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Info pro občany
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 21. 3. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu na prodej části obecních pozemků
parc. č. 1954/9, 1954/12, 1954/16
a 1987/1 vše v k. ú. Metylovice panu
Ladislavu Svobodovi, Metylovice 579,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem na částku 45 000 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Metylovice a Římskokatolickou farností Metylovice, se
sídlem Metylovice 120, 739 49
Metylovice, zastoupenou Mgr. Bronislavem Wojnarem, IČ: 49562436, na
směnu částí obecního pozemku parc.
č. 2064/3 v k. ú. Metylovice za části
pozemků Římskokatolické farností
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu směnné smlouvy — viz
příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o.,
se sídlem Výstavní 292/13, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276,
zastoupenou Ing. Liborem Štefkem,
jednatelem společnosti, o provedení
aktualizace a modernizace geografického informačního systému obce za
cenu 18 392 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
— viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje záměr prodeje
nově oddělených částí (parc. č. 1114/2
a 1114/6) obecních pozemků parc.
č. 1114/2 a 2214 v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje dotační program pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu obce Metylovice na
rok 2016 — viz příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene — služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPomokly, IČ: 24729035, zastoupenou
Petrem Obdržálkem, Profiprojekt s.r.o.,
Collo louky 126, 738 02 Frýdek –
Místek, IČ:27779319, za účelem
umístění součásti distribuční soustavy,
nadzemního elektrického vedení NN
0,4kV — „Metylovice Kulhánek, Šigut
KNN“, číslo smlouvy IV-12-8010723(5)
a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy — viz příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje záměr směnit
nově oddělenou část (parc. č. 1114/7)
obecních pozemků parc. č. 1114/2
a 2214 v k. ú. Metylovice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 18. 4. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje prodej nově
oddělené částí obecního pozemku
parc. č. 1114/2 v k. ú. Metylovice
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o výměře 143 m2 manželům Janě a Václavu Kotherovým, Metylovice 161, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem na částku 125 Kč/m2 tj. 17 875 Kč.
ZO Metylovice schvaluje prodej nově
oddělené částí obecního pozemku
parc. č. 1114/6 v k. ú. Metylovice
o výměře 87 m2 manželům Jiřině
a Lumíru Halatovým, Metylovice 514,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem na částku 125 Kč/m2 tj. 10 875 Kč.
ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s manžely Janou a Václavem
Kotherovými, Metylovice 161, na odkoupení nově oddělené částí obecního
pozemku parc. č. 1114/2 v k. ú.
Metylovice a obcí Metylovice, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 17 875 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy — viz příloha č. 2.
ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s manžely Jiřinou a Lumírem Halatovými, Metylovice 514, na odkoupení
nově oddělené částí obecního
pozemku parc. č. 1114/6 v k. ú.
Metylovice a obcí Metylovice, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10 875 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy — viz příloha č. 3.
ZO Metylovice schvaluje směnu nově
oddělené částí obecního pozemku
parc. č. 1114/7 v k. ú. Metylovice mezi
manžely Irenou a Jiřím Štefkovými,
Metylovice 496 a obcí Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 5
ke Smlouvě o úhradě finančního podílu
na pořízení movitých věcí a služeb
s tímto souvisejících, z projektu
Přeshraniční spolupráce v regionu
Frýdlantsko-Horné Kysuce ze dne 20.
05. 2011 a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 5 — viz příloha č. 4.
ZO Metylovice schvaluje záměr
pronájmu části obecního pozemku
parc. č. 2006/3 v k. ú. Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
s Fotbalovou reprezentací starostů
obcí a měst České republiky, z.s., se
sídlem Ratměřice 72, 257 03, Jankov,
IČ: 227 130 42, zastoupenou na základě
plné moci Mgr. Liborem Švardalou,
o poskytnutí daru ve výši 6 500 Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy oposkytnutí daru — viz příloha č.7.
ZO Metylovice povoluje konání motocyklové soutěže Mistrovství České republiky v Enduru v rámci závodu
Beskydského poháru, na pozemcích
a komunikacích ve vlastnictví obce
Metylovice v k.ú. Metylovice. Závod se
uskuteční v sobotu 18. 6. 2016.
ZO Metylovice souhlasí se zněním
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o provedení změny stavby uváděné
pod názvem „Změna stavby restaurace
„Pod lípami“ č. p. 226, k. ú. Metylovice
— statické zajištění objektu na
pozemku parcelní číslo st. 58/2 a 2183“
mezi Městským úřadem Frýdlant nad
Ostravicí a Ing. Alešem Přibylou
a pověřuje starostu obce k podpisu —
vyjádření souhlasu třetích osob veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
„Změna stavby restaurace „Pod lípa-
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mi“ č. p. 226, k. ú. Metylovice — statické
zajištění objektu na pozemku parcelní
číslo st. 58/2 a 2183“.
• ZO Metylovice schvaluje výroční
zprávu o hospodaření ZŠ Mjr. Ambrože
Bílka a MŠ Metylovice za rok 2015 —
viz příloha č. 8.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
veřejné zakázky „Oprava chodníků
a kamenné zdi hřbitova v obci
Metylovice“ společnost Porr, a.s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha,
IČ: 43005560, zastoupenou Ing. Janem
Peškem a Ing. Radovanem Morysem, za
nejnižší nabídkovou cenu, tj. 1 054 479Kč
včetně DPH — viz příloha č. 9
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo společností Porr, a.s., Dubečská
3238/36, 100 00 Praha, IČ: 43005560,
zastoupenou Ing. Janem Peškem
a Ing. Radovanem Morysem, na realizaci akce „Oprava chodníků a kamenné
zdi hřbitova v obci Metylovice“, za
nabídkovou cenu 1 054 479 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo — viz příloha č. 10

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 25. 5. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje pronájem
části obecního pozemku parc.
č. 2006/3, o ploše 20 m2 v k. ú.
Metylovice panu Pavlu Onderkovi,
Metylovice 357. Doba pronájmu 3 roky,
cena za roční pronájem 500 Kč včetně
DPH.
• ZO Metylovice schvaluje účetní
závěrku sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2015, včetně inventarizační
zprávy ZŠ Mjr. Ambrože Bíla a MŠ
Metylovice, příspěvkové organizace za
rok 2015 — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
veřejné zakázky na rekonstrukci místní
komunikace u léčebného ústavu
v Metylovicích firmu ALPINE Bau CZ
a.s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské
Meziříčí, IČ: 45192286, za nejnižší
nabídnutou cenu tj. 467 932 Kč včetně
DPH. — viz příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností ALPINE Bau CZ
a.s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské
Meziříčí, IČ: 45192286, na rekonstrukci
místní komunikace u léčebného ústavu v Metylovicích, za nejnižší nabídnutou cenu tj. 467 932 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje záměr
pronájmu části obecního pozemku
parc. č. 1954/9 v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje zajištění
zbylých finančních prostředků cca
550 000 Kč na realizaci projektu
„Metylovice — Dopravní automobil“,
na který bude poskytnuta dotace
z programu Ministerstva vnitra —
Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši
450 000 Kč.

• ZO Metylovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Metylovice
č. 1/2016, kterou se zrušují obecně
závazné vyhlášky č. 1/1996 o ochraně
pořádku a dodržování nočního klidu
v obci Metylovice, č. 2/2003 o místních
poplatcích, č. 1/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů — viz příloha č. 5. Tato obecně
závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.
dnem po dni jejího vyhlášení.
• ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Metylovice č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci
Metylovice — viz příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje povolení
výjimky z průměrného počtu žáků ve
třídě ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice, pro školní rok 2015/2016.
• ZO Metylovice smlouvu o dílo se
společností Moravia Trend s.r.o.,
Oderská 407, 742 13 Studénka,
IČ: 27831116, na opravu chodníků od
konce ulice Hukvaldská až po autobusovou zastávku „U Sosny“
v Metylovicích v obou směrech za cenu
tj. 388 517 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
— viz příloha č. 8.
• ZO Metylovice smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Metylovice, Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692 a RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, RWE Distribuční služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ: 27935311, za účelem provedení
stavby „REKO RS Metylovice, 32127-RES“
včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů v části
budoucího služebného pozemku parc.
č. 525/4 v k.ú. Metylovice a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
— viz příloha č. 9.
• ZO Metylovice schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 636
v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje prominutí
poplatků za nájem tělocvičny, kinosálu, stolů a židlí u příležitosti oslav
130. výročí založení sboru, které
proběhnou dne 4. 6. 2016.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene — služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV —
Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou
Ing.Martinem Bartečkem. Na Výsluní 2008,
738 01 Frýdek – Místek, IČ: 47195355,
na výstavbu energetického zařízení
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV —
„Metylovice, Rafaj, 2RD kNN“, číslo
smlouvy: IV-12-8010282/1 a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
— viz příloha č. 10.
BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí žádosti
Římskokatolické farnosti Metylovice

a Tenisového kluby Karlický, z.s.,
o poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu obce Metylovice na rok 2016
NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje poskytnutí
příspěvku paní Janě Scotti, Metylovice
42, na úhradu pobytu dětí na letním
táboře, ve výši 16 800 Kč.
ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá schválení
Dohody č. 382/DPS/FM/K/2016, se
společností Severomoravské vodovody
a kanalizace, a.s. o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících na příští jednání
zastupitelstva obce Metylovice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 27. 6. 2016
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje dohodu
č. 382/DPS/FM/K/2016 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
zastoupenou: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
a pověřuje starostu k podpisu této
dohody — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice vyhlašuje záměr
pronájmu vodního díla — vodovod pro
veřejnou potřebu (Metylovice, prodloužení vodovodního řadu), který je
uložen na pozemcích parc. č. 771,
2038/1, 600/12, 600/16, 600/3,
2099/22, 2099/18, 2099/20, 525/57
a 525/58 vše v k.ú. Metylovice a je ve
vlastnictví obce Metylovice.
• ZO Metylovice vyhlašuje záměr
pronájmu vodního díla — kanalizace
pro veřejnou potřebu, která je ve vlastnictví obce Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
obecního pozemku parc. č. 636 v k. ú.
Metylovice (ostatní plocha) o výměře
cca 60 m2 panu Lukáši Kubalovi,
Kamenec 1478, Frýdlant n. O., za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
• ZO Metylovice schvaluje pronájem
pozemku parc. č. 1954/9, o ploše 4 285
m2 v k. ú. Metylovice paní Janě
Murkové, Metylovice 568. Doba pronájmu 3 roky, cena za roční pronájem byla
stanovena na 2000 Kč za hektar pronajatého pozemku, což činí 857 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 obce
Metylovice o místních poplatcích —
viz příloha č. 3. Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem
po dni jejího vyhlášení.
• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdružení rodičů
Metylovice o. s., při ZŠ Mjr. Ambrože
Bílka a MŠ v Metylovicích, 739 49
Metylovice 220, IČ: 22608541, na
pořádání dětského dne, ve výši 8 000 Kč.
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• ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem
Richardem Šnajdrem, K dolům 103,
739 42 Frýdek–Místek Chlebovice,
IČ: 73909686, na technický dozor investora a činnost koordinátora v souvislostí
s realizací projektu „Chodník U Sosny
v Metylovicích“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo — viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
veřejné zakázky na dodávku dopravního automobilu pro jednotku
SDH Metylovice společnost Porsche
Inter Auto CZ spol., s r.o., odštěpný
závod Auto Heller Ostrava, Cihelní
3160/49b,702 00 Ostrava, IČ: 47124652,
za nejnižší nabídnutou cenu tj. 1 035
102 Kč včetně DPH — viz příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu se společností Porsche Inter Auto
CZ spol., s r.o., odštěpný závod Auto
Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b,
702 00 Ostrava, IČ: 47124652, na
dodávku dopravního automobilu pro
jednotku SDH Metylovice, za nejnižší
nabídnutou cenu tj. 1 035 102 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje Závěrečný
účet obce Metylovice za rok 2015
a vyjádřuje souhlas s celoročním
hospodařením s výhradami dle § 17
odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., uvedených ve zprávě o výsledku
přezkumu hospodaření, na základě
nichž obec Metylovice přijímá
opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků spočívajících v tom, že při další inventarizaci
majetku obce bude provedena inventura pozemků pečlivě a případný
rozdíl bude uveden v příloze účetní
závěrky (termín 28. 2. 2017) — viz
příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje v souladu
s § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, podání žádosti na zpracování zadání územní
studie pro lokalitu Z39 (vedení inženýrských sítí).
• ZO Metylovice schvaluje podání žaloby
na paní Janu Němcovou, bytem
Metylovice 486, k úhradě částky na
pokrytí nákladů spojených s vypracováním Územní studie Metylovice —
lokalita Z12, v celkové výši 20 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje podání žaloby
na Ing. Pavla Spustu, bytem Malý
Koloredov 852, 738 01 Frýdek – Místek,
k úhradě příspěvku na inženýrské sítě
k pozemkům parc. č. 525/44, 525/46,
525/47, 525/48 a 525/49 v k. ú.
Metylovice, v celkové výši 150 000 Kč.
BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí žádost
Mysliveckého sdružení Metylovice
o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Metylovice na rok 2016.
• ZO Metylovice vzalo na vědomí
smlouvu o nájmu pozemku parc.
č. 2006/3 v k. ú. Metylovice, s panem
Pavlem Onderkou, Metylovice 357 —
viz příloha č. 9.

Statistika obce k 15. 7. 2016
K 15 07. 2016 má obec Metylovice celkem 1 733 občanů, z toho14 cizinců.
Do 15. 7. 2016
Přistěhovalo se 31 osob
Odstěhovalo se 26 osob
7 osob
—
Zemřelo
Narodilo se 11 dětí

—

3 ženy
4 muži
8 chlapců
3 děvčata

Uzavřeno sňatků 4

Obec opravila cesty, hřbitov, nyní staví chodníky

Termíny svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Pokud jezdíte do Metylovic z Frýdlantu, jistě jste si všimli výstavby nových chodníků u autobusové zastávky Sosna. Stavba
navazuje na opravenou část chodníku na ulici Hukvaldská.
Výstavbu realizuje firma Moravia Trend. Náklady činí 400 tisíc
korun. Chodníky tak budou na obou stranách cesty, a to o délce
2 × 90 metrů. Obec má v plánu postarat se o bezpečnost chodců
po celém úseku od Sosny až na Vrchovinu a dále ke kostelu.
Zpracovává se projekt a jedná se s majiteli pozemků o jejich
darování. Až bude tato fáze hotová, bude se vyřizovat stavební
povolení. Je to podmínkou dotačního programu. Pokud vše
půjde hladce, stavba bude zahájena během příštího roku. Chodník
nepovede podél cesty v celém úseku. Obec využije cyklotrasy
nad sadem, kde se ještě tento rok bude stavět veřejné
osvětlení.
Zatímco chodníky se staví, některé letošní investiční akce jsou
ukončeny. Jedná se o rekonstrukci silnice vedoucí od léčebny do
místní části Metylovičky. Nový asfalt na tomto úseku zpříjemňuje
cestu všem řidičům, ale i chodcům či cyklistům. O maminkách
s kočárky ani nemluvě. Opraveny jsou rovněž chodníky a kamenné podezdívky na místním hřbitově. „Na tuto opravu se
nám podařilo získat dotaci. Stejně tak máme jistou dotaci na
výstavbu odpočívadla na Čupku. Do konce roku ji musím
stihnout postavit,“ doplnil starosta.

pátek 2. a sobota 3. září + PNEUMATIKY
pátek 7. a sobota 8. října + NEBEZPEĆNÝ ODPAD
V areálu bývalého horního kravína v Metylovicích a to vždy
v pátek od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Každou sobotu do 31. 10. 2016 od 10.00 do 12.00 hod.
sběr bioodpadu v areálu bývalého horního kravína.

Volby
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstev krajů. Volební místnost bude opět v budově nové základní
školy v Metylovicích.
Hlasovací lístky budou všem dodány předem do poštovních
schránek. Proto žádáme majitele domků, aby si své poštovní
schránky zpřístupnili, příp. zřídili novou tak, aby do nich mohly
být hlasovací lístky vhozeny, a tím se zamezilo jejich znehodnocení v případě deště.
Zároveň si zkontrolujte platnost svého občanského průkazu,
aby pak nedošlo k situaci, že nebudete moci volit z důvodu jeho
neplatnosti.
Další informace k volbám budou oznámeny v hlášení obecního rozhlasu a na webových stránkách obce Metylovice.

Starosta Lukáš Halata kopal za Metylovice
O skvělou reprezentaci naší obce se postaral starosta Lukáš Halata, který se zúčastnil 3. Mistrovství Evropy starostů ve fotbale —
EURO MAYORS 2016. To se konalo ve dnech od 17. do 20. května
2016 v Uherském Hradišti a zúčastnilo se ho 12 týmů z deseti
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zemí, z nichž dva byly z ČR. „Naše družstvo obsadilo v konečném
pořadí 3. příčku, druhá česká parta skončila na 9. místě z 12
celků,“ popsal starosta. Jak dále řekl, jejich tým se dal dohromady
před 4 lety na akci Vesnice roku. „Tam jsme se dohodli, že tento
turnaj zkusíme. Šli jsme do druhého ročníku, který se konal v Polsku. A ten jsme vyhráli. Doporučili nám tedy 3. ročník zorganizovat u nás,“ vysvětlovat Lukáš Halata. Původně byla myšlenka uspořádat turnaj v zemi, kde se zrovna hraje fotbalové EURO. „Ale
Francie žádný tým nepostavila, takže to zůstalo na nás,“ doplnil
starosta. Turnaj EURO MAYORS se koná co čtyři roky. Jestli náš
úspěšný tým bude pokračovat a přiveze medaili i příště, ale není
jisté. Karty totiž mohou zamíchat volby.

Možnost prodeje na Dni obce Metylovice
V sobotu 3. 9. 2016 pořádá Obec Metylovice Den obce na
fotbalovém hřišti v Metylovicích. Nabízíme místním
podnikatelům a výrobcům možnost prodeje a propagace
svých produktů. Zahájení prodeje v sobotu od 14.00. Stánek
si prodávající zajistí sám. Nutno svou účast telefonicky
nahlásit na místním OÚ na tel. č. 558 686 129 do 26. 8. 2016.
Prodejce hradí poplatek 100 Kč.

prosklený, aby mohly děti průběžně sledovat činnost včel během
celého vegetačního roku. Třetí úl je zateplený a čtvrtý je bez zateplení. Důvodem toho, že každý z úlů je jiný, je to, aby žáci
mohli sledovat a především srovnávat, jak se mění životní podmínky včel v různých prostředích a jak odlišně se včelstvo vyvíjí.
Žáci svépomocí v rámci kroužků a pracovních činností skládali
rámky, drátkovali je, zatloukali zděře a zatavovali vozkové
mezistěny. Je dobře, že se sami podílejí na přípravě úlů a chystají se na první činnosti. „Sama jsem zvědavá, jestli někdo u včelaření zůstane,“ usmála se ředitelka školy Renata Spustová.
V rámci tohoto projektu rovněž děti z mateřské školy z oddělení Sluníčko navštívily aktivní besedu o životě včel. Dozvěděly
se, jak to v úlech vypadá, co dělá včelí matka, včelí dělnice,
mladušky, létavky a trubci a jaká jsou vývojová stádia v životě
včely. Dozvěděly se toho hodně i o vzniku a zpracování medu.
Další částí projektu je naučit děti pečovat o domácí mazlíčky.
„Máme pavouka Břeťu, korálovku Boženku, bílého ježka Tomiho, králíky a rybičky. Mezi dětmi je o tyto činnosti velký zájem.
Umožňuje jim přímo pracovat se zvířaty starat se o ně, mít k nim
úctu a uvědomit si, že mají své potřeby a nároky, které není
možné opomenout,“ doplnila Renata Spustová.

Škola
Děti připravily maminkám k svátku vystoupení
Děti a učitelky naší mateřské školy přivítaly na zahradě MŠ
především maminky, ale i ostatní rodinné příslušníky. Připravily
si pro ně vystoupení ke Dni matek. Každé oddělení, rozdělené
podle věkových kategorií, vystoupilo se svým programem.
Ti nejmenší, v roli včelích medvídků, darovali maminkám papírové tulipány, které sami vyrobili.
Zahrada MŠ je příjemným místem nejen pro setkání, ale i pro
hru a práci dětí. Učitelky se snaží, aby děti byly nejen na čerstvém
vzduchu, ale aby i překonávaly překážky a hrály si podobně, jako
ve volné přírodě. Mají zde prostor i pro práci na zahradě. Mohou
sázet, plevat, okopávat, a pak hlavně i sklízet svou úrodu.

Malí muzikanti a učitelé
křtili nového CD
Není tomu tak dávno, kdy děti a jejich učitelé křtili své první
hudební CD Setkání, a už je na světě nové. 10. června proběhl
křest, v sálu Sokolovny, nového CD pod názvem Běh na dlouhou
trať — OKNEM do světa. „Naše první cédéčko Setkání bylo
především o spolupráci. O tom druhém, Běhu na dlouhou trať,
to platí dvojnásob. Celá koncepce je složitější a náročnější jak po
stránce pěvecké, tak i po stránce muzikantské. Téměř každý
z nás si musel sáhnout na dno svých možností a pracovat na
sobě. Ať to byly děti nebo dospělí. Naše kapela Ad-Re-Na-LLin
a spol. si vyzkoušela trochu jiné hudební polohy,“ vysvětlila
ředitelka školy Renata Spustová. Na akci lidé slyšeli písničky nejen z nového CD, ale své umění představily také děti z hudebních
kroužků, představili se houslisté i kytaristi, děti z Muzičky
i tanečníci ze školní družiny.
Ale to není zdaleka vše. V rámci akce proběhl i křest knihy
povídek Renaty Spustové — Někdy není půl šesté. „Jde o drobné
povídky, které mě napadaly při pohledu na místní lidi, na situace, které jsem zažila já nebo lidé z mého okolí. Nikdo by se
v tom ale neměl hledat. Povídky jsou pro dospělé čtenáře,“ doplnila autorka.

Dění ve škole a školce
Ve středu 29.6. v dopoledních hodinách jsme uspořádali pro
děti, které navštěvují ZŠ a MŠ v Metylovicích, parádní Dětský
den. Počasí vyšlo na jedničku. Sraz byl na hřišti ráno po 8mé
hodině. Všichni dostali na krk cedulky se jmény a obešli
připravené stanoviště, kde plnili různé úkoly za malé sladké
odměny. Děti střílely ze vzduchovky a luku, bouraly minikuželky,
snažily se dostat cukr na šňůrce do pusy, poznávaly zvířátka.
Jako volná zábava byla jízda na konících, skákací hrad a tolik
oblíbený Zorbing. Vystoupení pejsků v agility děti moc zaujalo
a tleskali i ti nejmenší. Mažoretky nám ukázaly krásnou sestavu.
Vyhlásili jsme vítěze ve sběru víček, vyhrála 4. a 5. třída. Už předem hlásili, že se rozdělí i s těmi, kteří nevyhráli. Na závěr byla
komentovaná ukázka výcviku psů s ukázkou zadržení lumpů.
Pejsci nám ukázali, jak umí aportovat, pozdravit, dávat "pac",
chodit u nohy, sednout, lehnout, štěkat, chytat frisbee a spoustu
dalších povelů. Některé děti si i vyzkoušely, jakou sílu má pes.
Celé dopoledne hrály písničky z pohádek, které si mnozí
i prozpěvovali. Rozdávali jsme domácí koláčky a nechyběly ani
nápoje. Všechny děti dostaly osušky se svým jménem, kluci
modré barvy, holky růžové. Konec Dětského dne byl kolem 12té
hodiny, ti nejmenší nás sice opouštěli dříve, ale i tak si to užili.
Velmi děkujeme všem vystupujícím, jmenovitě Kynologickému klubu Frýdlant nad Ostravicí, Agility — Katka Martinátová
s Maxem a Míša Svobodová s Charliem, projížďky na koních Andrea a Tereza Venháčovy, metylovské mažoretky pod vedením
Lucie Šigutové. Byli jste skvělí !!!

Péče o přírodu naše žáky opravdu baví
Náš projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy
v základní škole (Implementace principů EVVO do ŠVP a nabídky volnočasového vyžití v obci Metylovice) se pomalu chýlí ke
konci. Děti v rámci pracovních činností a přírodovědy pracují na
školní zahradě, která získala ucelenou podobu výstavbou
skleníku, pařeniště, záhonů a ovocných keřů. Z vlastních předpěstovaných sazenic se žáci snaží vypěstovat si rajčata, papriky,
jahody, salát, kedlubny a květák. Třešinkou na dortu bude pro ně
sběr jahod.
Oddělky včelstev byly přemístěny na pevné stanoviště
u muzea, kde vznikl malý včelařský areál. Jeden z úlů je vybaven
kamerovým systémem, který umožňuje sledovat dění v úle jak
na česně, tak i uvnitř samotného úlu. Druhý úl je z části

Fotky najdete na naší FB stránce „SRPŠ Metylovice“.
Také bychom rádi zveřejnili hospodaření Sdružení rodičů
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Trička předškoláci
Dárky na Dětský den
Dětský den
Celkové výdaje jsou

Metylovice o.s. za rok 15/16:
PŘÍJMY:
Příspěvky rodičů
Maškarní ples
Sponzorské dary
Dotace OÚ Metylovice
Celkové příjmy jsou
VÝDAJE:
Halloween
Mikuláš nadílka
Maškarní ples
Výlet Pískovny
Smažení vaječiny
Autobus do divadla
Autobusy výlet Bílá
Mikiny 5.třída

33 750 Kč
55 167 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
103 917 Kč

1649 Kč
29 900 Kč
11 414 Kč
101 006 Kč

Celkový příjem Sdružení rodičů za rok 15/16 činí 103 917 Kč.
Když odečteme částku 33 750 Kč (členské příspěvky od rodičů),
vyjde částka 70 167 Kč, kterou ve školním roce 15/16 Sdružení
rodičů nabylo vlastním úsilím a sponzorům. Na jednoho žáčka
tedy vychází částka 590 Kč (119 dětí MŠ a ZŠ Metylovice).

11 406 Kč
6591 Kč
25 581 Kč
1180 Kč
1589 Kč
2660 Kč
7100 Kč
1936 Kč

Tímto děkujeme všem stávajícím členům, našim věrným dobrovolníkům a všem, kdo kdy nezjištně přiložili ruku k dílu.
V neposlední řadě také velké díky Obecnímu úřadu Metylovice
za poskytnutou dotaci 10 000 Kč !
Přejeme všem krásné léto, Sdružení rodičů Metylovice, o.s.

Kultura
Ptačoroko
29. 7. 2016 bylo v areálu za školou otevřeno Bluegrass Theatre.
K otevření pozvala domácí kapela Ptačoroko výbornou evropskou kapelu
G-runs 'n Roses s hostem Petrem Brandejsem, předsedou bluegrassové
asociace. Ani prudký déšť těsně před začátkem koncertu neodradil
diváky, především z větších dálek i z Ostravy, Havířova nebo Karviné,
ti pak byli odměněni výborným výkonem hudebníků
z Holandska, Slovenska a Česka.

Bluegrass Theatre chystá další koncert 2. 9. 2016.
Tentokrát bude hostem legendární brněnská bluegrassová
skupina Poutníci. Předkapela Ptačoroko. Začátek koncertu 18:00.
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Spolky

Relax na Odře
Nejen cvičením si člověk utužuje zdraví. Takže i my jsme se vydaly do hotelu Odra na Ostravici. Zde jsme si dopřály masáž,
koupání v bazénu, saunu. Dobrý oběd nesměl chybět. Cestou
nazpátek jsme se ještě podívaly do Beskydského pivovárku v Ostravici a ochutnaly zdejší produkci.

Půlroční bilancování ASPV Metylovice — ženy
Novoroční výšlap na Ondřejník
Není to sice přesně na Nový rok, ale vždy první lednovou
neděli. Za příznivého počasí jsme pokořily vrchol Ondřejníku,
kde jsme se občerstvily, pokochaly výhledem do širokého okolí
a vydaly na zpáteční cestu přes Frýdlant n. O.

Procházky
Cvičení v tělocvičně jsme již ukončily, chodily jsme na
procházky.
První procházka vždy vede na Čupek. Další plánujeme operativně. Objevujeme stále krásnou metylovskou přírodu.
Tenis
Prázdninové měsíce věnujeme zcela jiné sportovní aktivitě –
tenisu. Každý čtvrtek můžete potkat naše nadšené „tenistky“,
směřující s tenisovou raketou na kurty u fotbalového hřiště.

Fotbalisté nakonec vybojovali šestou příčku
Po dobře rozehrané podzimní části soutěžního ročníku
2015/2016přišel na mužstvo mužů jarní útlum. V prvním utkání
v Návsí na umělé trávě se sice Metylovice ujaly již ve druhé minutě
vedení 1:0, nakonec si ale odvezly porážku 1:4 a navíc přišly na
měsíc o zraněného hráče Karla Hradila. I v dalším kole na domácí
půdě s Hrádkem doháněly Metylovice dvougólové manko, které
se jim nakonec v závěrečných minutách podařilo smazat a vydřít
tak remízu 2:2. Naopak následující týden v Janovicích přišly zase
o bod v poslední minutě Metylovice a prohrály tak s místní TJ 3:2.
Plný bodový zisk tak braly Metylovice až v utkání s Nošovicemi,
kdy přes nespočet šancí nakonec vyhrály „jen“ 3:1. Do Písku
odjížděly Metylovice s touhou urvat alespoň bod, ale jedna vstřelená branka ani na remízu nestačila. Domácí již v první půli dali
2 góly, které jim nakonec stačily na výhru 2:1. S výkony jako na
houpačce pokračovali fotbalisté z Metylovic v nadcházejícím víkendu i proti Bukovci, kdy po velmi kvalitním výkonu brali zasloužené vítězství 2:0. To však nelze říct o výkonu v utkání
s Lískovcem, kde již po 50 vteřinách vedli domácí 1:0. Do poločasu Hradil vyrovnal a zdálo se, že bude otázkou času, kdy soupeře
zlomí druhá branka, ale opak se stal pravdou. Lískovec po změně
stran 2× udeřil, z čehož se metylovští hráči již nevzpamatovali
a stačili pouze korigovat stav utkání na 3:2. Poté přišlo na řadu
derby s Palkovicemi, které na jaře nastartovaly ofenzivní tažení
k záchraně, leč se začátkem utkání musely být notně zaskočeny,
poněvadž již v 10. minutě prohrávaly 2:0. Nakonec se z počáteční
letargie dostaly více do hry a snížili na rozdíl jediné branky, ale na
víc se již nezmohly. Další sobotu zajížděly Metylovice na půdu
jasného lídra okresního přeboru na Ostravici, kde ještě obstojně
prohrály 2:0. Další týden již na Metylovice čekal celek Chlebovic,
který se sice ujal ve 3. minutě vedení 1:0, ale nakonec si odvezl
vysokou porážku 9:1. Na dobrý výkon však Metylovice opět nenavázaly v Bašce. Ač na začátku vedly, tak domácí 3 brankami zápas otočili a ještě půlhodiny před koncem vedli 4:2. Nakonec
utkání skončilo 4:4. Na poslední venkovní utkání hrané v Oldřichovicích nebudou metylovští vzpomínat v dobrém. Domácí,
kteří potřebovali získat 3 body zajišťující záchranu, nastoupili
velmi odhodlaně a v poločase již vedli nad odevzdanými
Metylovicemi 4:1. Po změně stran brankostroj Oldřichovic
pokračoval a zastavil se na potupné desítce. Dvě vstřelené branky
tak Metylovicím nebyly v tomto případě nic platné.
I přes nestabilní výkony, avšak díky příznivým ostatním
výsledkům, měly ještě Metylovice možnost v posledním jarním
utkání pomýšlet i na celkovou 2. příčku. Soupeř z Mostu
u Jablunkova však byl nad jejich síly a prohra 1:2 odsoudila
Metylovice až na konečné 6. místo. Jediná jarní domácí porážka
tak přišla v tu nejnevhodnější dobu. Na druhou stranu jen jeden
dovezený bod z venkovního hřiště je za celé jaro opravdu málo.
Co nás akorát může těšit je prvenství Františka Véghave střelecké
tabulce, který zatížil konto soupeřů 25 zásahy.
Lukáš Halata

Šibřinky
Žijeme nejen cvičením, ale i přípravou na nadcházející
Šibřinky. Co si vyrobíme, si i prodáme. Letos jsme připravily 420
jednohubek a 280 chlebíčků. Asi chutnaly, nic nezbylo.
Cvičení
K pravidelném cvičení jsme si přidali i návštěvu bazénu
v léčebně. Taky pravidelně, jednou za měsíc, cvičíme s Luckou
na velkých míčích. Vyzkoušeli jsme si i kruhový trénink s různými pomůckami.

Jarní akce
K těmto patří stavění
a kácení máje, smažení
vaječiny.
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Staří páni obhájili vítězství v Janovicích
Na velkém hřišti TJ Janovice se v sobotu 25. června odehrál
druhý ročník fotbalového turnaje. Byl věnován uctění památky
pana Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil rozvoji tělovýchovy a sportu v Janovicích, zejména fotbalu.

14. ročník memoriálu Ondřeje Šprly
Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, pořádal v sobotu 25.
června, již 14. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších
žáků. Turnaj začínal v 8 hodin na fotbalovém hřišti
v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol Ostravice, TJ Janovice,
TJ Kysučan Korňa (Slovensko) a domácích Metylovic.
Loňský ročník ovládli fotbalisté Metylovic, druhou příčku obsadila Korňa, za nimi skončil Staříč a čtvrtá příčka patřila Lučině.
Letos s přehledem vyhrály Janovice, druhou příčku obsadily
domácí Metylovice, se stejným počtem bodů, avšak o skóre horší
skončil tým Korně na třetím místě a poslední byla Ostravice.
Nejlepším střelcem turnaje se stal domácí Jakub Volný, který
se přesně trefil rovnou 5×. Tím to všem gratulujeme a doufáme,
že příští rok vše opět proběhne bez zranění a větších problémů.

Hvizd píšťalky sudího zahájil první zápas — své síly poměřilo
družstvo místních — TJ Janovice a borců z Havířova. Domácí po
celé utkání tahali za kratší konec, čemuž odpovídal i konečný
výsledek 2:3.
Po krátké přestávce nastoupili proti sobě týmy Metylovic
a slovenské Korně. Dobrý vstup do utkání měly Metylovice, které
se po hezkém uvolnění Otakara Kulhánka ujaly již v 6. minutě vedení 1:0. Korňa však stačila do poločasu tečovanou střelou vyrovnat.
O vítěznou branku Metylovic se ve druhé půli postaral Karel
Hradil, který zužitkoval zpětnou přihrávku Jaromíra Němce.

KLub seniorů
26. května 2016 pořádal klub seniorů autobusový zájezd.
Navštívili jsme muzeum tvarůžek v Lošticích u Olomouce,
Mladečské jeskyně a hvězdárnu v Ostravě.
Počasí nám přálo, tvarůžkové zákusky taky chutnaly.
Poděkování patří p. Janě Juřicové, která vše vzorně zařídila
a starala se o nás i v průběhu samotného zájezdu.
Za bezpečnou jízdu děkujeme p. Čestmíru Krčovi, našemu
dvornímu řidiči.
Letošní smažení vaječiny, které proběhlo 5. května 2016, se
obzvlášť vydařilo. Sešlo se nás 42 a usmažili jsme 180 vajíček
a nic nezbylo. Vaječina byla výborná.
Při této příležitosti jsme si připomněli i svátek matek. Muži
klubu seniorů předali všem přítomným ženám kytičku.
2. června jsme opékali párky, jak jinak než v hospůdce Na
hřišti. I tentokrát jsme se sešli v hojném počtu. Počasí mírně zlobilo, ale chuť z opékaných párečků nám to nezkazilo.
Po prázdninách se sejdeme ve čtvrtek 1. září 2016.

V odpoledním duelu o 3. příčku proti sobě nastoupili poražení
semifinalisté — celky Janovic a Korně. Diváci se konečně dočkali
koření fotbalu — branek, přesto ale asi nebyli spokojeni, poněvadž Janovice mířili přesně 1 krát, za to hosté 6 krát, čímž
odsoudili domácí na celkové 4. místo.
V posledním sobotním klání si to o prvenství v turnaji rozdaly
stejně jako v loňském roce týmy Metylovic a Havířova. Ač celek
Havířova byl možná trochu fotbalovější, tak na obranu Metylovic
nevyzrál. Zato Metylovice měli více brankových příležitostí
a jednu z nich nakonec i proměnili. Své sólo zakončil Michal
Svoboda střelou podél brankáře a rozhodl tak o vítězství
Metylovic v poměru 1:0. Metylovice tedy obhájili své loňské
vítězství.
Lukáš Halata
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Volejbalové jaro a léto 2016
V minulém čísle zpravodaje jsme se nemohli ještě pochlubit
celkovými výsledky našich družstev v soutěžích, protože ještě
nebyly dohrány. Takže první půle článku je věnována vyhodnocení výsledků ukončeného ročníku soutěží a pak popisu našich
letních aktivit a to jak již proběhlých tak i připravovaných.

Nezbývá než popřát hodně zdaru, úspěchů a pevných nervů do
další sezóny, která bude, doufejme, ještě lepší než právě minulá.

Čtverkový volejbal starších žáků OVS Frýdek–Místek (foto č. 1)
Jak bylo zmíněno v posledním čísle zpravodaje, v této soutěži
chybělo do konce soutěže dohrát poslední kolo. Toto mělo
rozhodnout o konečném pořadí našeho týmu „na bedně“.
Vše dopadlo dobře a naši hráči vybojovali konečné 3.místo.
Jedná se o výborný výsledek, protože ostatní týmy mají podstatně
větší hráčskou základnu.
Rovněž byli oceněni naši dva hráči, Vít Mačejovský a Jakub
Pečinka za účast na všech turnajích soutěže. Všem hráčům
a hráčkám děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme do budoucna další úspěchy.

25. ročník Dortového turnaj mládeže — kadetky a juniorky
(foto č. 4, 5)
Náš oddíl volejbalu pořádal dne 4.6.2016 již 25. ročník Dortového turnaje mládeže v kategorií kadetky a juniorky. Účast byla
skvělá a mezinárodní — dorazil klub ze Slovenska — ŠVK Pezinok.
Ale i účast družstev ze širokého okolí je povzbuzující a tento zájem o náš klub a námi pořádaný turnaj nás velmi těší. Hrálo se na
třech venkovních antukových kurtech v našem sportovním areálu.
Počasí přálo, svítilo slunce a za účasti 11 družstev bylo odehráno
celkem 25 utkání. Nejdříve utkání ve třech skupinách a vítězové
o 1. — 3. místo, druzí ve skupině o 4. — 6. místo a zápasy útěchy.
Domácí Metylovice bohužel nepostoupily do dalších bojů a skončily na nehodnoceném 10. — 11. místě. Každé družstvo odehrálo nejméně 3, nejvíce 6 utkání v době od 9 hodin do 15.30 hodin.
Krátkou filmovou upoutávku na proběhlý turnaj můžete
zhlédnout na stránkách www.skmetylovice.cz. Natočil a sestříhal
Jakub Farný.

Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška v minivolejbalu trojic
mladšího žactva (foto č. 2)
Za náš klub SK Metylovice se zúčastnil jeden smíšený tým.
V rozřazovacím turnaji naše družstvo nedopadlo bohužel moc
dobře a vybojovalo účast až ve čtvrté, poslední skupině. Obdobné to bylo i v dalších kolech, kde náš tým postupoval do skupiny
třetí a pak zase padal zpět do skupiny čtvrté.
V posledních kolech se však naši hráči a hráčky herně otrkali,
začali poctivě chodit na tréninky a to vše se projevilo podstatně
lepším výkonem v poslední části turnaje, kde dokonce v posledním
kole skončili pouze o skóre na druhém místě v třetí skupině.
Téměř na všech turnajích měly děti týmu Metylovice velkou
podporu rodičů a nejbližších příbuzných (troufám si říct, že největší
ze všech týmů), což si myslím, určitě jejich výkony podpořilo.
Doufáme, že dětem píle a zapálení do hry a tréninků vydrží a budou z nich do dalších let výborní volejbalisté.

43. Ročník volejbalového turnaje v Hodslavicích (foto č. 6, 7)
SK Metylovice reprezentovaly dva týmy. Družstvo mužů
(II.třída) a družstvo žen. Turnaj se konal 2. a 3. července 2016
a celkem se zúčastnilo 39 týmů (muži I. třída 10, muži II. třída
13, a ženy 16 družstev).
V sobotu, první hrací den, si mužská část naší výpravy vedla
velmi dobře a postoupila do dalších bojů z prvního místa ve
skupině. Toto se bohužel nepodařilo týmu žen, které zůstaly
s jednou výhrou ve skupině a do dalších bojů tak nezasáhly. Nutno dodat, že měly těžký los. Téměř všechny týmy byly z vyšších
soutěží a navíc se v závěru zranila jedna z hráček.
Družstvu mužů se dařilo i druhý den. Vyhráli všechna utkání, až to
o postup do finále těsně prohráli s týmem Dřevěnice XYZŽ. Jako
cenu za třetí místo si muži odvezli dárkový koš a dobrý pocit z výkonu.

SEZÓNA 2015/2016 — konečné výsledky družstev dospělých
(foto č. 3)
Ženský volejbalový tým SK Metylovice letos zažil jednu
z nejúspěšnějších sezón ve své novodobé historii, když v krajském přeboru II. třídy obsadil krásné druhé místo z celkového
počtu osmi týmů, které v této soutěži hrály.
Na prvním místě skončilo družstvo z Hlučína. Klíčem
k letošnímu úspěchu byla pravidelná účast většiny základního
kádru na trénincích a také účast v jiných soutěžích. V rámci kraje se toto družstvo zúčastnilo pohárové soutěže, kde rovněž
skončilo druhé.
V okresní soutěži skončily ženy také na stříbrné pozici. V těchto nižších soutěžích sbíraly „metylovské holky“ zkušenosti
a nasazovaly do hry mladší hráčky z řad juniorek, které pak zasáhly
i do bojů v krajském přeboru, kde doplnily základní kádr. Vyrovnaný
výkon bez zbytečných proher během podzimní i jarní části byl
zajisté jedním z hlavních faktorů tohoto krásného výsledku.

Metylovské volejbalistky zazářily na tradičním deblovém turnaji ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Pod záštitou frýdlantských sportovních her se 11. června konal již
14. ročník deblového turnaje, na němž metylovský volejbal reprezentovaly dvě hráčky — Pavla Kočvarová a Alexandra Mazochová.
Turnaj byl rozdělen do 3 kategorií — amatéři, smíšené týmy
a ženy, v nichž obě zmíněné hráčky Metylovice zastupovaly.
Ačkoliv nastoupily do turnaje každá s jiným týmem, po zranění
obou jejich spoluhráček vytvořily nakonec Saša a Pavla dvojici
a z celkového počtu 10 týmů v kategorii žen, se dokázaly umístit
na vítězném 1. místě
Pavla se Sašou prokázaly v turnaji své nadšení, bojovnost
a fyzickou zdatnost a umožnily tak, aby se metylovský volejbal
zapsal do dějin tradičního deblového turnaje. A za rok zas!
Pozvánka na 62. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka
— 28. srpna 2016.
Tradiční závěrečnou akcí volejbalového léta v Metylovicích je
turnaj mužských družstev. Letos již po 62. a tímto číslem se
řadíme k nejstarším volejbalovým turnajům v České republice.
Turnaje se převážně účastní družstva krajských a vyšších
soutěží, takže kvalita volejbalových utkání je takřka zaručena.
Samozřejmou součástí je i tradiční prodej domácích koláčů.
Za špatného počasí budou zápasy odehrány v tělocvičně
v Metylovicích a podle počtu zúčastněných družstev
i v tělocvičně v Palkovicích.
Jste všichni srdečně zváni a na setkání se těší volejbalisté SK
Metylovice.
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Hasičské akce v roce 2016
Metylovští hasiči se v letošním roce rozhodli uspořádat rovnou šest velkých akcí. Pojďme si tedy zrekapitulovat ty, které už
proběhly, a zároveň bychom vás chtěli pozvat na zbývající.
V lednu nás nejprve čekal náš hasičský ples. Už od počátku 90.
let se koná poslední lednovou sobotu v Sokolovně, letos tedy
30.1. Přípravy přímo na místě začínají už v pátek odpoledne
a končí až nedělním úklidem. Spousta práce a únava pořadatelů
je však vykoupena hojnou účastí, za což všem spokojeným
návštěvníkům děkujeme.
9. dubna se uskutečnil druhý ročník závodu nejtvrdších hasičů
a hasiček TFA Metylovice 2016. Překážky na trati závodníkům
ještě ztížilo deštivé počasí, ale i s tímto jsme se dokázali poprat.
A tak naše TFA úspěšně zvládlo 98 mužů a žen v kategoriích do
35, nad 35 let a kategorii družstev. Metylovští hasiči tentokrát
sbírali především druhá a třetí místa.
V sobotu 4. června jsme si připomněli 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích. Průvod se třinácti
prapory se vydal od zbrojnice k místnímu kostelu Všech svatých,
kde od 10 hodin sloužil mši místecký děkan Mons. Josef Maňák.
Po mši jsme šli na hřbitov, kde jsme položením kytice uctili
památku zemřelých hasičů. Poté od 12 hodin probíhala slavnostní
schůze v metylovské Sokolovně. Součástí odpoledního programu byla výstava věnovaná historii sboru a prezentace techniky
z Třanovic (Tatra 805), Ostravice (Praga), Metylovic (MAN) a Turzovky (Iveco). Venku hrála skupina Štístko, vystoupily
mažoretky, svou činnost předvedli naši mladí hasiči. Velkým
úspěchem byla ukázka disciplíny TFA, kterou si nejprve vyzkoušely děti a poté zkrácenou formu metylovského závodu absolvovali také dospělí i z řad veřejnosti. Večer jsme shlédli
ohnivou show skupiny Růže draka.
První červencovou sobotu (2. 7.) jsme pořádali 50. ročník naší
pohárové soutěže, která byla zároveň 4. kolem Moravskoslezské
ligy v požárním útoku 2016. Do Metylovic se sjelo 70 družstev
nejen z našeho kraje, ale i ze Slovenska. V mužské kategorii
zvítězil Prchalov (NJ), mezi ženami byly nejúspěšnější Mistřovice
(KI) a veteránům dominovaly Oprechtice (FM).
V době uzávěrky tohoto Zpravodaje se připravujeme na
24. ročník Soutěže netradičních družstev (13.8.), při které si
může hasičský sport vyzkoušet široká veřejnost, ale především
jde o zábavu. Nezapomenutelnost, spíš než úspěšný boj se vteřinami, zajistí zajímavé složení družstev a jejich choreografie.
Šestou letošní velkou pořadatelskou zkouškou pro nás bude
12. listopadu Metylovský krmáš, který se jako obvykle uskuteční
v místní Sokolovně a na který jste srdečně zváni.

Nová sezóna 2016/2017
Přípravu na nadcházející sezónu zahájíme od čtvrtku 4. srpna
2016, ještě v prázdninovém rytmu a to jen ve čtvrtky (včetně těch
nejmenších). Pro děti začínáme tradičně v 17:00 hod., dospělí
pak od 18:00. Od září pak již trénujeme naplno a to v pondělky
a čtvrtky, v září ještě na kurtech (podle počasí), ale později již jen
v tělocvičně.
Pro nadcházející sezónu jsme přihlásili do krajské soutěže
družstvo žen a mužů. Nově se budou krajské soutěži hrát bez
rozdělení do výkonnostních skupin na 1. a 2. třídu. Podzimní
část se odehraje ve dvou skupinách podle územního rozložení
a až v jarní části soutěže skupiny o umístění — po třech
družstvech (1. — 3. z obou skupin ) a dále (4. — 6.) atd.
Pro naše nejmenší opět připravujeme účast na turnajích
barevného minivolejbalu a ti starší opět nastoupí do okresních
soutěží mladšího a staršího žactva. Samozřejmě pak na konci
roku bude každoroční mikulášská nadílka a vánoční turnaj.
Nábor nových členů oddílu volejbalu
Od září začínáme s pravidelnými tréninky dětí a mládeže.
Současně s tím pořádáme nábor nových členů. Pokud hledáte
novou aktivitu pro Vaše děti, můžete zkusit volejbal u nás.
Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.00
v metylovské tělocvičně nebo na antukových kurtech v areálu SK
Metylovice. Tréninky jsou určeny pro dívky i chlapce ve věku od
6 — 18 let.
Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na e-mailu
volejbal@skmetylovice.cz nebo volejte panu Jakubovi Farnému
na tel.číslo 777 695 402.

kam dopadl bombardér, ze kterého
na poslední chvíli vyskočil jeho
otec. O těchto nejdramatičtějších
chvílích svého života mu často
vyprávěl.
Po neformálním seznámení se
prohlíželo
místo
dopadu
a probíraly varianty tehdejších
událostí. Od paní Krpcové dostal
kopii autentické letecké navigační
mapy, která byla teprve nedávno
objevena a od Milana Hajduška
zase různé dokumenty a fotografie,
mimo jiné i plánek dopadu bombardéru, jak jej zakreslil pan František Michalec, svědek tehdejší
událostí..
Pan Garland je sympatický,
Gary Garland na místě
usměvavý a vnímavý člověk
dopadu letadla.
s velkým zájmem o tuto, pro něj
hodně emoční událost. Byl velice
potěšen a nadšen, že se touto událostí zabývá i po 72 letech tolik lidí. Všem upřímně poděkoval. Z návštěvy Metylovic a okolí
byl šťasten a dojatě vzpomínal na okamžik, kdy tatínek málem
vyskočil z letadla bez padáku. Zdůraznil, že pokud by si to na
poslední chvíli neuvědomil, on by nestál mezi námi.
Poté část účastníků odjela do Palkovic k pomníčku seržanta
Russella I. Payneho, aby si připomenuli seržantovo hrdinství

Okénko do historie
Vzácná návštěva
Je neděle 24. dubna 2016. Cesta na rozmezí Metylovic a Lhotky
je opuštěná, nikde ani živáčka. V noci pršelo, všude plno bláta
a ani teď to nevypadá, že se počasí zlepší. Vrchol Ondřejníku zahalila mlha, na úbočích leží sněhový poprašek. Přesto se kolem
deseti hodin dopoledne objevil na této obecní cestě hlouček lidí.
Je mezi nimi starosta naší obce Lukáš Halata i starosta Sokola
Milan Hajdušek. Přijel Jaromír Šupina, kronikář z Palkovic a také
paní Jana Krpcová z Kozlovic, dcera Stanislava Tofla, autora publikace „Poslední let amerického bombardéru č. 118“. Pan Petr
Váňa přivezl z Frýdlantu pana Zdeňka Butoru, který byl jako jedenáctiletý chlapec účastníkem události, kvůli které se tady
všichni sešli. Vedle Marie Bártkové jsou přítomni i Jan Sasyn
s otcem.
Za chvílí se objevilo auto, které přivezlo ze Slavičína manželskou dvojici, hovořící americkou angličtinou — pana Garyho
Garlanda s manželkou Mary. Doprovázela je tlumočnice paní
Jana Turčínková a dva muži, věnující se problematice válečného
letectví, pan Michael Žitník ze Šanova u Slavičína a pan Roman
Sušil ze Zlína.
Příčinou tohoto setkání byla událost z konce války, sestřelení
a dopad amerického bombardéru do katastru obce Metylovice.
Velitelem letounu byl Willam T. Garland, tehdy 28 letý 1. pilot
a velitel bombardéru. Z tohoto důvodu, přijel do Jedličí jeho nejstarší syn, pan Gary Garland s manželkou. Chtěl vidět místo,

11

a poklonili se jeho památce. Poté se pokračovalo do Bašky. Do
míst, kam dopadl a kudy šel velitel letadla Wiliam Garland, než
byl zadržen.
Nyní se musíme vrátit do doby před více než sedmdesáti lety.
Přesně k 29. srpnu 1944. V 6 hodin 25 minut odstartovalo z několika letišť v Itálii 599 těžkých bombardérů. Zároveň vzlétlo 294
stíhaček, které je měly chránit. Cílem náletu byla Ostrava a Přívoz.
Na tamních seřaďovacích nádražích stálo veliké množství vlaků
s pohonnými hmotami a válečným materiálem. Měly odjet na východní frontu. Navíc bylo třeba zlikvidovat v Ostravě rafinérie
benzinu a nafty a zasadit rány válečnému průmyslu.
Ovšem deset letadel se již od počátku zpozdilo a zůstalo
osamoceno, bez ochrany amerických stíhaček, které chránily
hlavní svaz. Od Ostravy je dělilo asi 240 km, když zahlédli v dálce
německé stíhačky. Když je dostihly, začalo peklo. Ve vzdušném
prostoru nad Slavičínem na ně zaútočilo více než osmdesát
německých stíhaček. Bitva, která se 29. srpna rozpoutala mezi
americkými bombardéry a německou luftwaffe byla jednou
z největších leteckých bitev nad střední Evropou. Netrvala ani
dvacet minut. Němečtí letci postupně sestřelovali jeden bombardér za druhým. Ve vzduchu zůstal pouze jeden — těžce
poškozený čtyřmotorový letoun Boeing typu B – l7 G s matričním
číslem 118, který stále pokračoval na sever nad určený ostravský cíl.
Desetičlennou posádku tvořili: první pilot a velitel letadla
poručík William T. Garland, druhý pilot a zástupce velitele
poručík Leo A. Zupan, navigátor a přední střelec starší seržant
William G. Hayett, bombometčík poručík Albert E. Novak, horní
střelec a palubní mechanik Irving D. Katz, dolní střelec starší
seržant Jesse L. Barker, pravý boční střelec seržant Ralph E. De
Witt, levý boční střelec seržant Russell I. Payne, zadní střelec
seržant Robert C. Hoadley, radiooperátor starší seržant Charles
E. Griffin. Mladí muži mezi 21 až 28 roky.
Střelci z bombardéru sice stříleli na útočící stíhačky, ale velitel
pochopil, že se mohou bránit jen do vystřílení poslední munice.
Levý střelec Payne ležel vážně zraněný na podlaze, měl kanonem
prostřelené břicho. Stěny letadla byly plné děr. Ohromná exploze
v pilotní kabině zničila kyslíkové nádrže. Dva motory hořely, začal vynechávat i třetí. Kdykoliv mohl nastat výbuch. První pilot
po zvážení situace vydal příkaz k opuštění letadla. K udržení letu
použil autopilota, jiné zařízení už stejně nefungovalo.
Kolem jedenácti hodin dopoledne přiletěl těžce poškozený
letoun nad prostřední Čeladnou. Nutno říct, že osádka neměla
žádný parašutistický výcvik, nikdo z nich neměl jediný absolvovaný seskok. Nejdříve vysadili staršího seržanta Irvinga D. Katze,
který se zabil, neboť dopadl bez padáku. Ten se sice otevřel, ale
tělo pilota se zřejmě vysmeklo z narychlo upevněných popruhů.
Postupně vyskakovali i další členové posádky. Když si před
seskokem připínali padáky, strhli přitom otvírání Paynova
padáku a ten se mu otevřel. V letadle zůstali poslední dva letci.
Těžce raněný seržant Payne a velitel Garland. Pilot Garland do
rozvinutého padáku Payna nabalil a dotáhl ke dveřím. Seržant
se mu bezvládně opíral o rameno, zřejmě ztratil vědomí. V prostoru nad polem pana Židka z Metylovic a lesem pana Mičulky
z Palkovic ho vysadil. Nelze vyloučit, že do těla připoutaného
v padáku, začali jako do terče střílet němečtí vojáci, kteří se v re-

gionu pohybovali. Levý boční střelec seržant Russell I.Payne
dopadl celý prostřílený do Mičulkova lesa. Zemřel těsně po dopadu
na zem. 31. srpna 1944 ho za svítání pohřbili na hřbitově
v Palkovicích. Samotné místo úmrtí amerického pilota, označovala od roku 1946 na stromě umístěná plechová tabulka. V roce
2007 vybudoval Obecní úřad v Palkovicích na své náklady malý,
vkusný pomníček a cestu k němu označil turistickou značkou.
Když všichni zbývající členové osádky, většinou zraněni, bombardér opustili, sedl si do zadních dveří i velitel letadla, aby
opustil hořící letoun. V posledním okamžiku si uvědomil, že
nemá připnutý padák. Nohy mu mu podlamovaly, neboť byl zesláblý nedostatkem kyslíku. Všiml si, jak hoří křídlo, navíc požár
zachvátil i nádrže. S vypětím všech sil se skulil do letadla a padák
si připnul. Když vyskočil, začalo celé letadlo hořet, posléze vybuchlo a dopadlo do Kuhejdova lesa zvaného Jedličí. Cesta bombardéru č. 118 od bitvy nad Bílými Karpaty, včetně odhození
bomb a vyskákání všech pilotů až po zřícení v Jedličí trvala přibližně půl hodiny.
První pilot a velitel letadla William T. Garland dopadl v Bašce
u železniční trati, naproti hřbitova. Po nutném odpočinku se vydal podél trati. Protože si při seskoku poranil kotník, nemohl
v chůzi dále pokračovat. Příštího dne byl u Frenštátu bez odporu
zadržen českým četnictvem. Ti ho předali Němcům, kteří pilota
odvezli autem do vězení v Moravské Ostravě a poté do Frankfurtu.
Skoro tři čtvrtě roku strávil těžkých podmínkách v německém
zajateckém táboře Stalag Luft I. Všech osm přeživších amerických
letců bylo po seskoku z letadla rychle dopadeno a dožili konce
válce v německých zajateckých táborech.
Po návratu do vlasti žil W. Garland ve Phoenixu, kde se oženil
a vychoval s manželkou tři děti. Dlouhá léta byl ve městě
zástupcem starosty a působil jako předseda společnosti Garland
Steel. Po odchodu do důchodu se přestěhovali do Sedony, kde
se zabýval indiánskou etnografií.
V roce 1994 přiletěl poručík William Garland s manželkou
a několika dalšími letci do naší republiky na pozvání skupiny
amatérských badatelů, kteří se zabývali osudy sestřelených
deseti bombardérů. Stalo se to při příležitosti 50. výročí letecké
bitvy nad Bílými Karpaty. Tehdy také neohlášeně navštívili první
pilot W.T. Garland a druhý pilot Leo A. Zupan v doprovodu
manželek a tlumočnice i oblast havárie jejich letadla
v Metylovicích. Víceméně náhodou se jim věnovali pan Zdeněk
Cviček a paní Zdenka Dlouhá, jejichž dům stál v sousedství místa dopadu amerického letounu. Setkání se také zúčastnili
Ladislav Wozniak a Šimon Závodný z Metylovic. Z jehličí vyhrabali kousky malých hliníkových plechů a dva náboje z kulometu.
Pan Garland věděl, jaké problémy by ho čekaly při nástupu do
letadla s náboji v zavazadle. Proto si odvezl na památku jenom
kousek hliníkového plechu.
Willam T. Garland se narodil 28. června 1916. Za II. světové
války se zúčastnil 29 misí, než byl se svým letadlem sestřelen
nad našim územím. Před šesti lety zemřel. Letos uplynulo od
jeho narození sto let.
(Údaje o letu bombardéru 118 jsou vypsány z brožury „Poslední let amerického bombardéru č. 118“, autor Stanislav Tofel).
Marie Bártková, Milan Hajdušek

Manželé́ Garlandovi u pamatníku amerického letce v Palkovicí́ch.

Společné foto.(zleva) — Zd. Butora, Michael Žitník (klečící), Mary
Garlandová, Jindřich Sasyn, Jana Krpcová́, Gary Garland, Milan
Hajdušek, Marie Bá́rtková, Lukáš Halata, Jan Sasyn, Petr Váňa.
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