krok a úspěš-
ně převzala do svého vlastnictví nynější nemovitosti 
od Sportovního klubu. „Jedině tak totiž můžeme do 
tamního objektu investovat. Do cizího majetku by to 
nešlo. Až bude hotovo, dá zastupitelstvo část zaříze-
ní sportovnímu klubu do výpůjčky,“ objasnil starosta 
Metylovic Lukáš Halata. 

Jak řekl, zastupitelé spolu s členy sportovního 
klubu darovací smlouvu diskutovali asi tři měsíce, 
ale nakonec se dohodli. Obec tímto získala do svého 
vlastnictví nemovitosti dle znaleckého posudku za asi  
6,7 milionů korun. Dar schválila valná hromada klu-
bu jednohlasně a obdobně to proběhlo i na zastupitel-
stvu. 

V současné době se v objektu nachází nevyhovu-
jící šatny, sociální zařízení a zastaralá restaurace. 
„Čeká nás výrazná rekonstrukce. Obrovskou promě-
nou projde restaurace i kuchyň a sklady. Její součástí 
bude dětský koutek. Personál bude mít více místa, 
šatnu, sociální zařízení, zkrátka to, co tam nyní chy-

bí,“ pokračoval starosta. Jak dále řekl, ve sportovním 
zázemí budou mít sportovci čtyři šatny s vlastními 
sprchami a sociálním zařízením. Pak tam bude pře-
vlékárna pro rozhodčí a trenéry a vznikne odpočin-
ková relaxační část, kde by mohly být sauny – infra  
a parní, popřípadě hydromasážní vana. „Lidé jistě oce-
ní i nové sociální zařízení pro venkovní akce, jako 
je Den obce nebo pouť. Konečně zde bude dostatečná 
kapacita a nebudou se tvořit tak velké fronty,“ je pře-
svědčen Lukáš Halata. 

Na objektu budou vybudovány pultové střechy  
a tím vznikne půdní prostor pro prádelnu, sušárnu  
a sklad dresů, a také volný prostor pro malou tělocvič-
nu nebo posilovnu a technická místnost, kde budou 
kotle a bojlery. 

„Celou tuto rekonstrukci budeme financovat z 
vlastních zdrojů, protože v současné době není k dis-
pozici žádný dotační titul, který bychom mohli využít. 

Možná se to ale v průběhu roku změní, takže si to 
pohlídáme a o dotaci zpětně zažádáme,“ uvedl sta-
rosta. Obec se chystá nyní vypsat výběrové řízení na 
dodavatele stavby a začátek stavebních prací plánuje 
zhruba na polovinu srpna. Hotovo by mělo být za rok. 

„Je pravda, že rekonstrukce bude natolik rozsáhlá, 
že se spousta akcí tento rok u hřiště konat nemohou,“ 
doplnil Lukáš Halata.



 10 

Informace zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

22. 1. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje pro-

dej pozemků v lokalitě Z39 Metylo-
vičky společnosti METVEST s.r.o., 
zastoupené jednatelem Petrem 
Hankem, Příborská 1473, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 066 60 240. 
 ZO Metylovice schvaluje pří-

kazní smlouvu s Ing. Miroslavem 
Jílkem, Dlouhá 489/36, 77900 Olo-
mouc-Lazce, IČ: 73357154 k prove-
dení zadavatelské činnosti k jedné 
veřejné zakázce na stavební práce 
akce „Stavební úpravy šaten a pří-
stavba umýváren v k. ú. Metylo-
vice“ zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle Zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a pověřuje starostu obce 
k podpisu příkazní smlouvy – viz 
příloha č. 3. 
 ZO Metylovice schvaluje Do-

datek č. 7 ke Smlouvě o úhradě 
finančního podílu na pořízení mo-
vitých věcí a služeb s tímto sou-
visejících, z projektu Přeshraniční 
spolupráce v regionu Frýdlantsko 
– Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
Dodatku č. 7 – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje Do-

datek č. 11 ke Smlouvě o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné lin-
kové dopravní obslužnosti na úze-
mí obce Metylovice s ČSAD Frý-
dek- Místek, a.s. Politických obětí 
2238, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
45192073 a pověřuje starostu k 
podpisu Dodatku č. 11 – viz přílo-
ha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr prodeje části pozemků parc. č. 
2183 a 354/1 v k. ú. Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne stezky a cesty z obecního po-
zemku parc. č. 525/56 v k. ú. Me-
tylovice s Irenou a Petrem Mag-
nuskovými, Janovice 106, 739 11 
Janovice a pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy – viz přílo-
ha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje kup-

ní smlouvu s Petrem a Radkou He-
merkovými, Metylovice 596, 739 
49 Metylovice, na odkoupení části 

obecního pozemku parc. č. 525/58 
(nově označeného pod parc. č. 
525/136) v k. ú. Metylovice a obcí 
Metylovice za kupní cenu 12 100 
Kč a pověřuje starostu obce k pod-
pisu kupní smlouvy – viz příloha 
č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje za-

půjčení tibetské vlajky a připojení 
obce ke kampani „Vlajka pro Ti-
bet“ dne 10. 3. 2018.
 ZO Metylovice vybírá firmu 

Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 
696 03 Dubňany, IČ: 26906724 na 
výrobu, dodávku a montáž oken 
a dveří na budově obecního úřa-
du Metylovice za cenu 488 369 Kč 
včetně DPH. 

BERE NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí žádost pana Davida Běčáka o 
zanesení pozemku parc. č. 1516/7 v 
k. ú. Metylovice do Územního plá-
nu Metylovice pro budoucí výstav-
bu zemědělské usedlosti s trvalým 
bydlením.
 ZO Metylovice vzalo na vě-

domí Smlouvu o uzavření budoucí 
kupní smlouvy mezi Obcí Metylo-
vice a společnosti METVEST s.r.o., 
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 06660240, na odkou-
pení obecních pozemků v lokalitě 
Z39 – „Metylovičky“.
 ZO Metylovice vzalo na vě-

domí Smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy mezi Obcí Metylovice a 
společnosti METVEST s.r.o. o pře-
vodu podílu společnosti OBEC-IN-
VEST, s.r.o.
 ZO Metylovice vzalo na vě-

domí Darovací smlouvu mezi Spor-
tovním klubem Metylovice z.s. a 
Obcí Metylovice na darování ne-
movitostí ve vlastnictví Sportovní-
ho klubu Metylovice z s.
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí 
Metylovice a Sportovním klubem 
Metylovice z.s.

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

19. 2. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr prodeje obecních pozemků v 

lokalitě Z39 – „Metylovičky“ v k. ú. 
Metylovice viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr prodeje pozemků společnos-
ti OBEC-INVEST s.r.o. v lokalitě 
Z39 – „Metylovičky“ v k. ú. Metylo-
vice viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí navrhované úpravy v darova-
cí smlouvě mezi SPORTOVNÍM 
KLUBEM METYLOVICE z.s. a 
Obcí Metylovice na darování ne-
movitostí ve vlastnictví SPOR-
TOVNÍHO KLUBU METYLOVICE 
z s.
 ZO Metylovice schvaluje Pří-

kazní smlouvu s paní Renatou 
Petrželovou, Růžová 183, 783 49 
Lutín, IČ: 0212728, na administra-
ci veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Rozšíření vodo-
vodu v Metylovicích, lokalita Mety-
lovice – kaplička sv. Anna a Mety-
lovice – Žukov“ a pověřuje starostu 
obce k podpisu příkazní smlouvy 
– viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje kup-

ní smlouvu s Ing. Alešem Přibylou, 
Metylovice 226, 739 49 Metylovi-
ce, na prodej nově vzniklých částí 
obecních pozemků parc. č. st. 1156, 
st. 1157, st. 1158, 354/5, 2183/3 a 
2183/5 v k. ú. Metylovice za kupní 
cenu 75 500 Kč a pověřuje starostu 
k podpisu kupní smlouvy – viz pří-
loha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvou o spolufinancování do-
pravní obslužnosti linek 860342, 
860347 a 860360 mezi obcí Metylo-
vice, obcí Lhotka a ČSAD Frýdek-
-Místek, a.s. a pověřuje starostu 
obce k podpisu této smlouvy – viz 
příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje Do-

datek č. 4 ke Smlouvě o spoluprá-
ci při zajišťování dopravní obsluž-
nosti se Statutárním městem Frý-
dek-Místek a pověřuje starostu k 
podpisu Dodatku č. 4 – viz příloha  
č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje při-

jetí věcného daru pro ZŠ Mjr. Am-
brože Bílka a MŠ Metylovice v cel-
kové hodnotě 11 771 Kč od firmy 
Dvě děti.cz, Marie Pěchová, DiS., 
se sídlem 739 49 Metylovice 148. 
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí dotace Moravskoslezské-
mu kraji, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692, za-
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pokraèování na str. 12   Â

stoupeným: prof. Ing. Ivo Vondrá-
kem, CSc., hejtman kraje, ve výši 
10 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 2. výzva“, 
realizovaného krajem v rámci Ope-
račního programu Životní prostře-
dí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_06
7/0005161. 

 ZO Metylovice pověřuje sta-
rostu obce k uzavření a podpisu 
Smlouvy s Moravskoslezským kra-
jem, se sídlem 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ 70890692, zastou-
peným: prof. Ing. Ivo Vondrákem, 
CSc., hejtman kraje, o poskytnutí 
dotace ve výši 10 000 Kč z rozpoč-
tu obce Metylovice na spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. vý-
zva“, realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní pro-
středí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17
_067/0005161 viz příloha č. 8.

 ZO Metylovice schvaluje 
smlouvu o dílo se společností DI-
GIS, spol. s.r.o., se sídlem Výstav-
ní 292/13, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava, IČ: 1912276, zastou-
penou Ing. Liborem Štefkem, jed-
natelem společnosti, o provedení 
aktualizace a modernizace geo-
grafického informačního systému 
obce za cenu 5 687Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 9. 

 ZO Metylovice schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne na stavbu zařízení distribuční 
elektrizační soustavy se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep-
lická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, 
zastoupenou Vítem Novákem, NO-
VPO FM, s.r.o., Sadova 609, 738 
01 Frýdek – Místek, IČ 28633504, 
na zařízení distribuční elektrizační 
soustavy, zemní kabelové přípoj-
ky NN – „Metylovice, Volník příp. 
kNN“, číslo stavby: IP-12-8020126 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
této smlouvy – viz příloha č. 10.

 ZO Metylovice schvalu-
je Smlouvu o dílo se společností 
Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 
696 03 Dubňany IČ: 26906724, na 
výrobu, dodávku a montáž oken 
a dveří na budově obecního úřa-
du Metylovice a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy – viz příloha  
č. 12. 

 ZO Metylovice schvaluje Plán 
společných zařízení vyprojektova-
ných v rámci komplexních pozem-
kových úprav v katastrálním úze-
mí Lhotka u Frýdku-Místku.

ZO Metylovice schvaluje zásady 
pro poskytování individuálních do-
tací z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2018 - viz příloha č. 13. 

BERE NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí žádost pana Jaromíra Němce 
o změnu územního plánu, která 
spočívá ve změně využití stávající 
plochy pozemku parc. č. 1516/13 v 
k.ú. Metylovice, LV č. 1536 z plo-
chy územní rezervy R01 na plochu 
pro bydlení v rodinných domech.
 ZO Metylovice vzalo na vě-

domí žádost slečny Karin Bockové 
a pana Tomáše Dvořáka o změnu 
územního plánu, která spočívá ve 
změně využití stávající plochy po-
zemku parc. č. 1516/46 v k.ú. Me-
tylovice, LV č. 1576 z plochy územ-
ní rezervy R01 na plochu pro byd-
lení v rodinných domech.
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí navrhované úpravy ve smlouvě 
o výpůjčce mezi Obcí Metylovice a 
SPORTOVNÍM KLUBEM METY-
LOVICE z.s.
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí rozbor hospodaření obce Mety-
lovice za rok 2017 – viz příloha č 
14. 
 ZO Metylovice bere na vě-

domí rozbor hospodaření ZŠ Mjr. 
Ambrože Bílka a MŠ Metylovice za 
rok 2017 – viz příloha č. 15.

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

12. 3. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje zru-

šení záměru obce Metylovice na 
prodej pozemků v lokalitě Z39 – 
„METYLOVIČKY“ v k.ú. Metylovi-
ce, který byl schválen dne 25. 2. 
2013 usnesením č. 2/2013.15.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy se společností METVEST 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek – Místek, na prodej obecních 
pozemků v lokalitě Z39 – „Metylo-
vičky“ a pověřuje starostu k podpi-
su smlouvy až na základě kladné 

revize smlouvy ze strany právní-
ho zástupce obce Metylovice JUDr. 
Karla Bocka – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvalu-

je Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy se společností METVEST 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek – Místek, na převod podílu 
společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. a 
pověřuje starostu k podpisu smlou-
vy až na základě kladné revize 
smlouvy ze strany právního zá-
stupce obce Metylovice JUDr. Kar-
la Bocka – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Da-

rovací smlouvu mezi Sportovním 
klubem Metylovice z.s. a Obcí Me-
tylovice na darování nemovitostí 
ve vlastnictví Sportovního klubu 
Metylovice, z.s. – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr výpůjčky pozemků parc. č. st. 
700, 1117/3, 1117/4 a 1117/5 vše v 
k.ú. Metylovice včetně jejich sou-
částí a příslušenství, které budou 
sloužit ke sportovním účelům.
 ZO Metylovice schvaluje účet-

ní závěrku společnosti OBEC-IN-
VEST, s.r.o. za rok 2017 – viz pří-
loha č. 6. 
 ZO Metylovice schvaluje účet-

ní závěrku sestavenou k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2017, včetně in-
ventarizační zprávy Základní školy 
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské 
školy Metylovice, příspěvkové or-
ganizace za rok 2017 – viz příloha 
č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje Zá-

kladní škole Mjr. Ambrože Bílka 
a Mateřské škole Metylovice, p. o. 
převod zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2017 do rezervní-
ho fondu.
 ZO Metylovice schvaluje účet-

ní závěrku Obce Metylovice sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 
2017, včetně inventarizační zprávy 
Obce Metylovice za rok 2017 – viz 
příloha č. 8. 
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr prodeje pozemku parc. č. 
721/9, trvalý travní porost, o vý-
měře 203 m2, v k.ú. Metylovice, 
obec Metylovice 
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr směny části pozemku parc. č. 
1944/41, trvalý travní porost, spe-
cifikovaný v přiloženém geome-
trickém plánu č. 2654-8/2016 pod 
novým parc. č. 1944/47 o výměře  
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2 000 m2, v k.ú. Metylovice, obec 
Metylovice za část pozemku parc. 
č. 193/3, ostatní plocha – jiná plo-
cha, specifikovaného v přilože-
ném geometrickém plánu č. 2597-
67/2015 pod novým parc. č. 193/4 o 
výměře 289 m2, v k.ú. Metylovice, 
obec Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1371/4, zahrada, o výměře 28 
m2, v k.ú. Metylovice, obec Mety-
lovice a části pozemku parc. č. st. 
653, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 80 m2, v k.ú. Metylovice, 
obec Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč na zajištění projek-
tu „PROTIDROGOVÝ VLAK RE-
VOLUTION TRAIN“.
 ZO Metylovice schvalu-

je Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 
02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupe-
nou společností: TRABBAU, a.s., 
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 
– Vinohrady, IČ: 28582675, před-
sedou představenstva Ing. Marti-
nem Bartečkem, na základě plné 
moci č. PM/II-263/2017, o zříze-
ní věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu „Metylovice 
– Věra Blablová – příp. NNk“, čís-
lo stavby: IP-12-8021765/2 a pově-
řuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy – viz příloha č. 9.
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí individuálních dotací a 
finančních darů dle návrhu finanč-
ního výboru – viz příloha č. 10.

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

23. 3. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje po-

stoupit k revizi Smlouvu o uza-
vření budoucí kupní smlouvy se 
společností METVEST s.r.o., Pří-
borská 1473, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, na prodej obecních pozemků v 
lokalitě Z39 – „Metylovičky“ advo-
kátní kanceláři Zientek & Olivník.
 ZO Metylovice schvaluje po-

stoupit k revizi Smlouvu o uzavře-
ní budoucí smlouvy se společností 

Á   pokraèování ze str. 11 METVEST s.r.o., Příborská 1473, 
738 01 Frýdek – Místek, na převod 
podílu společnosti OBEC-INVEST, 
s.r.o. advokátní kanceláři Zientek 
& Olivník.
 ZO Metylovice schvaluje zá-

měr prodeje obecního pozemku 
parc. č. 721/6, trvalý travní porost 
o výměře 137 m2, v k.ú. Metylovi-
ce, obec Metylovice. 
 ZO Metylovice schvalu-

je Smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kra-
je z dotačního programu Drobné 
vodohospodářské akce pro roky 
2018/2019 na realizaci projektu 
„Rozšíření vodovodu v Metylovi-
cích, lokalita Metylovice – kaplič-
ka svatá Anna a Metylovice – Žu-
kov“ a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Do-

datek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje evidenční číslo 
04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016 
za účelem prodloužení doby reali-
zace projektu „Cyklostezka Mety-
lovice“ v rámci dotačního progra-
mu „Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2016“ a 
pověřuje starostu k podpisu dodat-
ku – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí individuálních dotací a 
finančních darů dle návrhu finanč-
ního výboru – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice vybírá jako 

zhotovitele na realizaci veřejné 
zakázky „Rozšíření vodovodu v 
Metylovicích, lokalita Metylovice - 
kaplička sv. Anna a Metylovice – 
Žukov“ společnost RV Styl, s.r.o., 
Martinovská 3168/48, 723 00 Ost-
rava - Martinov, IČ: 26821486, za 
nejnižší nabídnutou cenu, tj. 2 538 
338 Kč včetně DPH – viz příloha 
č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o dílo se společnosti RV 
Styl, s.r.o., Martinovská 3168/48, 
723 00 strava – Martinov, IČ: 
2681486 na provedení veřejné za-
kázky „Rozšíření vodovodu v Mety-
lovicích, lokalita Metylovice - kap-
lička sv. Anna a Metylovice – Žu-
kov“, za nejnižší nabídnutou cenu, 
tj. 2 538 338 Kč včetně DPH a po-
věřuje starostu obce 
 ZO Metylovice schvaluje roz-

počtovou úpravu č. 4 – viz příloha 
č. 7.

NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje 

záměr směny obecního pozemku 
parc. č. 721/6, trvalý travní porost 
o výměře 137 m2, v k.ú. Metylovi-
ce, obec Metylovice za část pozem-
ku parc. č. 721/5, zahrada o výmě-
ře 1334 m2, v k.ú. Metylovice, obec 
Metylovice. 
 ZO Metylovice neschvaluje 

žádost paní Jarmily Bielé o zřízení 
plynovodní přípojky k rodinnému 
domu č. p. 76.

Zasedání zastupitelstva 
obce Metylovice ze dne 

23. 4. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy se společností METVEST 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek-Místek, na prodej obecních po-
zemků v lokalitě Z39 – „Metylovič-
ky“ předloženou a projednávanou 
zastupitelstvem obce Metylovice 
na svém zasedání dne 28. 3. 2018 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy se společností METVEST 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek-Místek o převodu podílu spo-
lečnosti OBEC-INVEST, s.r.o., 
předloženou a projednávanou za-
stupitelstvem obce Metylovice na 
svém zasedání dne 28. 3. 2018 a 
pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3. 
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Me-
tylovice a Sportovním klubem Me-
tylovice z . s. a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 4. 
 ZO Metylovice schvaluje 

smlouvu se společností T-Mobi-
le Czech Republic a.s., Tomíč-
kova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 
64949681, zastoupenou na základě 
pověření: Petrou Nehněvajsovou, o 
nájmu části nemovitosti č. 106418-
000-00 a pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 
 ZO Metylovice schvalu-

je Darovací smlouvu s Nadačním 
fondem Nové Česko, Veverko-
va 1229/9, 170 00 Praha 7, IĆ: 
24697486, zastoupeným Pavlem 
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Tumou, členem správní rady, na 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 
10 000 Kč a pověřuje starostu obce 
k podpisu Darovací smlouvy – viz 
příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvalu-

je Smlouvu č. 1113/PR/FM/2018 
se Severomoravskými vodovody 
a kanalizacemi Ostrava a.s., se 
sídlem: 28. října 1235/169, Mari-
ánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 
45193665, zastoupenými: Ing. 
Anatolem Pšeničkou, generálním 
ředitelem, o zabezpečení přeložky 
vodního díla vyvolanou investiční 
výstavbou a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha  
č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje 

Smlouvu o právu provést stavbu 
č. FM-91-18-56-MK a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěv-
ková organizace, se sídlem: Na 
Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Pra-
ha 4-Nusle, zastoupenou: Ing. Ja-
nem Kroupou, FEng., generálním 
ředitelem, IČ: 65993390, kontakt-
ní adresa: Ředitelství silnic a dál-
nic ČR, Správa Ostrava se sídlem: 

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – 
Mariánské Hory oprávněn jednat: 
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy 
Ostrava a pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy – viz příloha č. 9. 
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí finanční návratné výpo-
moci ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ 
Metylovice ve výši 1 mil. Kč.
 ZO Metylovice schvaluje da-

rovací smlouvu s Ing. Alešem Při-
bylou, Metylovice 226, 739 49 Me-
tylovice, IČ: 11540672 na finanční 
příspěvek k částečnému pokrytí 
nákladů za opravu místní komuni-
kace parc. č. 2183 v k. ú. Metylovi-
ce – viz příloha č. 10.

BERE NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vě-

domí Směnnou smlouvu o zříze-
ní věcného břemene s Barborou a 
Pavlem Vraníkovými.
 ZO Metylovice bere na vě-

domí informace k výběru nového 
právního zástupce obce Metylovice.

NESCHVALUJE:
 ZO Metylovice nenavrhu-

je uskutečnění nové schůzky s 
právním zástupcem společnosti 
METVEST s.r.o. – JUDr. Marti-
nem Vojtíškem, ale tentokrát ne 
již za účasti JUDr. Karla Bocka 
(právní zástupce obce Metylovice), 
ale se zástupcem advokátní kan-
celáře Zientek & Olivník – JUDr. 
Ondřejem Míkou. 
 ZO Metylovice neschvalu-

je Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy se společností METVEST 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek – Místek, o převodu podílu 
společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. 
předloženou a projednávanou za-
stupitelstvem obce Metylovice na 
svém zasedání dne 28. 3. 2018.
 ZO Metylovice nenavrhu-

je uskutečnění nové schůzky s 
právním zástupcem společnosti 
METVEST s.r.o. – JUDr. Marti-
nem Vojtíškem, ale tentokrát ne 
již za účasti JUDr. Karla Bocka 
(právní zástupce obce Metylovice), 
ale se zástupcem advokátní kan-
celáře Zientek & Olivník – JUDr. 
Ondřejem Míkou.

Čipování popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad 
Informujeme občany obce Metylovice, že dne 27. 6. 2018 

po svozu odpadu bude zahájeno čipování všech popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad v obci. Všech-
ny nádoby v systému obce, které slouží ke shromažďování 
směsných komunálních odpadů, budou postupně označeny 
plastovým RFID čipem viz. foto v příloze. Instalované čipy 
budou sloužit k identifikaci nádob a ke zpřesnění evidence 
svezených nádob.

Žádáme tímto všechny občany, aby dne 27. 6. 2018 vy-
stavili ke svozu a k označení (před plot, před branku své-
ho rodinného domu) všechny popelnice používané ke sběru 
směsných komunálních odpadů, a to i ty nádoby, které jsou 
vystavovány pouze mimořádně nebo v zimním období, tak, 
aby je zaměstnanci společnosti Frýdecká skládka, a.s. mohli 
opatřit čipem. Zároveň žádáme občany o viditelné označení 
svých nádob číslem popisným (popisem, nálepkou, visačkou 
apod.).

Jelikož je čipování nádob časově náročné a bude probíhat 
i v následujících dnech po svozu, žádáme občany, aby si neo-
čipované nádoby neschovávali a nechali je přístupné do doby 
označení.

V případě koupě nové popelnice během roku nahlásí její 
majitel tuto skutečnost obecnímu úřadu. OÚ pak zajistí oči-
pování této nové popelnice. Čip může být použit i ze staré, 
rozbité popelnice. Proto očipovanou popelnici nevyhazujte, 
dokud nebude provedeno nové očipování.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Ing. Lukáš Halata, starosta obce
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Metylovičky se rozrostou, o pozemky projevil zájem investor
Pěkné bydlení s výhledem na Lysou horu, blíz-

kost města i hor, pěkné a klidné prostředí, to vše 
ocenil nový investor, který od obce kupuje pozemky 
v místní části Metylovičky. 

Celkem šest a půl hektarů plochy vlastní obec 
Metylovice pod Čupkem v části obce nazvané Mety-
lovičky. Leží v okolí domků a jsou z části zasíťované 
a na základě schválené územní studie je na nich 
možno povolit výstavbu rodinných domků. A nyní  
o ně projevila zájem firma METVEST, která chce 
od obce zároveň odkoupit stoprocentní podíl společ-
nosti OBEC-INVEST, kterou před mnoha lety zalo-
žil tehdejší starosta Metylovic Pavel Spusta spolu 
se stavební firmou Stavodom. Cíl je jasný, dokončit 
započatý projekt, tj. realizovat výstavbu rodinných 
domů v Metylovičkách. 

Pokud se vše podaří, obec získá nemalé finance, 
a také postupně i nové obyvatele. „Aby mohla tato 
společnost začít stavět domy, musí nejdříve vybu-
dovat protihlukový ochranný val podél silnice I/56 
(Frýdek-Místek – Frýdlant) a musí dořešit majetko-
právní vztahy s některými soukromými vlastníky. 
Ne celá lokalita je vlastněna obcí nebo OBEC-IN-
VESTEM,“ vysvětlil starosta Metylovic Lukáš Ha-
lata. Zdůraznil také, že se nikdo nemusí obávat, že 
by v Metylovičkách vznikl nevzhledný satelit. „Ne-
hrozí kobercová zástavba, pozemky na jednotlivé 

domy jsou totiž dostatečně velké. V územním plánu 
obce jsou vedeny jako plochy k bydlení. Tím, že se 
na nich začne stavět, se nám otevřou další možnosti 
ke změnám územního plánu, aby se mohlo stavět 
i na jiných místech v Metylovicích. Vycházíme tím 
vstříc našim obyvatelům, kteří by si chtěli postavit 
na svém pozemku dům, ale v současné době nelze  
i díky stavebním pozemkům v Metylovičkách územ-
ní plán rozšiřovat o nové zastavitelné plochy,“ vy-
světloval dále starosta.

Lokalita v Metylovičkách se řeší už od roku 
1998. Obec měla v plánu hromadnou výstavbu, ale 
o nové domy tehdy nebyl tak velký zájem, jak se 
předpokládalo. „Když jsme v roce 2002 přebírali 
obec od bývalého vedení, byl zde dluh ve výši 17 
miliónů korun v důsledku výstavby inženýrských 
sítí. Už tehdy jsme chtěli, aby pozemky koupil větší 
developer, který by zbylou část území v Metylovič-
kách zasíťoval a zajistil výstavbu nových domků. 
Nyní jsme s firmou METVEST uzavřeli smlouvu 
o uzavření budoucí kupní smlouvy, a vše je tak 
na dobré cestě. Do konce října je budoucí kupující 
(METVEST) oprávněn vyzvat budoucího prodávají-
cího (Obec Metylovice) k uzavření kupní smlouvy,“ 
řekl Lukáš Halata. Obec Metylovice by pak mohla 
peníze utržené z prodeje pozemků investovat do ji-
ných projektů či záměrů. 
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Volby
Volby do zastupitelstva obce Metylovice se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.

Volit budeme v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.  
Volební místnost je umístěna v 1. třídě budovy základní školy v Metylovicích.

Volit mohou občané, kteří alespoň v druhý den voleb dosáhnou 18 let a pouze občané Metylovic.
Volební průkazy se pro tyto volby   n e v y d á v a j í .

Poznejte vyhlídku  
na Magoni

Chcete mít svět jako na dlani? Chcete si užít krás-
né výhledy na Beskydy, a přitom si třeba opéct párek? 
Tak se vydejte na vyhlídku na Magoni, přesněji řeče-
no, navštivte nové posezení na Baděnovicích. 

„Svépomocí jsme tam vybudovali zastřešené pose-
zení i s ohništěm. Musím říct, že to tam nyní vypadá 
moc hezky, za což chci poděkovat zaměstnancům obce, 
protože odvedli opravdu dobrou práci,“ chválil staros-
ta Metylovic Lukáš Halata. 

Obec nyní zvažuje společně s Klubem českých tu-
ristů, že by mohla vzniknout nová turistická trasa 
vedoucí z Čupku přes vyhlídku na Baděnovicích na 
Palkovické hůrky. 

„Stezka ale vede i přes nějaké soukromé pozemky, 
takže to budeme muset vše dojednat. Pokud by se to 
podařilo, vznikla by moc pěkná trasa,“ doplnil staros-
ta. 

Restaurace Pod lípami  
opět vítá hosty

Dlouhé měsíce chodili lidé v centru Metylovic ko-
lem velkého staveniště. Nyní je ale konečně hotovo  
a Restaurace Pod lípami v pátek 27. dubna přivítala 
své první hosty.

Rekonstrukce byla velice důkladná. Ze staré re-
staurace zbyly jen základy. Lidé nyní najdou v obci 
moderní a atraktivní podnik, ve kterém se dobře nají, 
posedí nebo si tam uspořádají svatbu či jinou oslavu. 

„Asi za měsíc otevřeme také penzion. Musíme ješ-
tě dostavět parkoviště,“ prozradil majitel restaurace 
Aleš Přibyla. Jak dál řekl, restaurace je určena všem 
lidem, kteří mají rádi kvalitní gastronomii a příjemné 
prostředí. „Nechceme si ale na nic hrát. Prostě jsme 
zařízení pro normální lidi. A co si u nás hosté mohou 
dát? V jídelníčku najdou pizzu, klasickou českou ku-
chyni, jako například pečenou kachnu s knedlíkem, 
nebo hamburgery, těstoviny či ryby. Pamatujeme i na 
děti i na nadcházející léto, protože budeme mít opět 
zmrzlinu. A pro posezení u kávy i dobré zákusky,“ 
pokračoval majitel a jedním dechem doplnil, že re-
staurace bude otevřena každý den a nabídne lidem  
i polední menu. 

Voda už jim poteče  
proudem

Problém s nedostatkem vody, se kterými se lidé 
potýkali zejména v letních měsících, vyřeší obec 
Metylovice rozšířením vodovodní sítě. Stane se tak 
v lokalitě u sv. Anny směrem na Žukov. 

„Podařilo se nám získat na akci dotaci. Stavba 
je již vysoutěžena společností RV Styl za cenu 2,1 
miliónu korun bez daně s tím, že dotace z progra-
mu drobné vodohospodářské akce činí 75 % uzna-
telných nákladů,“ vysvětlil starosta Metylovic Lu-
káš Halata.

V současné době lidé z tamní lokality berou 
vodu ze svých studní. V horkých letních měsících 
mívají o ni nouzi. 

„Součástí akce bude i výstavba automatické tla-
kové stanice, takže problém s tlakem už by být 
neměl. Nový vodovod se týká 25 rodinných domků. 
Bude měřit přes kilometr,“ doplnil informaci sta-
rosta. 
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KULTURA
Výstava obrazů v muzeu

V neděli 8. dubna 2018 proběhla za velkého zájmu 
veřejnosti v metylovském muzeu slavnostní vernisáž 
výstavy obrazů Moje škola. Přesněji by ji šlo asi na-
zvat: Výstava obrazů Marcely Brodové a jejích žákyň. 

Přes 80 návštěvníků bylo přivítáno chutným občer-
stvením a virtuózní hudbou pana Luptáka ze ZUŠ ve 
Frenštátě. Po nezbytném uvítání již dostala slovo paní 
Brodová, pro kterou je výstava v metylovském muzeu 
vždy mimořádnou a zvláštní události. 

Slovo si také vzala zástupkyně z řad jejich svě-
řenkyň. Ta popsala, jak vidí paní Brodovou její žáčky  
a jakou je pro ně osobnosti. A byla to opravdu moc 
milá a hezká slova.

Paní Marcela Brodová (rozená Němcová) nám 
o sobě prozradila následující: „Dětství a mládí jsem 
prožila v naší krásné, malebné vesničce Metylovice, 
uprostřed Beskyd. Krása přírody obklopená horami ze 
všech stran, ve mně umocnila cit pro umění, touhu 
zachytit všechny ty známé a úžasné scenérie, které 
mnohdy pro spěch doby ani nevnímáme. A k tomu 
mám to štěstí, že jsem dostala od Boha dar, to všech-
no umět přenést na papír, či plátno a potěšit tak sebe  
i ostatní. Každý talent se musí rozvíjet, a často jezdí-
vám s ostatními malíři na plenéry a trávím ve svém 
ateliéru dlouhé hodiny se štětcem či tužkou v ruce. Do 
všech svých obrazů dávám tak kus sebe, svého srdíčka 
a radosti. Má škála je velice široká, co se týče technik, 
dělím je na suché a mokré. 

K suchým patří kresby tužkou, perem, uhlem, rud-
kou, pastelem. K mokrým pak malby tuší a barvami 
vodovými, akrylovými a olejovými. O náměty rovněž 
nemám nouzi, mohu malovat cokoli – krajiny, květiny, 
zátiší, portréty, akty i abstrakci. Jsem velice činorodá 
a všestranná a vůbec je to můj veliký koníček. 

Před třemi lety jsem se rozhodla předat své zku-

šenosti a um všem, kteří budou mít zájem o malová-
ní. Vedu soukromé výtvarné kurzy ve Frýdku-Místku. 
Mými kurzy prošlo víc než 35 lidiček, kteří tíhnou  
k umění a malování zároveň. Snažím se, aby v mých 
kurzech vládla radostná, přátelská a tvůrčí atmosféra. 

Mezi mými zvlášť nadanými žákyněmi jsou i čtyři 
malířky z Metylovic, což mi dělá velikou radost. Je to 
Lenka Schmidtová, Kamila Hajdušková, Hanka Prau-
ssová a Marta Liberdová.“

Svá díla vystavovalo 17 malířek. Spektrum různo-
rodých děl a odlišných technik učinilo z výstavy velice 
zajímavou událost. 

Organizátoři výstavy Občanské sdružení Koňské 
nebe a obec Metylovice byli s výstavou spokojeni, stej-
ně jako návštěvníci. 

Výstava skončila začátkem června 2018. 
Milan Hajdušek

Malířky z Metylovic – zleva: Hanka Praussová, 
Lenka Schmidtová, Marta Liberdová a Kamila 
Hajdušková

Těšte se na letní sezónu v Bluegrass Theatre
Také tento rok se bude v létě v Metylovicích konat celá 

řada koncertů a malých festiválků. Zajít si na ně může-
te do Bluegrass Theatre, do hudební bluegrassové scény za 
školou. Pořadatelem akcí je Tenisový klubspolu se spolkem 
Ptačorokoz.s., hudebním spolkem z Frýdlantu nad Ostravicí, 
který je současně hudební skupinou z Frýdlantu a z Metylo-
vic. Doposud se v tomto areálu konalo 13 akcí.

Na letošní sezonu chystají pořadatelé seriál jedenácti 
koncertů, z nichž jeden bude trochu slavnostnější. „Plánu-

jeme oslavu 20 let skupiny Ptačoroko, a to 22. července. 
Zahraje na ní přední česká kapela Malina Brothers. Také 
ostatní koncerty by měly být rozsahem větší a s novými 
hosty. Těšíme se na hudebníky i na vaši návštěvu,“ podotkl 
pořadatel Lukáš Karlický. Jak dále pokračoval, chtěl by ná-
vštěvníky upozornit na další akce. „Například 5. srpna bude 
u nás unikátní koncert Druhé Trávy a Roberta Křesťana  
s americkým hostem Andy Owensem, což bude jediné vy-
stoupení v tomto složení na Moravě. 

Tuto akci považuji za vyvrcholení sezóny. 24. srpna bude 
našim hostem americká kapela John Lowell Band, která zde 
právě bude na evropském turné, takže nás čeká další zají-
mavý večer. 15. září přijede americká písničkářka, zpěvačka 
a multiinstrumentalistka Mary Mean, která do ČR dorazí na 
naše osobní pozvání,“ upozornil Lukáš Karlický. 

„Za pořadatele bych chtěl poděkovat všem sponzorům  
a dobrovolníkům, Obecnímu úřadu Metylovice, Sportovnímu 
klubu a speciálně zvukařům, paní Martině Krenželokové za 
občerstvení a panu Milanu Kulhánkovi za opravdové fandov-
ství a pomoc,“ doplnil Lukáš Karlický.
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Firma T-POWER 
Vám nabízí montáž 

fotovoltaických panelů  
a také novinky na českém trhu 
fotovoltaické střešní krytiny. 

Zajistíme dotaci na montáž, záruční  
i pozáruční servis. Více info na  

www.t-power.cz. Tel. 704 398 987, 
e-mail plech.jan@t-power.cz.

KK
Kosmetika  

a Pedikúra

Kamila Koperová
Metylovice 109

Tel.: 728 716 124

Otevřeno od srpna 2018

Čarodějnice měly dostaveníčko ve škole i na hřišti
Ještě dříve, než se na hřišti v Metylovicích ko-

nal tradiční slet čarodějnic, se pohádkové bytosti 
slétly na zahradu mateřské školy. 

27. dubna všechny malé čarodějky a čarodějové 
společně oslavili svůj svátek. Učitelé si pro děti 
připravili jednotlivá stanoviště a za jejich zdolání 
si každé dítko odneslo diplom a malou pozornost. 

Létalo se na koštěti, hledali se pavouci v pís-
ku, pletly se pavučiny, skládalo se kouzelné zrca-
dlo a vařil se i kouzelný lektvar. Celé dopoledne 

prosvícené sluncem si děti i učitelé náramně uži-
li.

Pár dnů na to, v úterý 1. května, se konal 
slet velký, a to na hřišti. O zábavu se postarali 
Klauni na volné noze, kteří všechny čarodějnice, 
strigy a jiné příšery roztančili a pak jim nad hla-
vy vypouštěli velké i malé bubliny. 

Děti plnily zábavné úkoly, prokázaly dávku 
odvahy při strkání rukou do slizu a za splnění 
všech povinností obdržely párky na opékání. 
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Na maškarním bále se bavily děti i dospělí

Obec přivítala nové občánky

V sále Sokolovny se v sobotu 17. února konal tra-
diční Dětský maškarní ples. Od 15 hodin se v sále za-
čaly scházet nejrůznější pohádkové bytosti. Převládaly 
asi princezny, ale byli zde i čerti, gejši, různá zvířát-
ka, čarodějnice, smrtky a další. Také mnozí dospělí 
popustili uzdu své fantazii, a dorazili jak hokejista, 
brouk či zombie. 

O zábavu se staralo Divadlo modrý slon. Klaunka 
pobízela děti k tanci a pak s nimi hrála rozmanité hry. 
Tančilo se, jezdila mašinka a v mnoha případech byli 
na place i rodiče, kteří ochotně dováděli spolu s dětmi. 

Zklidnění přineslo taneční vystoupení místních mažo-
retek i krásné vystoupení mladého tanečního páru. 

Akci pořádalo Sdružení rodičů naší školy. To se 
také postaralo o vynikající občerstvení. Ochotné člen-
ky napekly spoustu dobrot, nechyběly obložené chle-
bíčky a pro dospělé čepované pivo.

Klasickým vyvrcholením plesu byla tombola. Rodiče 
nakoupili svým dětem i desítky losovacích lístků, a 
pak už všichni s napětím čekali, zda budou mít štěstí. 
Tombola byla natolik naditá věcmi, že snad žádné dít-
ko neodešlo s prázdnou.

Ve slavnostní sál se proměnily prostory Sokolovny 
v neděli 18. února. 

Ten den se tam slavnostně vítali noví občánci obce 
Metylovice. Starosta Lukáš Halata a místostarosta 
Radomír Kulhánek přivítali 13 nových metylovských 
přírůstků. 

Jsou to dle data narození:
Vojtěch Adam, Blabla Vojtěch, Kučerová Valérie, 

Koloničná Laura, Budirská Julie, Kucková Anežka, 
Kisiala Matěj, Luber Martin, Kahánek Jan, Sečkár-
Mateo, Kulhánková Leontýna, Hanko Albert a Valeri-
ánová Natálie. V roce 2017 se narodilo 13 občánků – 7 
chlapců a 6 děvčátek.

Akci zahájily děti z místní základní školy. Pod ve-
dením učitelky Táni Liberdové nacvičili pásmo básni-
ček k tomuto slavnostnímu okamžiku. Po vystoupení 
dětí přednesla členka místního klubu seniorů báseň  
o lásce k dětem. Poté se na přítomné obrátili oba muži 
z vedení obce.

„Narozením dítěte, milí rodiče, převzali jste na 
sebe odpovědnost za správnou výchovu nového občana. 
Správná výchova je jednou z nejdůležitějších a nejtěž-
ších povinností rodičů,“ promlouval k rodičům starosta 

Lukáš Halata. Pokračoval, že vychovávat nelze, až je 
dítě rozumné, výchova začíná již v nejútlejším věku. 
„Dítě vnímá, pozoruje, cítí a ví, kdo je máma a táta, 
cítí, jaké vztahy jsou mezi rodiči. Nikdy si nemyslete, 
že dítě tomu nerozumí. Mnoho mu není hned jasné, 
ale zážitky z dětství zůstávají trvale v paměti dětí po 
celý život. Vychovávejte své dítě k lásce k vám, lásce 
k ostatním lidem, lásce k práci, lásce k naší obci a 
vlasti. Pěstujte v něm úctu k duchovním i hmotným 
hodnotám, které vytvořili naši předkové a které pro ně 
vytváříme i my,“ pokračoval starosta a doplnil: „Oče-
káváme od vás, že se vynasnažíte, aby z vašeho syna 
či dcery vyrostl zdravý, čestný a spravedlivý člověk. 
Přeji vám, aby vaše děťátko rostlo do zdraví a krásy, 
aby vám přineslo mnoho radostí. Vaše děťátko se zro-
dilo z lásky a láska, nechť jej provází celý život.“

Rodiče dostali od obce také drobné dárky. Od klubu 
seniorů obdrželi pletené papučky či ponožky, obecní 
úřad jim věnoval krásnou knížku pohádek a maminky 
dostaly kytičky. 

Závěr patřil focení u vyzdobené kolíbky. Všichni 
přítomní dostanou od obce jako dárkem i tyto fotogra-
fie na CD nosiči. 

POZVÁNKY

Připravované akce
12. 8. 2018 – Tradiční metylovská pouť letos proběhne v areálu fotbalového hřiště. Na pouťové 

atrakce se můžeme těšit již od pátku 10. srpna. Nezbývá, než si přát, aby počasí bylo příjemné a nepršelo.
1. 9. 2018 – Den obce + 4. ročník Gulášmetu, místo konání bude upřesněno

Sběr velkoobjemového odpadu
13. a 14. 7. 2018 13. 7. 14.00 – 18.00 hod. 14. 7. 08.00–12.00 hod.
3. a 4. 8. 2018 3. 8. 14.00 – 18.00 hod.  4. 8. 08.00–12.00 hod.
7. a 8. 9. 2018 7. 9. 14.00 – 18.00 hod. 8. 9. 08.00–12.00 hod.
5. a 6. 10. 2018 i nebezpečný odpad 5. 10. 14.00–18.00 hod.  6. 10. 08.00–12.00 hod.
Každou sobotu v době od 10.00 do 12.00 hod. se sbírá BIO odpad.
Apelujeme na občany, aby v plné míře využívali možnost odložit odpad, hlavně BIO. Už se nemusí stá-

vat, že se po obci line nepříjemný kouř z pálení listí, suché trávy, tújí apod. BIO odpad se bude sbírat do 
konce října.

Obecní úřad přeje všem školákům krásné prázdniny plné sluníčka a zajímavých zážitků. 
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METYLOVŠTÍ HASIČI VÁS ZVOU na:

52. ročník pohárové soutěže hasičských družstev  
a zároveň 4. Kolo Moravskoslezské ligy v požárním útoku 2018

 Sobota 7. 7. 2018 od 13 hodin
 Areál fotbalového hřiště v Metylovicích

 Občerstvení zajištěno (čepované pivo, čepovaná kofola; grilovaná vepřová kýta, bramborové placky, atd.)
Přijďte podpořit naše závodníky a Vaše příbuzné a známé!

26. ročník recesní hasičské Soutěže netradičních družstev
 Sobota 25. 8. 2018 od 15 hodin
 Areál Muzea bičařství v Metylovicích

 Občerstvení zajištěno (čepované pivo, čepovaná kofola; grilovaná vepřová kýta, bramborové placky, atd.)
Sestavte družstvo a přijďte si zazávodit!

MLADÍ HASIČI průběžně přijímají posily do svých řad:
 Trénink je každou středu od 16 do 18 hodin (kromě prázdnin)

 Sraz je vždy u hasičské zbrojnice v Metylovicích
 Kontakt na vedoucí (Denisa Izvorská): tel. 732 529 596

Jestli Tě zajímá požární sport, přijď mezi nás!

Více informací o metylovských hasičích najdete na internetu: www.sdh-metylovice.info

Z klubu seniorů
Ve čtvrtek 3. května 2018 jsme se sešli na prv-

ní venkovní schůzce v hospůdce Na hřišti. Se-
zónu venkovních posezení jsme zahájili opéká-
ním párků. Počasí nám přálo a sešli jsme se v hoj-
ném počtu. Zkušené „kuchařky a kuchaři“ pár-
ky patřičně připravili, opekli a pak všem rozdali.  
Děkujeme p. Davidu Pavelkovi za jeho ochotu a pomoc 
při zajištění této akce.

Další významnější akcí bylo smažení va-
ječiny. Tuto akci jsme naplánovali na čtvrtek  
7. června 2018. I tentokrát, jak jinak, jsme se sešli  
v naší oblíbené hospůdce Na hřišti. Počasí na jednič-
ku, účast téměř 100%.

Organizační tým zajistil vše potřebné a smažení 
mohlo začít. Senioři si přinesli mnoho vajíček. Nechy-
běl špek i pažitka. 
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ŠKOLSTVÍ
Škola slavila  
– Den Země

22. dubna Den Země je den vě-
novaný Zemi. Tento svátek je ovliv-
něn původními dny Země, které se 
konaly při oslavách jarní rovnoden-
nosti – 21. března a oslavovaly pří-
chod jara.

Děti i žáci si tento svátek mohli 
užít. Ve škole se celý týden konaly 
doprovodné akce k tomuto svátku.

Ve středu 18. dubna byli děti a 
žáci v kině. A ne jen tak ledaja-
kém. V místním kinosále se rozpro-
střelo sférické kino.

 Děti a žáci leželi na zádech na 
zemi a dívali se do zakřivené ku-
pole jako do nebe. Za dětmi mateř-
ské školy se přišla podívat beruška 
Dolores a brouček Michael a žáci 
se zase dozvěděli, co všechno může 
přinést neobvyklé setkání tučňáka 
z jižního a ledního medvěda ze se-
verního pólu.

V pátek 20. dubna se spojili 
druhá třída a MŠ ke společné akci 
čištění Čupku. Žáci si přinesli pyt-
le a rukavice a vydali se pracovat! 
Z Čupku přinesli skoro plné pytle 
plastu a papíru. Akce se vydařila, 
počasí všem přálo a děti si to moc 
užili! Prostě jsme spojili příjemné z 
užitečným!

V pondělí 23. dubna mohli děti 
i žáci vidět z blízka dravce, které 

mohou vidět jen z dálky na nebi 
nebo v zoologické zahradě. Někte-
rým se podařilo, dravce i pohladit.

Na závěr týdne věnovaného 
Zemi 25. dubna byl pro žáky při-
praven projektový den – Eko den. 
Žáci byli rozděleni do 8 barevných 
skupin. Každá skupina měla za 
úkol podle připraveného plánku 
projit 8 stanovišti a sesbírat co nej-
více bodů. Tým, který sesbíral nej-
více bodů, zvítězil. Na konec sku-
piny připravili naší Zemi přání i s 
básničkou. 

Den Země se slavil i ve školní 
družině. V rámci oslavy Dne Země 
se také děti ze školní družiny vě-
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novaly tomuto krásnému svátku. 
Nejprve děti vytvořily strom přání, 
kde každé dítě napsalo na jednot-
livé listy stromu, co by chtělo změ-
nit, abychom se na té naši krás-
né Zemi měli všichni dobře. Poté 
následovalo povídání o recyklaci a 
možnosti dalšího využití odpadu, 
což si děti také hned vyzkoušely a 
ve skupinkách si zahrály na módní 

návrháře, kteří se pokusili z pou-
žitých materiálů vytvořit nové ob-
lečení. Vznikly opravdu zajímavé 
kousky.

Spolek rodičů
Den Země je svátek věnovaný naší Zemi a v Me-

tylovicích ho tradičně slavíme již řadu let. Hlavním 
cílem je poukázat na důležitou roli přírody kolem nás 
a ukázat jak přírodu co nejméně ničit a naopak co 
nejvíce chránit. V minulých letech jsme Den Země po-
řádali formou různě zaměřených stanovišť, kde se děti 
mohly zajímavou formou něco dovědět, něco zkusit, 
vyrobit, nebo třeba si zajezdit na koni. Na různých 
stanovištích děti plnily úkoly, za které byly následně 
odměněny. 

Letos jsme se rozhodli udělat Den Země trochu ji-
nak. Se zástupci naší obce jsme domluvili sázení 
stromků na obecním pozemku. V sobotu 14. 4. ve 14 
hodin jsme s rýči a kopačkami vyrazili od Dvořáčka 
směr „Maliniska“, kde už na nás čekalo 500 sazenic! 

Mohlo by se to zdát hodně, ale pro tak dobře sehranou 
partu rodičů a dětí to bylo „co by dup“! Za odměnu 
dostalo každé dítě, ale i dospělý, diplom jako památ-
ku na skvěle odvedenou práci. Pak jsme ještě všichni 
společně poseděli a občerstvili se v krásném prostředí 
s pěkným výhledem do okolí. Počasí nám přálo a Den 
Země si užili úplně všichni.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další 
společnou akci!

V sobotu 12. 5. jsme tradičně usmažili vaječinu. 

Podávala se s výborným domácím špekem a pažit-
kou na čerstvém chlebíku. Letos byla účast malá, ale  
i tak jsme si to náramně užili. Hlavně teda naše děti. 
Pro všechny bylo nachystáno občerstvení a diskotéka. 
Bylo to príma strávené odpoledne. Příští rok neváhejte  
a dojděte za námi.

V pátek 25. 5. bylo nádherné počasí, a tak jsme šli 

na výlet. Sraz byl u školy, rozdali jsme si do batůž-
ků občerstvení a vyrazili směr Čupek, kolem vodárny  

Opékání párků

pokraèování na str. 22   Â
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a na Boží Muka. Úžasné místo pro odpočinek, opékání 
párků a unavení dětí! Kluci si zahráli fotbal, holky si 
v lese stavěly domečky z mechů a ti nejmenší si mohli 
stavět hrady z dřevěných kostek. Když nás přepadl 
hlad, opekli jsme špekáčky, které všem moc chutnaly 
– nezůstal ani jeden. Čas utekl strašně rychle, návrat 
ke škole byl v 17.30 hod., kde už na děti čekali jejich 
rodiče.

Á   pokraèování ze str. 21

Smažení vaječiny

Výlety jsou hodně oblíbené, vždy máme hojnou 
účast dětí i rodičů. Děkujeme a zase se těšíme na další 
výšlap.

Změna ve Sdružení:
Od května se změnilo vedení a název Sdružení ro-

dičů.
Nově: Spolek rodičů, z.s.
Předseda: Marek Halata
Místopředseda: Petra Šimíčková
Člen školské rady: Miroslava Konvičková
Pokladník: Lucie Opálková

Všechny členy a kontakty na nás najdete v blízké 
době i na webu školy v kategorii „srpš kontakty“.

Jinak veškeré informace a fotky najdete taky na 
naší FB stránce „SRPŠ Metylovice“.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné léto!

Malé děti se ve školce  
učí anglicky

Anglický jazyk se stal světovým jazykem číslo 1. 
Je nepostradatelným dorozumívacím prostředkem jak 
při turistických cestách, tak i v případech obchodního 
jednání. Proto se snažíme, aby už i děti naší mateřské 
školy s ním přišly do kontaktu. Z toho důvodu probíhá 
každý týden výuka angličtiny pro předškoláky. Upřed-
nostňujeme formu hry a osvojení jazyka díky přiroze-
ným situacím a smysluplným aktivitám.

Pro děti jsme vybrali příběhy kocourka Cookie a 
jeho přátel – klokana Lulu a kačera Denzel. Jedná se 
o kurz pro nejmenší, založený na poslechu a mluvení. 
Děti se prostřednictvím písniček seznamují s anglic-
kými výrazy, zapojují se do jednoduchých pohybových 
aktivit a rytmických her, hádanek a vymalování nebo 
vyplňování pracovních listů. Plyšová hračka Cookie 
je povzbuzuje k aktivnímu zapojení, karty s obrázky 

slouží k procvičení slovní zásoby a plakáty k pochope-
ní a hraní příběhů. Mezi nejoblíbenější činnosti patří 
anglické hry na interaktivní tabuli, kde děti na zá-
kladě instrukcí např. vybarvují obrázky nebo skládají 
puzzle.

Naším cílem není jen získání základní slovní zá-
soby, ale i rozvoj jemné a hrubé motoriky, pozornosti  
a perceptivních dovedností tak, jako vytvoření pozitiv-
ního vztahu k poznávání, učení k angličtině jako tako-
vé, jež motivuje děti k dalšímu studiu cizích jazyků.

Věra Rožnovská, učitelka AJ

Škola vybrala nejkrásnější  
velikonoční vajíčko

Jsou za námi Velikonoce, ke kterým neodmyslitel-
ně patří malovaná vajíčka. Proto se vestibul Základní 
školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice 
zaplnil malovanými kraslicemi. A nebyly to jen obyčej-
né kraslice. Byly to kraslice nadpřirozených velikostí, 
které žáci v hodinách výtvarné výchovy nejdříve muse-
li vyrobit, a potom teprve vyzdobit. 

Od 19. do 28. března mohli všichni návštěvníci ško-
ly netradiční vajíčka vidět na soutěžní výstavě. A jaká 
by to byla soutěžní výstava bez vítěze? Hledáním nej-
krásnějšího vajíčka byla pověřena komise, složená se 
zástupců rodičů, učitelek mateřské i základní školy, 
kteří vybrali tři nejkrásnější vajíčka.

Ve středu 28. března byli autoři nejkrásnějších va-
jíček odměněni na společném vyhodnocení soutěže. Ví-
tězové byli ohodnoceni drobnými cenami. Ostatní děti 
dostaly malou sladkou odměnu.

Výsledky: 
1. místo – Alena Macháňová
2. místo – David Kopecký
3. místo – Sára Opálková.

Lenka Šigutová, učitelka VV

Školáci si užívali  
týden na lyžích

Celý týden před jarními prázdninami v době od  
5. 2. do 9. 2. jezdily děti z metylovské základní i ma-
teřské školy vždy odpoledne na lyžařský výcvik do Ski 
areálu Bílá. 

„Jezdilo nás 18 dětí, a to všichni páťáci plus někteří 
ostatní lyžaři nejen ze školy, ale i z řad předškoláků. 
Myslím si, že jsme si to všichni moc užili a prohloubili 
jsme další dovednost, jako například pro začáteční-
ky chození na lyžích, jízdu na vleku a samozřejmě 
samotné lyžování. Všichni jsme nakonec bez větších 
problému nasedali na vlek a sjeli kopec. Někteří tuto 
dovednost dovedli k dokonalosti,“ popsala koordinátor-
ka akce Pavlína Libošková. 

Doplnila, že poslední den měli účastníci výcviku 
závody. „Nebylo podstatné, kdo vyhrál, nebo komu se 
závod povedl, ale důležitý byl dobrý pocit, co všechno 
jsme se za ten týden naučili. A ten jsme měli všichni,“ 
dodala.
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Z pamětí Ondřeje Lepíka

OKÉNKO DO HISTORIE

SOKOLSKÉ DIVADLO – ROK DRUHÝ
Metylovské ochotnické divadlo Sokol na prknech má za 

sebou druhou divadelní sezónu. Jaká byla? Nabízím vám, 
vážně i nevážně svůj subjektivní pohled.

Myslím si, že u podobných nově vzniklých aktivit je 
druhý rok nejtěžší. Vytrácí se počáteční obrovské nadšení 
začátečníků a zatím se nedostavuje um mistrů.

Dá se říct, že tento syndrom lehce postihl i náš divadelní 
spolek. Vše bylo o něco těžší a složitější než před rokem, 
kdy jsme bezelstně začínali. Navíc nás zavazoval i nečekaně 
velký úspěch naší první hry „S tvojí dcerou ne“, který jsme 
odehráli v pěti vyprodaných představeních koncem jara  
a začátkem podzimu 2017.

Loňská realita výrazně překročila naše původní 
očekávání a proto cílem letošní sezóny bylo dosáhnout 
alespoň takového ohlasu jako v úvodním roce. 

Základní herecký kádr se nám sice ustálil, ale věděli 
jsme, že s námi nebude hrát Kamila Šišková (očekávané 
narození dítěte) a Martin Karteczka (časové vytížení). 

Prostě někdo skončí, jiný začne. S tím, že bude 
každoročně nutno sehnat 2 až 3 nové herce či herečky, mu-
síme počítat.

Jedna z klíčových věcí je výběr té správné hry, která by 
uspěla u diváků, a šlo ji herecky a technicky odehrát. Zjistit 
to podle psaného scénáře v knižní podobě je ohromně těžké. 
Takovou představivost spíše nemáme a tento výběr je jedna 
z nejtěžších a nejzodpovědnějších činností. Je plná pochyb-
ností a nejistoty.

Marně jsme hledali vytouženou, zaručeně úspěšnou hru 
pro náš spolek. Byť se tomu věnovalo dost času, tak jsme 
ji nenašli, nebo nepoznali. Tak jsme zvolili sázku na jméno 
autora. Již v prvním roce jsme si vybrali představení zna-
mého českého dramatika Antonína Procházky. To se nám 
vyplatilo, líbila se jak divákům, tak i hercům.

Požádali jsme proto pana Procházku, aby nám doporučil 
ze své tvorby něco vhodného pro naše ochotnické divadlo. 
Ze dvou nabízených titulů jsme si vybrali právě „Vraždy 

a něžnosti“, které jsme si dovedli představit, že bychom je 
mohli odehrát. 

Scénař vždy určí počet vystupujích, žen a mužů, věkové 
složení, dobové začlenění apodobně. Kromě minuloročních 
herců bylo osloveno několik případných adeptů. Vyhověli 
nám Jirka Liberda, Lenka Liberdová a Martina 
Krenželoková. Menší roli jsem nakonec „musel“ hrát i já.

Tím, že jsem se dostal do termínových potíží, byl později 
hledán jako alternace na roli Dr. Včely další účinkující. Po-
mohl nám místní hasič Honza Izvorský, který se ukázal jako 
dobrý herec, a navíc byl příjemným oživením kolektivu.

Vybraná hra byla lehce ztřeštěná komedie s detektivní 
zápletkou, odehrávající se na osamělé šumavské turistické 
chatě, kde jedna nepředvídavost střídá druhou. Neustále se 
to hemží postavami, které tam vlastně ani neměly být – 
prostě zmatek a chaos na druhou.

Ráz hry byl jasně dán, což usnadnilo výběr kulis. Turi-
sticko-myslivecká chata je vděčné téma, vcelku bezproble-
mové a kreativní. 

Velikou nesnází však bylo, že část hry se odehrává  
v chatě na poschodí, ke kterému musí vést schody.  
A jiné než masivní dřevěné schody s bytelnou podestou 
nepřipadaly v úvahu. Tím se kulisy staly pracnými a hlavně 
hmotnostně opravdu těžkými. Měli jsme veliké štěstí, že 
náš kolega tesař nám z fandovství k našemu divadlu tyto 
schody bezplatně vyrobil. Mimochodem balustrády na zábra-
dlí vysoustružil z hranolu náš herec Jirka Liberda. Materiál 
(zpracované dřevo z obecních lesů) nám zapůjčila obec. To, 
co vypadalo na našem jevišti vcelku přirozeně, jsme ovšem 
museli rozebírat a pak horkotěžko převážet na venkovní 
štace a znovu dát dohromady a tak dokola. Tato aktivita 
byla opravdu kus života těžkého.

Jak jsem naznačil, poprvé jsme si dohodli vystoupení 
mimo Metylovice. Již na podzim 2017 jsme se domluvili, že 
budeme hrát v Kulturním centru ve Frýdlantě n. O. Jednali 

pokraèování na str. 24   Â

(pokračování z minulého čísla)

Původně to byl asi byt nějakého deputát-
níka. Ve dvoře mimo jiné stála i kovárna. Ve 
stáji se nacházelo více vozů i koní. Patřily ně-
jakému maďarskému trénu. Můj velitel, kap-
rál Lhotský, který se hlásil jako Němec, byl 
jinak správný chlap. Až úzkostlivý ve služ-
bě, věrný Rakušan. Syn učitele na menšinové 
škole. Než ho povolali na vojnu, pracoval jako 
příručí v obchodě s látkami u firmy Zelinka 
v Místku. Frajtr byl Čecháček malé postavy, 
ale hbitého jazyka.

Službu zařídil kaprál tak, že jsme chodi-
li patrolou vesnicí, případně bližším okolím 
vždy ráno, po obědě a večer. Vždy dva muži a 
frajtr nebo kaprál. Obyvatelé hleděli na nás 
úkosem, spíš nepřátelsky, kterýžto poměr se 
brzy změnil po našich zákrocích při neopráv-

něné rekvizici. Viděli, že jsme zadrželi něja-
kého ulejváka, který ne a ne najít svůj oddíl, 
a tak se živil na účet civilního obyvatelstva.

Pak už lidé sami přibíhali, když se v obci 
ukázal nějaký podezřelý. A když kaprál vyká-
zal oddíl německého trénu, který se chystal 
naložit u jednoho sedláka několik fůr sena, 
bylo nepřátelství zlomeno. Lidé nás začali 
zdravit, nebo nás pozvali na skleničku vína 
či na nějakou svačinu. Zahájil to jeden občan, 
už válečný invalida, který znal několik slov 
německy. Jak nám sdělil, dostal sedm zása-
hů do nohou ze strojní pušky někde v jižních 
Tyrolích. Následkem zranění kulhal na obě 
nohy, a proto ho z vojny propustili. Přesto se 
vůči nám nechoval nepřátelsky. Denně nám 
chodil naproti a zval nás do své poměrně chu-
dé domácnosti, kde se dvěma sestrami bydlel. 
Nazývali jsme ho Sidlirol.
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Á   pokraèování ze str. 23

jsme ve stylu holywoodských produkcí. Dali nám termín 11. 
května 2018 v 19 hodin. Domluvili jsme si podmínky, cenu 
a podobně. V té době jsme však ještě neměli vybranou hru, 
ani nebylo jasné, kteří herci budou vlastně hrát. Opravdu 
nám věřili hodně. Později jsme navíc zjistili, že do sálu KC 
vejde přes 400 diváků. To nám způsobilo další vrásky, vždyť 
tam možná budeme hrát před prázdným hledištěm. Oprav-
du – nadšení a radost vypadá jinak.

V Palkovících jsme to domlouvali později, klasicky. V té 
době již probíhaly zkoušky a vše bylo jasné. A hlediště pro 
140 diváků jsme se zase tolik nebáli. 

První zkoušky začaly někdy začátkem listopadu. 
Zpočátku čtené, poté v prostoru před jevištěm. Museli jsme 
počkat, až skončí plesová sezóna a uvolní se jeviště. 

Zkusili jsme i experiment se dvěma režiséry, ale nic ex-
tra lepšího to nepřineslo, tak jsme se vrátili k původnímu 
stavu, kdy režisersky vedl herce David Hyšpler. Jeho 
přání, aby se mohl více soustředit jen na svůj herecký 
výkon, zůstalo tedy nenaplněno. Pokud si to David nějak 
nevytrucuje a hlavně nenajde náhradu, tak to zůstane asi 
napořád!

V polovině března již byly kulisy postaveny na jevišti a 
zkoušelo se naplno. Dvakrát týdně po asi tři hodiny. Hrozný 
žralok času. 

Za všechny musím vezvednout těžké dilema naší 
Pavlínky Drnkové, zda se učit více do divadla nebo na 
závěrečné bakalářské zkoušky. Kéž by ji zkoušky na vysoké 
dopadly tak dobře jak v divadle.

Zjistili jsme, že toto divadlo je o dost režijně a herecky 
složitější než to minulé. Pořád na scénu někdo přichází, 
odchází, pohybově náročné. Hovoří se s více lidmi napříč, 
zkrátka jen pro odolné jedince. Nácvik hry proto postupoval 
pomaleji, než se čekalo. Nervozita narůstala, čas premiéry 
se blížil, takže se obětoval jeden ze svátků a trénovalo se i 
v sobotu. Teď to trochu zlehčím. Myslím si, že ke konci se 
zkoušelo ne proto, aby se hra vylepšila, ale aby si režisér 
zvyknul, že lepší už to nebude. 

V tu dobu již na některé zkoušky chodil i osvětlovač 
Jirka Mačejovský ml. se synem Vítkem.

Rovněž pravidelně byl přítomen i náš zvukař Mirek 
Němec.

S oběma panuje velká spokojenost, báječně se s nimi spo-
lupracuje. Zde se nacvičovala celková koordinace mezi herci, 
osvětlením a zvuky.

Jednou z nosných zápletek představení je i záměna 

dvou pistolí. Jedna je replika pistole – zapalovač. Ta nás 
zklamala. Zpočátku jsme nadšeně sledovali dlouhý plamen 
u hlavně. Poté, co se vypotřebovala náplň, bylo po rados-
ti. Doplnili jsme ji sice znovu, ale plamen se již nekonal. 
Utrácet znovu peníze za čínský výrobek, který jsme navíc 
museli nechat složitě přizpůsobit originálu, jsme již 
nechtěli.

Druhou byla opravdová pistole. Abychom se nepostříleli, 
což by nás jistě dostalo do Blesku a TV, byla použita funkční 
plynová pistole Beretta 92 se slepými náboji. Část hereck-
ého kolektivu nechtěla, aby se na jevišti střílelo, že tam mo-
hou být těhotné ženy, nebo může dostat někdo epileptický 
záchvat, ale chlapi si to prosadili. Takže se nakonec střílelo. 
A bylo to správné rozhodnutí. Možná se někdo leknul, ale 
porodnost v Metylovicích se nezvýšila a nikdo po hře nešel 
na nemocenskou.

S kulisami a divadelními rekvizitami je někdy docela 
potíž. 

Jelikož se ve hře musel objevit i potkan, zakoupili 
jsme plyšového hlodavce na dálkové ovládání. Atraktivní, 
překvapivý efekt se zaručeným úspěchem. Asi proto, že 
nám musel dělat cvičenou opici, tak potkan jedenkrát zas-
távkoval a nehnul se ani o centimetr. Ještě, že později vzal 
scénarista Evžen spravedlnost do vlastních rukou.

Nepříjemnost jsme měli také s parohami dvanácteráka. 
Ve Frýdlantě těsně před představením, nám opona zachytila 
za rozvětvené parohy a shodila je na zem. Kousek čelisti 
pak trpěl zjevným vizuálním nedostatkem.

Tam jsme také doplatili na časový stres při stavbě kulis. 
Došlo k situaci, že některé části schodiště byly kolegou jen 
lehce přišroubovány, s tím že další kolega to dotáhne nape-
vno. Bohužel, tato informace se někde nad frýdlantským 
jevištěm vytratila a pak jsme jen v průběhu hry trnuli, ať to 
na nás všechno nespadne. Chválabohu, vše nějak vydrželo.

Opravdu, ne vše se podaří na první pokus. Sehnali jsme 
si zdarma krásnou strarobylou skříň, ve které divadelní 
vrah Lumír ukryje svou oběť. Ta z ní později bezvládně vy-
padne. Vše vynikající. Nicméně po prvních zkouškách byla 
naše oblíbená kolegyně Eva Foldynová dobitá jak cigánské 
hračky. Šatní skřín měla totiž dole ještě asi 30cm šuplík, 
takže Eva padala do hloubky. Zkoušeli jsme dole dát ko-
berce, kožešiny, ale stále to bylo bolestivé a nepřirozené. 
Museli jsme narychlo přes Bazoš.cz koupit a dovézt 
z Třanovic postarší náhradní skříň, jejiž dno bylo téměř 
zároveň s podlahou.

Část rekvizit jsme měli bezplatně zapůjčeny z 
Těšínského divadla.

Co se týká kostýmů, ty si každý zajišťuje sám. Je opra-
du neuvěřitelné, co si herci seženou, upraví či nově ušijí a 
jakou pozornost věnují detailům. Dokonalé. Například naši 
mladí „bavorští turisté“ by mohli okamžitě vyrazit v kroji 
do Mnichova na Oktoberfest a vydávat se za echt Bavoráky. 
Ostatně i jejich němčina a výslovnost byla vypilována pod 
dohledem jazykové lektorky.

Tato hra byla docela náročná na texty. Překvapivě větší 
problémy měli herci menších rolí, než ti, kteří s divadel-
ní hantýrkou neslezli z jeviště. Většina nepříjemností je 
způsobena tím, že si prostě nevzpomenete na začátek toho, 
co jste se pracně naučili. A čas tiše běží a běží a stále nic. 
Pak pomůže připomenutím prvních slov paní v nápovědní 
budce. Chvála Pánubohu za ni.

Za herce s fenomenální pamětí je s notnou dávkou závis-
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ti považován Pavel Navrátil. Kdykoliv umí vše a neplete  
se. Nově se objevil i prvek, kdy kolegyně přeskočila zhru-
ba půl stránky textu a posunula děj dopředu. Ani si toho 
nevšimla. Zpětně se už nic neřeší, jen představení bylo u 
něco kratší.

Aktuálně jsme museli řešit problém s distribucí vstu-
penek. Herci shromáždili před premiérou takový počet 
zájemců z okruhu svých známých a příbuzných, že jsme 
raději vyměnili plakáty a přidali čtvrté představení, aby se 
dostalo na všechny zájemce z řad metylovských příznivců 
divadla. Zájem jsme vcelku trefili, vždy bylo plno. Příští rok 
to ale musíme zorganizovat lépe.

Mimochodem, s grafickou tvorbou plakátu i dalších tis-
kovin, nám zadarmo pomáhal metylovský rodák a spolužák 
ze základky Jarda Tománek. 

Ostatně každý herec v rámci svých možností pomáhal 
jak se dalo, a tím se ušetřilo mnoho nezbytných finačních 
nákladů. 

Prvně jsme reprezentovali naše divadlo i mimo Me-
tylovice. V polovině května jsme hráli v Kulturním cen-
tru ve Frýdlantě před 150 diváky v plném hledišti. Jak 
to, že v plném hledišti, když se tam vejde na 400 diváků? 
Vysvětlení je prosté. Do prázdného sálu nanosí pořadatelé 
tolik žídlí, kolik se prodá v předprodeji vstupenek, plus 
nějaká rezerva. Pak zcela odpadnou nepříjemné pocity, že 
hrajete v poloprázdném hledišti. Frýdlantští diváci reagova-
li velice vstřícně a bylo to opravdu příjemné představení pro 

všechny. Velký aplaus na konci byl důkazem. Pořadatelé z 
Kulturního centra nám vycházeli všemožně vstříc, připravili 
nám stejné podmínky jak pro známé herce z Prahy. Velké a 
krásné šatny, chlebíčky, zákusky, minerálky, kávu apod. Na 
konci dostal každý z aktérů květiny.

Podobný přístup od pořadatelů měli v rámci možností 
i naši divadelníci v Palkovicích. Tam nám dokonce v div-
adelním baru nechali otevřený účet. Pochopitelně jsme to 
tam nikterak nerozjeli, ale pocit to byl příjemný. Spíše jsme 
využili v šatně připraveného občerstvení, které nám také 
poskytli.

Šikmé hlediště v Palkovicích je hodně podobné tomu u 
nás, ale první řada diváků je vzdálena od jeviště jen asi 
metr. Atmosféra výborná, hraje se tam velice dobře. Bylo 
úplně plno. 140 diváků, kteří ocenili náš výkon potleskem 
vestoje.

Jak do Frýdlantu, tak do Palkovic, nás příští rok pozva-
li znovu. Pokud to organizačně zvládneme, rádi přijedeme. 
Máme pozvání i z dalších obcí. Například velký zájem mají i 
ve vzdálenějším Vratimově.

Abychom mohli odehrát více představení venku, mu-
síme minimalizovat kulisy a omezit výpravu. Asi zvolíme 
dvě varianty, jednu festovnější pro naše jeviště v Sokolovně, 
druhou mobilnější a skromnější pro venkovní sály, abychom 
je naskládali do jedné dodávky a do hodiny kulisy postavili 
a rozebrali.

Tím se dostaváme k tomu, že chceme a budeme 
příští rok znovu pokračovat. Tento rok nás vidělo v šesti 
představeních přes 750 diváků a ohlasy byly jednoznačně 
pozitivní. Získali jsme spoustu zkušeností, víme co dělat, 
čemu se vyhnout. Myslím, že jsme se o dost posunuli 
dopředu a pochopili plno věcí, důležitých pro zdárný chod 
divadelního spolku.

O tom, že vesnické ochotnické divadlo je svým způsobem 
fenomén, již nepochybujeme. Vlastně ještě než začnete hrát, 
už vám diváci fandí. Skvělý pocit.

Velký zájem o prezentaci našeho divadla mimo Mety-
lovice měl i starosta obce Lukáš Halata, který nám spolu s 
místostarostou obce Radkem Kulhánkem a zastupitelstvem 
obce vytvářejí výborné podmínky pro naši činnost. 

Patří jim za to poděkování. Stejně jako TJ Sokol Me-
tylovice a všem našim příznivcům, kteří nám pomáhali. A 
pochopitelně děkujeme i našim divákům, kteří se přišli na 
vystoupení podívat. Upřímně si toho vážíme.

Lenka Liberdová a  Michal Kiša (foto Kr. Ryško-
vá)

Zátiší s nápovědní budkou, utíkající P. Drnkovou, 
D. Hyšplerem a potkanem (foto Kr. Ryšková)

P. Navrátil, J. Liberda a E. Foldynová  
(foto Kr. Ryšková) pokraèování na str. 26   Â
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Á   pokraèování ze str. 25

Herci se servisním týmem. Nahoře: J. Mačejovský,  
L. Liberdová, M. Kiša. Uprostřed: M. Němec, I. Drnková, J. Liberda, V. Mačejovský, E. Foldynová,  

J. Izvorský, M. Krenželoková, M. Hajdušek. Dole: P. Navrátil, P. Drnková, D. Hyšpler (foto Kr. Ryšková)

Pavlína Drnková a David Hyšpler (foto Kr. Ryško-
vá) Stavíme kulisy v Palkovicích

Mé poděkování patří i hercům, kteří vystoupili v této 
hře:

Eva Foldynová – Stella; Jiří Liberda – Lumír; Pavlína 
Drnková – Eva; Pavel Navrátil – Viktor; David Hyšpler – 
Evžen; Lenka Liberdová – Gutrun; Michal Kiša – Willibald; 
Milan Hajdušek / Jan Izvorský – Dr. Včela; Martina 
Krenželoková – Ing. Silná. Text sledovala (a občas i napoví-

dala) Irena Drnková. Té děkuji opravdu od srdce. V květnu 
jsme sezónu skončili a již v polovině června chystáme hod-
notící schůzku, kde si řekneme, co vše musíme udělat proto, 
abychom byli stejně dobří a spokojení i v další divadelní 
sezóně 2018/2019.

Počítejte s námi, jistě něco nacvičíme, aby se vám to 
líbilo.  A na jaře vás znovu pozveme do divadla.

Milan Hajdušek, vedoucí divadelního spolku 




