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Odpoèívadlo slouí turistùm, cyklistùm
i místním

ètvrtletník

ZDARMA

Návtìvníky Metylovic vítají nové cedule

Obec dokonèila stavbu odpoèívadla na vrcholu Èupku.
Døevìný objekt mohou vyuít vichni turisté i místní lidé.
Vedení Metylovic plánuje podobné odpoèívadlo vybudovat
i na trase k pískovnám.

Ê
Návtìvníci naí obce
i její obyvatelé si jistì vimli
nových vítacích cedulí, které jsou novì u pøíjezdù do
Metylovic ze strany Frýdlantu, Palkovic a Lhotky. Pokud
nìkoho pøekvapí, e jsou postaveny ponìkud dále od
krajnic, je to z prozaického
dùvodu. Vedení obce jako jedno z málo umístilo cedule se
souhlasem Policie ÈR, která
povolila jejich umístìní právì
na tìchto místech, a to
s ohledem na bezpeènost dopravního provozu.

Království laské, obec Metylovice, Markrabství laské a Èenda spolek Hodoòovice
srdeènì zvou vechny obèany, ¼achy, ¼aky i ostatní pøíznivce na

8. S i l v e s t r o v s k y v y p l a z
smìr ¼asky Øip, kery te zvem
MONTE ÈUPELO (Metylovskou hùrku)
Sraz na vrcholu Èupka (Øipa) v 11.45 hodin, gdì se rozluèime se Starym rokem, akurat ve 12.00 hodin
zazni ¾aska hymna, ¾asky kra¾ Zdeòa Vilu I., øeèeny Chrabry, za podpory starosty Metylovic
a pani starostky z Baky pøednìse Novoroèni projev k roku 2017!
...potem pofulame, pìsnièky umne zazpivame a pujdìm kady do svoji chalupy slavi dalej...
Pøístupové trasy k dobytí vrcholu:
trasa A: Metylovice Obecní úøad - hostinec Pod lipami  Èupek
trasa B: Baka Obecní úøad  Kunèièky  hostinec U Èendy  Èupek
trasa C: Prno st. ÈD  Hodoòovice høitì (hostinec Kamenec)  Èupek
Na silvestrovske pohotìni vecky pozyva ¼aska kra¾ovska pa¾aròa (Beskydská likérka)
Obèerstveni na Støelnici v budì U Fikaèka
Laska jizba ze Sedli zasek fajne placky (stryky) smai!!!
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Info pro obèany
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 22. 8. 2016
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 4 ke smlouvì o nájmu a provozování vodního díla è. 00535991/SONP/
FM/V/2016/D4 se spoleèností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. øíjna 1235/169, Mariánské
hory, 709 00 Ostrava, IÈ: 45193665, zastoupenou: Ing. Anatolem Penièkou,
generálním øeditelem a povìøuje starostu k podpisu tohoto dodatku  viz
pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu a provozování vodního díla è. 00535991/SONP/
FM/K/2016/D1 se spoleèností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. øíjna 1235/169, Mariánské
hory, 709 00 Ostrava, IÈ: 45193665, zastoupenou: Ing. Anatolem Penièkou,
generálním øeditelem a povìøuje starostu k podpisu tohoto dodatku  viz
pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje pachtovní smlouvu na pacht pozemku parc.
è. 1954/9, o ploe 4 285 m2 v k. ú. Metylovice, s paní Janou Murkovou, Metylovice 568, za cenu 857 Kè roènì a povìøuje starostu obce k podpisu pachtovní
smlouvy  viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Mysliveckému
spolku Metylovice, 739 49 Metylovice
058, IÈ: 48428515, zastoupeným pøedsedou spolku Stanislavem Pinkem, na
poøízení vstupních bezpeènostních dveøí ve výi 17 500 Kè.
l ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele veøejné zakázky na zøízení místa
pasivního odpoèinku na Metylovické
hùrce  Èupku, firmu Tesaøství GLAC,
Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Tøebovice, IÈ: 74121464, za nejnií nabídnutou cenu tj. 286 652 Kè vèetnì DPH
 viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo se spoleèností Tesaøství
GLAC, Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Tøebovice, IÈ: 74121464, na vybudování místa pasívního odpoèinku na
Metylovické hùrce  Èupku, za nejnií
nabídnutou cenu tj. 286 652 Kè vèetnì
DPH a povìøuje starostu k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 6.
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l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje z Programu na
podporu pøípravy projektové dokumentace 2016 na realizaci projektu Cyklostezka Metylovice a povìøuje starostu k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene s MUDr.
Kateøinou Svobodovou, Metylovice 80,
739 49 Metylovice, na zøízení sluebnosti cesty k panujícímu pozemku parc.
è. 372/6 k tíi sluebného pozemku
parc. è. 354/3 ve v k. ú. Metylovice a
povìøuje starostu k podpisu smlouvy 
viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene s Ing.
Aleem Pøibylou, Metylovice 226, 739
49 Metylovice, na zøízení sluebnosti
cesty k panujícímu pozemku parc. è.
372/3 k tíi sluebného pozemku parc.
è. 354/3 ve v k. ú. Metylovice a povìøuje starostu k podpisu smlouvy  viz
pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Metylovice ve výi 8 000 Kè Sdruení rodièù
Metylovice, o. s., 739 49 Metylovice
620, IÈ: 22608541, zastoupené pøedsedkyní Lucii Kokokovou a povìøuje starostu k podpisu smlouvy  viz pøíloha
è. 10.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu s Ing. Leonou Drozdovou,
Sokolská tøída 1535/34, 702 00 Ostrava
a Ing. Radimem Fialou, Ph.D., Metylovice 589, 739 49 Metylovice  viz pøíloha è. 11.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu obce
Metylovice ve výi 30 000 Kè Moravskoslezskému kraji, 28. øíjna 117, 702
18 Ostrava, IÈ 70890692, zastoupeným: Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
a povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 12.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo se spoleènosti
Moravia Trend s.r.o., Oderská 407, 742
13 Studénka, IÈ:27831116, na opravu
chodníkù Frýdlant, køiovatka  Paseky, Sosna a povìøuje starostu k podpisu
dodatku  viz pøíloha è. 13.
l ZO Metylovice schvaluje pøíkazní smlouvu se spoleèností Dobrá zakázka s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 00
Moravská Ostrava, IÈ: 268 31 595, zastoupena: Ing. Jiøím Zapletalem, k pro-

vedení zadavatelské èinnosti k jedné
veøejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce a jednomu zjednoduenému podlimitnímu øízení na dodávky
pro projekty Kompostárna Metylovice
a Sbìrný dvùr Metylovice dle Zákona
è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách
a metodiky Zadávání veøejných zakázek v OPP 2014  2020 a povìøuje
starostu k podpisu pøíkazní smlouvy 
viz pøíloha è. 14.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí darovací s Luïkem Bílkem, s Lumírem a Alenou Duroòovou, s Jiøím a Svìtlanou igutovou, s Miladou Míèkovou, s Petrem
a Petrou Èernochovou, s Jaromírem a
Marií Halatovou, s Josefem a Alenou
Havlíkovou, s Marcelou Kotzurovou,
Daliborem a Evou igutovou, se Stanislavem a Marií Gøibèíkovou, s Blankou
Gottwaldovou, s Jiøím Krestou a Dominikou Zaciosovou, s Tomáem paníkem, s Milanem kultétym, s Romanem a Janou Znamcovou, s Lenkou Tesarèíkovou, s Karlem Uhláøem, s Ivetou Bílkovou a Olgou Ruttovou, s Hanou a Renátou Kotulovou, s Romanem
Hadámkem, s Jaroslavem a Bedøikou
Burdovou a s Liborem Vavøínkem na
budoucí darování èásti svých pozemkù,
urèených pro umístìní a provedení
stavby METYLOVICE  CHODNÍK a
povìøuje starostu k podpisu vech 21
ks budoucích darovacích smluv  viz
pøíloha è. 15.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy darovací è. FM/20/i/2016/Ch s Moravskoslezským krajem, 28. øíjna 117, 702 18 Ostrava, IÈ 70890692, zastoupený z povìøení hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova
1, 702 23 Ostrava, støedisko Frýdek 
Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek  Místek, IÈ:00095711, zastoupena
vedoucím støediska Ing. Radomírem
Vlkem, na budoucí darování èásti pozemkù parc. è. 2058/1, 2038/1 a 2060
ve v k. ú. Metylovice na stavbu Metylovice  chodník na silnici è. III/48416
a è. III/48410 a povìøuje starostu k
podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 16.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu budoucí smìnnou s Jiøím a Irenou
tefkovými o budoucí smìnì pozemku
parc. è. 1114/7 a novì odmìøené èásti
z pozemku parc. è. 1114/1 ve v k. ú.
Metylovice a povìøuje starostu k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 17.
l ZO Metylovice zveøejòuje zámìr
smìny èásti pozemku parc. è. 2063/1,
[pokraèování na str. 3]

[pokraèování ze str. 2]

ostatní plocha  ostatní komunikace,
specifikované v pøiloeném geometrickém plánu è. 2724-51/2016 pod novým
parc. è. 2063/3 o výmìøe 31 m2, v k. ú.
Metylovice, obec Metylovice za pozemek parc. è. 1171/3, zahrada, o výmìøe
42 m2.
l ZO Metylovice schvaluje pøijetí
daru  pozemku parc. è. 970/7 v k. ú.
Metylovice o výmìøe 432 m2 v k. ú. Metylovice od manelù Królových.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 19. 9. 2016
SCHVÁLILO:
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska  Sboru
dobrovolných hasièù Metylovice, 739 49
Metylovice 392, IÈ: 64121976, na poøízení vybavení ve výi 63 000 Kè a povìøuje starostu obce k podpisu Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Metylovice
ve výi 63 000 Kè se Sdruením hasièù
Èech, Moravy a Slezska  Sbor dobrovolných hasièù Metylovice, 739 49 Metylovice 392, IÈ: 64121976  viz pøíloha
è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru Èeskému svazu
vèelaøù, o. s., ZO Frýdlant n. O., pro
zachování vèelstev na katastru obce
Metylovice ve výi 5 800 Kè.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru Èeskému svazu
vèelaøù, z. s. Palkovice, na pokrytí zvýených nákladù na zajitìní èinnosti na
katastru obce Metylovice ve výi 9 000
Kè.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru Charitì FrýdekMístek, poradenskému centru, F. Èejky
450,
738
01
Frýdek-Místek,
IÈ:45235201, k zajitìní èinnosti poradenského centra ve výi 5 000 Kè.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Charitì Frýdek-Místek, charitní peèovatelské slubì, F. Èejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IÈ:45235201, k zjitìní terénní peèovatelské sluby ve výi 20 000 Kè a
povìøuje starostu obce k podpisu Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Metylovice ve výi 20 000 Kè s Charitou Frýl

dek-Místek, charitní peèovatelská sluba, F. Èejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IÈ:45235201 viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru Svazu tìlesnì postiených v ÈR z. s., MO Frýdlant n. O.
na èinnost svazu ve výi 1 000 Kè.
l ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele veøejné zakázky na realizaci
akce Osvìtlení cyklostezky Metylovice firmu ELZA-ELEKTRO, s.r.o., Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava  Mariánské Hory, IÈ: 25395521 za nejnií
nabídnutou cenu tj. 800 716 Kè vèetnì
DPH  viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou ELZA-ELEKTRO,
s.r.o., Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava  Mariánské Hory, IÈ: 25395521, na
realizaci akce Osvìtlení cyklostezky
Metylovice, za nejnií nabídnutou
cenu tj. 800 716 Kè vèetnì DPH a povìøuje starostu k podpisu smlouvy- viz
pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Metylovice ve výi 17 500 Kè Mysliveckému
spolku Metylovice, 739 49 Metylovice
058, IÈ: 48428515, zastoupeným pøedsedou spolku Stanislavem Pinkem a
povìøuje starostu k podpisu smlouvy 
viz pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje smìnu
èásti obecního pozemku parc. è. 2063/1,
specifikované v pøiloeném geometrickém plánu è. 2724-51/2016 pod novým
parc. è. 2063/3, za pozemek parc. è.
1171/3, ve v k. ú. Metylovice s Martinou a Pavlem Mertovými, Metylovice
18, 739 49 Metylovice.
l ZO Metylovice schvaluje smìnnou smlouvu s maneli Martinou a
Pavlem Mertovými, Metylovice 18, 739
49 Metylovice, na smìnu èásti obecního
pozemku parc. è. 2063/1, specifikované
v pøiloeném geometrickém plánu è.
2724-51/2016 pod novým parc. è. 2063/
3, za pozemek parc. è. 1171/3, ve v k.
ú. Metylovice a povìøuje starostu obce
k podpisu smìnné smlouvy  viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s Emilií a Zdeòkem Królovými, na darování pozemku parc. è.
970/7 v k. ú. Metylovice, o výmìøe 432
m2, do vlastnictví obce Metylovice a
povìøuje starostu k podpisu darovací
smlouvy  viz pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí daru ve výi 70 000 Kè Ing. Tomái Farnému, Metylovice 70, 739 49 Me-

tylovice a povìøuje starostu k podpisu
darovací smlouvy  viz pøíloha è. 10.
l ZO Metylovice schvaluje podání
nabídky do výbìrového øízení èíslo
OFM/044/2016 (hrobové zaøízení kopaného dvojhrobu èíslo 449-450, který se
nachází v 17. øadì na høbitovì v obci
Metylovice) s nejvyím podáním kupní
ceny 1 800 Kè, slovy: jedentisícosmset
korun èeských a povìøuje starostu obce
Ing. Lukáe Halatu zpracováním a podáním nabídky za obec Metylovice do
výbìrového øízení èíslo OFM/044/2016
(hrobové zaøízení kopaného dvojhrobu
èíslo 449-450, který se nachází v 17.
øadì na høbitovì v obci Metylovice) za
podmínek stanovených v Oznámení
o výbìrovém øízení s následnou aukcí
a jeho podmínkách, èj. UZSVM/OFM/
3492/2016-OFMM.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo se spoleèností Na míru, spol.
s.r.o., Metylovice 329, 739 49 Metylovice, IÈ: 03747361, zastoupenou jednatelkou spoleènosti Ing. Kamilou ikovou,
na zpracování dokumentace k ádosti
na poskytnutí dotace na projekt Poøízení lesnické techniky pro obec Metylovice za cenu 18 150 Kè vèetnì DPH a
povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 12.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 9 
0720A16 se spoleènosti Porr a.s., Dubeèská 3238/36, 100 00 Praha, IÈ:
43005560, na Opravu chodníkù a kamenné zdi høbitova v obci Metylovice
a povìøuje starostu k podpisu dodatku
 viz pøíloha è. 13.
l ZO Metylovice, jako jediný spoleèník obchodní spoleènosti OBEC-INVEST, s.r.o., se sídlem Metylovice 495,
IÈ: 25399039, schvaluje Smlouvu o zemìdìlském pachtu s panem Lukáem
Halatou, Metylovice 514, na doèasném
uívání pozemkù ve vlastnictví spoleènosti OBEC-INVEST, s.r.o. v lokalitì
Metylovièky, za úèelem provozování zemìdìlské výroby  rostlinné výroby a
povìøuje jednatele spoleènosti k podpisu Smlouvy o zemìdìlském pachtu 
viz pøíloha è. 14.
l ZO Metylovice schvaluje nabídku spoleènosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. øíjna 1495, 738 01
Frýdek-Místek, IÈ: 45193584, na zpracování územní studie lokality Z39 Metylovièky za cenu 124 000 Kè bez DPH.
l ZO Metylovice schvaluje zámìr
prodeje èásti obecních pozemkù parc. è.
2105/4 a 2014 ve v k. ú. Metylovice.
[pokraèování na str. 5]
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Kultura
Den obce se nesl v duchu samoty u lesa
Pokud znáte film Na samotì u lesa, urèitì jste poznali, e se jím poøadatelé Dne obce Metylovice letos
nechali inspirovat. A jak bylo vidìt, podaøilo se. Návtìvníci se na akci nepopiratelnì dobøe bavili.

telé inspirovat a soutìící tak museli tøeba zvládnout dojení
nebo zábavnou tafetu èi pití pálenky. Netradièní soutì nakonec vyhrálo drustvo TJ Sokol Metylovice.
Souèástí dne byla i soutì ve vaøení guláe. Úèastníci byli
letos kreativní a neomezili se jen na klasický hovìzí z kliky.
Napøíklad metylovické seniorky uvaøily Kovbojský gulá.
Základem je hovìzí maso naloené ve vínì. K tomu jsme
pøidaly fazole. Jde o rodinný recept, usmívaly se Anna Peèinková a Vìra Karteèková. Návtìvníky zaujal i Vidlácký
gulá s fajné krávy. Jeho základ tvoøil mix masa a tajná
pøísada, z ní se nakonec vyklubala povidla. Soutì nakonec
vyhrálo drustvo pirátù. Ti pøipravili zvìøinový gulá. Je
v nìm pìt druhù masa, napøíklad z divoèáka, daòka nebo
jelena. A dvì ingredience, které neprozradím, øekl pirátský
éfkuchaø Láïa Pajurek. Pod nátlakem ale nakonec pøiznal,
e jde o jalovec a rozmarýn.
Lidé se na akci dobøe bavili, ochutnávali guláe i dalí
obèerstvení. Veèer pak vem zahrála kapela Jiøí Schelinger
revival a pozdìji Krakatit.

Den obce Metylovice se konal na høiti v sobotu 3. záøí.
Lidé nejprve sledovali vystoupení dìtí naí základní a mateøské koly, které doprovodilo hudební tìleso Ad-Re-Na-LLin.
Dìti pobavili nejen klauni na volné noze, ale i kolotoèe, které
se toèily za více ne pøíjemné vstupné. Malé i velké zaujala
edukativní show Smokeman zasahuje. A stejnì tak dobøe se
vichni bavili pøi sledování soutìního klání, kterého se tentokrát zúèastnily ètyøi týmy. A protoe se den obce konal
v duchu slavné komedie Na samotì u lesa, nechali se poøada-

Plesy v roce 2017
28. 01. 2017
11. 02. 2017

Hasièský ples
Fotbalový ples

18. 02. 2017
25. 02. 2017

Dìtský ples
ibøinky

Plesy se konají ve vech prostorách sokolovny v Metylovicích
od 19:00 hod., mimo dìtský ples.
n"n

[pokraèování ze str. 3]
l ZO Metylovice schvaluje zmìnu
trasy projektu Cyklostezka Metylovice.
l ZO Metylovice schvaluje Smìrnici è. 1/2016 pøíspìvek na stravování
zamìstnancù formou stravenek  viz
pøíloha è. 15.

BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO Metylovice bere na vìdomí
Obecnì závaznou vyhláku è. 4/2016
obce Metylovice o noèním klidu.
l ZO Metylovice bere na vìdomí,
e v pøípadì nabytí hrobového zaøízení
uzavøe kupní smlouvu dle pøedloeného návrhu kupní smlouvy a za podmínek stanovených v Oznámení o výbìrovém øízení s následnou aukcí a jeho
podmínkách, èj. UZSVM/OFM/3492/
2016-OFMM.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
Smlouvu o dílo è. 3/2016 s Ing. arch.
Irenou Èehovskou, na zpracování právního stavu Územního plánu Metylovice,
po vydání Zmìny è. 1.
l ZO Metylovice vzalo na vìdomí
ádost pana Miroslava Bílka o zmìnu
územního plánu, spoèívající ve zmìnì
vyuití stávající ploch pozemkù parc. è.
1101/3 a 1103/1 v k.ú. Metylovice, LV
è. 266 z plochy zemìdìlské na plochy
pro bydlení v rodinných domech a ádost pana Romana Gacha o zmìnu
územního plánu, která spoèívá ve zmìnì vyuití stávajících ploch pozemkù
parc. è. 747/2, 748/3 a st. 987 ve v k.ú.
Metylovice, LV è. 1348 z plochy individuální rekreace na plochy pro bydlení
v rodinných domech.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 17. 10. 2016
SCHVÁLILO:
ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru Støedisku sociálních slueb mìsta Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinù 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IÈ: 00847020, k nákupu kompenzaèních pomùcek ve výi
25 000 Kè.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Metylovice, 739 49 Metylovice 058, IÈ:
48428515, zastoupeným pøedsedou spolku Stanislavem Pinkem, na zakoupení
krmiv pro lesní zvìø ve výi 9 000 Kè
l

ZO Metylovice schvaluje veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Metylovice ve výi 9 000 Kè Mysliveckému
spolku Metylovice, 739 49 Metylovice
058, IÈ: 48428515, zastoupeným pøedsedou spolku Stanislavem Pinkem a
povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finanèního
daru ve výi 1 000 Kè Svazu tìlesnì
postiených v ÈR, z.s., MO Frýdlant
n.O. a povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finanèního
daru ve výi 9 000 Kè Èeskému svazu
vèelaøù, z.s. Palkovice a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finanèního
daru ve výi 5 800 Kè Èeskému svazu
vèelaøù, o. s., ZO Frýdlant n. O. a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy 
viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finanèního
daru ve výi 5 000 Kè Charitì FrýdekMístek, poradenskému centru, F. Èejky
450, 738 01 Frýdek-Místek, IÈ:
45235201 a povìøuje starostu obce
k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo è. 3/2016 s Ing. arch. Irenou
Èehovskou, Wellnerova 14, 779 00 Olomouc, IÈ: 12674184, na zpracování
právního stavu Územního plánu Metylovice po vydání Zmìny è. 1, za cenu
13 298 Kè vèetnì DPH a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje výi podílu, spojeného s úhradou nákladù na
realizaci Zmìny è. 1 ÚP Metylovice ve
výi 9 130 Kè na 1 úspìného adatele
(Radomíra tefková, Josef Nìmec, Vladimír Kvapil, David Onderka, Pavlína
Ivánková, Miroslav Tomek, Jaromír
Halata a obec Metylovice).
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvou o dílo è. 136/2016 se spoleènosti
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. øíjna 1495, 738 01 Frýdek-Místek,
IÈ: 45193584 na zpracování územní
studie lokality Z39 Metylovièky a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy 
viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje prodej
èásti obecního pozemku parc. è. 2105/4
l

a 2014 ve v k. ú. Metylovice, ve vlastnictví obce Metylovice, paní Jarmile
Balharové, Metylovice 246, za celkovou
cenu 400 Kè a povìøuje starostu obce
k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje, se sídlem: 28.
øíjna 117, 702 18 Ostrava, IÈ:
70890692, zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, na poøízení
dopravního automobilu pro jednotku
sboru dobrovolných hasièù Metylovice
a povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 11.
l ZO Metylovice schvaluje Dohodu
o narovnání sporu mezi obcí Metylovice
a paní Janou Nìmcovou, Metylovice
486 a povìøuje starostu obce k podpisu
Dohody  viz pøíloha è. 12.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o daru se spoleèností HRAS  zaøízení høi, s.r.o. na poskytnutí nepenìitého daru a povìøuje starostu obce
k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 13.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 2672/030
se spoleènosti AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IÈ:
285970444, zastoupenou Ing. Ondøejem
Vaculínem, Ph. D. jednatelem spoleènosti, na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vèetnì inenýrské èinnosti na akci Cyklostezka Metylovice
za cenu 79 860 Kè, vèetnì DPH a povìøuje starostu obce k podpisu Dodatku è.
1  viz pøíloha è. 14.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 4 ke smlouvì o nájmu a provozování vodního díla è. 00535991/ SONP/
FM/V/2016/D4 se spoleèností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. øíjna 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IÈ: 45193665,
zastoupenou: Ing. Anatolem Penièkou,
generálním øeditelem a povìøuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku 
viz pøíloha è. 15.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu a provozování vodního díla è. 00535991/SONP/
FM/K/2016/D1 se spoleèností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. øíjna 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IÈ: 45193665,
zastoupenou: Ing. Anatolem Penièkou,
generálním øeditelem a povìøuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku 
viz pøíloha è. 16.
[pokraèování na str. 6]

n#n

[pokraèování ze str. 5]

BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO Metylovice bere na vìdomí
ádost Z Mjr. Ambroe Bílka a M
Metylovice o schválení úèelové dotace
na rozvoj sportovních aktivit ákù na
kolní rok 2016/2017 ve výi 64 000 Kè
(64 ákù x 1 000 Kè).
l ZO Metylovice bere na vìdomí

kupní smlouvu s paní Evou Onderkovou na odkoupení èásti pozemkù parc.
è. 511/1, 2036/3 a 2036/4 v k. ú. Metylovice
l ZO Metylovice bere na vìdomí
kupní smlouvu s panem Vojtìchem Herotem na odkoupení èásti pozemku
parc. è. 508/5 v k. ú. Metylovice

Natrené bankovky
nesmí obchodníci odmítnout
Nezøídka se nám pøi placení dostane do rukou bankovka,
které chybí rùek èi èást okraje, je pomaèkaná, natrená
nebo dokonce na dva kusy a slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky popsané èi pomalované. Co pak s nimi
udìlat? Je monost je odmítnout? A co obchodník, musí je od
nás vdy pøijmout?
Staèí malá nepozornost pøi placení a snadno se nám do
rukou dostane opotøebovaná nebo dokonce pokozená bankovka. Je tak trochu jako èerný Petr, rádi bychom ji u
nemìli, ale nikdo ji nechce pøijmout. Co teï? Rozhodnì nemusíme s kadým nepatrným pokozením bìet do banky, ale
mìli bychom umìt rozpoznat, zda mùeme ponièenou bankovkou zaplatit a zda ji musí obchodník pøijmout.
Existují jasná pravidla pro pøijímání opotøebovaných
a pokozených penìz. Stává se, e pokladní pøi placení odmítnou pøijmout bankovku s odùvodnìním, e pokozené peníze pøijímat nemusí. Ne vdy ale postupují správnì. Zatímco
bankovky opotøebované obìhem, typicky pomaèkané, odøené,
s narueným okrajem èi zapinìné nelze odmítat, u pokozených se s jejich odmítnutím setkat mùeme.
Zákon rozliuje mezi bìným a nestandardním pokozením. Pro nás jako fyzické osoby platí, e jiné ne opotøebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelù hraje roli,
jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Reim fyzických
osob je stejný, jedinou výjimkou jsou smìnárníci, pro které

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
v Metylovicích
Poèet osob zapsaných do stálého seznamu volièù:
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky:
Poèet odevzdaných úøedních obálek:
Poèet platných hlasù ve volebním okrsku celkem:
Volební úèast:
Název strany
ODS
KSÈ
ÈSSD
KDUÈSL
Koruna Èeská
n$n

èíslo
strany
2
9
12
24
26

poèet
hlasù
29
5
61
101
2

1 406
538
538
530
38,26 %
poøadí
7.
13.
3.
2.
16.

NESCHVÁLILO:
ZO Metylovice neschvaluje výi
podílu, spojeného s úhradou nákladù
na realizaci Zmìny è. 1 ÚP Metylovice
ve výi 8 560 Kè na 1 úspìného adatele (Radomíra tefková, Josef Nìmec,
Vladimír Kvapil, David Onderka, Pavlína Ivánková, Miroslav Tomek, Jaromír Halata a obec Metylovice).
l

platí to, co pro právnické osoby. Vìtina obchodníkù jako
právnické osoby má povinnost pøijímat vechny bankovky a
na nestandardnì pokozené a ty pokozené bìnì, ale které
nejsou celé. Celou se pak rozumí i tøeba bankovka s chybìjícím rùkem ne vìtím ne dva centimetry nebo právì natrená bankovka bez ohledu na délku a poèet natrení. Právnické osoby musejí dokonce pøijmout i bankovku roztrenou na
dvì èásti a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani mastná skvrna
nebo èárnutí. A co je dùleité, nesmí je u vracet do obìhu.
Nenechme si tedy namluvit, e bankovku, která je pouze
natrená, nepøijímají.
Výraznì pokozené èi úmyslnì ponièené peníze do obìhu
nepatøí. Takové bankovky mùe odmítnout kadý kromì Èeské národní banky a zejména banky provádìjící hotovostní
operace. Jene ty nám ji zabaví bez náhrady. O nestandardní
pokození, které rozhodnì nebylo zpùsobeno bìným zacházením, se jedná v pøípadì ohoøelých èi zetlelých bankovek,
dále jsou-li roztrené na více ne dvì èásti, nebo mají neèitelný èi prodìravìlý obrazec. Pokud vak bude bankovka vlivem
tepla jen zahnìdlá nebo jen propálená, nepokládá se za ohoøelou. Pokud bankovka po nechtìném vyprání zùstane beze
zmìn viditelných pouhým okem, obrazec a nìkteré ochranné
prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník pøijmout a dále
do obìhu nevracet stejnì, jako bankovku popsanou èi pomalovanou z jedné strany. Poradit se také mùete s právními
poradci dTestu na poradenské lince 299 149 009, která je
k dispozici kadý vední den od 9 do 17 hodin.
Luká Zelený, vedoucí právního odd. dTestu

ANO 2011
Zmìna pro lidi
TOP 09
KSÈM
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Dobrá volba
STAROSTOVÉ a nezávislí
Svobodní a Soukromníci
PRO REGION
NEZÁVISLÍ
DSSS Imigranty a islám
v ÈR nechceme
Koalice Svoboda a pøímá demokracieTO
(SPD) a SPO
Èeská pirátská strana

30
31
32
37
41
43
46
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1
23
60
1
4
6
41
9
7
3

1.
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8.
4.
17.19.
14.
12.
5.
10.
11.
15.

75

1

17.19.

78
82

32
22

6.
9.

Zmìna v jízdních øádech obou linek bude zapracována ke
zmìnám jízdních øádù ve veøejné linkové osobní dopravì, tj.
k 11. 12. 2016.

Poradenské centrum
Ji 10 let ve Frýdlantu nad Ostravicí funguje Poradenské
centrum, ve kterém poskytujeme kvalifikované sluby v sociálnì-právním poradenství, rodinném poradenství a psychoterapii. Provoz poradny je podporován i obcí Metylovice. Díky
finanèní podpoøe jsou sluby pro obèany bezplatné a mohou
být vyuívány i anonymnì. Právo na anonymitu plnì respektujeme. V loòském roce probìhlo v naem zaøízení celkem
1000 konzultací, z toho 651 v sociálnì-právním poradenství
a 349 v rodinném poradenství a psychoterapii.
Sociálnì-právní poradenství poskytují sociální pracovnice
a nejèastìji se vìnují rodinnému právu a dluhové problematice. Nai klienti hodnì vyuívají poradenství v oblasti rozvodù, pøi úpravì péèe o dìti, zvýení a sníení výivného a jeho
vymáhání. V dluhové oblasti je èastá problematika exekucí
a návrhù na povolení oddluení (tedy tzv. osobní bankrot).
Dále se zabýváme bytovou a sociální problematikou, pracovnìprávními a majetkoprávními vztahy.
Rodinné poradenství a psychoterapii poskytují psychoterapeutky a nejèastìji je tato sluba vyuívána v pøípadì problematických situací pøi výchovì dìtí, konfliktù v partnerských vztazích nebo pøi proívání nároèných ivotních období.
Poradenství poskytujeme vem mladistvým a dospìlým
osobám, které se ocitly v obtíné situaci, nebo jsou touto
situací ohroeny, a potøebují odbornou podporu k tomu, aby
tuto situaci aktivnì zvládly. V pøípadì, e se dostanete do
situace, se kterou si nevíte rady, mùete vyuít slueb naeho Poradenského centra.
K objednání je mono vyuít tìchto tel. èísel: 737 627 872,
595 171 681, 603 356 766.
Blií informace na webových stránkách:
http://charitafm.cz/poradenstvi/
Pracovnice Poradenského centra

Zmìny v jízdním øádu
[1] Spoj è. 6 linky 860360 (odjezd ze Lhotky v 6.58)
bude zajídìt na zastávku Frýdek- Místek, Místek, Politických obìtí MHD (bývalé autobusové stanovitì).
[2] Spoj è. 9 linky 860360 (odjezd z Ostrava, Kunèice,
NH jiní brána MHD 14.18) nyní nezajídí na zastávku Frýdek-Místek, Místek, poliklinika MHD.
Cestující z linky 860360 spoje è. 9 nemusí docházet a na
zastávku Frýdek-Místek, Místek, Slezan 03, protoe tento
spoj obsluhuje zastávku Frýdek-Místek, Místek, Anenská
v docházkové vzdálenosti cca 300 m od Polikliniky.
[3] Spoj è. 7 linky 860342 (odjezd z Frýdlant n.O., el.
stanice ve 12.13) bude uspíen o 3 minuty a spoj è. 10 linky
860360 (odjezd Lhotka, støed ve 12.12) bude opodìn o 3
minuty, èím vznikne moný pøestup v zastávce Metylovice,
kaplièka svatá Anna a Metylovice, Vrchovina, a monost pokraèování smìrem na Palkovice.

Monost prodeje
na Pøedvánoèním jarmarku
V sobotu 3. prosince poøádá obec Metylovice na fotbalovém høiti v Metylovicích PØEDVÁNOÈNÍ JARMARK
S MIKULÁSKOU NADÍLKOU. Nabízíme místním podnikatelùm a výrobcùm monost prodeje a propagace svých produktù. Zahájení prodeje je v sobotu od 14 hodin. Prodejní
stánek zajistí obec Metylovice. Nutno svou úèast telefonicky
nahlásit do 28. listopadu na Obecní úøad Metylovice, telefonní èíslo 558 686 129.

Rodaèka z Metylovic
Marcela Brodová vystavuje v naem muzeu
Barevný svìt a rodné Metylovice, tak se jmenuje výstava
Marcely Brodové, která vystavuje svou tvorbu i tvorbu svých
ákù v Muzeu Metylovice. Slavnostní vernisá se konala v nedìli 23. øíjna v odpoledních hodinách. Muzeum se zaplnilo do posledního místeèka. Aby ne, Marcela Brodová je v Metylovicích
velice populární. Vdy napøíklad navrhla podobu praporu místních dobrovolných hasièù. A jak sama pøiznala, domù se vrací
vdy moc ráda. Tato výstava vznikla vlastnì na mùj popud.
Chtìla jsem vyburcovat své áky, rozproudit v nich chu rozvinout svùj talent i touhu ukázat ostatním lidem, co v nich vìzí.
Musím uznat, e mnozí ke mnì chodí krátce a nemìli tak moc
èas, pøesto stihli vyhotovit díla, za která ode mne sklidili jen
pochvalu, podotkla Marcela Brodová. Pokraèovala, e vystavená
díla spojuje jedna vìc, a to láska, s jakou vznikala. Na své
posluchaèe jsem nekladla ádné nároky. Kadý si mohl zvolit
téma svému srdci nejblií, prozradila výtvarnice, pro ni je
tato výstava ji desátou.
Kdo dorazil na vernisá, rozhodnì nebyl zklamán. Mohl si
prohlédnout portréty, zátií nebo krajinky. Akci zpøíjemnilo hudební vystoupení Václava Liptáka i pøíjemné obèerstvení. Chtìla bych tak podìkovat Alei Bílkovi za pomoc pøi instalaci výstavy a Václavu za krásný hudební záitek. Dìkuji i mým estnácti
ákùm, kteøí mìli odvahu vystavit zde své obrazy. Kdy se toti
sejde talent a láska, vdy z tohoto spojení vznikne mistrovské
dílo, je pøesvìdèena autorka.
Marcela Brodová se narodila v roce 1962 ve Frýdku-Místku.
Vystudovala støední ekonomickou kolu, ale její vání bylo vdy
výtvarné umìní. Její bratr ji proto pøihlásil do Støediska pro
rozvoj umìní Viridian v Ostravì. Tam se zaèala soukromì uèit
u malíøky Elen Thiemlové. Uèila se od základu vem malíøským
technikám. Umìní ji natolik pohltilo, e se posléze pøihlásila na
Lidovou konzervatoø v Ostravì. Díky tomu si mohla po úspìném absolvování otevøít svùj vlastní ateliér, ve kterém vyuèuje
dospìlé. Nezanedbává ale ani svou vlastní tvorbu. Její práci si
mùete prohlédnout na internetových stránkách
www.marci.estranky.cz.
Výstava Barevný svìt a rodné Metylovice, kterou poøádá obèanské sdruení Koòské nebe a obec Metylovice, potrvá do
27. listopadu. Otevírací doba v muzeu je o víkendech od 14 do 16
hodin.
n%n

Letní pivní festival provìøil svaly i ízeò
soutìících
Hospùdka na høiti v Metylovicích poøádala koncem srpna dnes ji tradièní Letní pivní festival. Horké letní poèasí
sice zpùsobilo, e se program trochu posunul, sotva ale slunce pøestalo hodnì pálit, na høitì se zaèali trousit první ízniví návtìvníci. Letos jsme pro nì mìli pøipraveno na 13
druhù piv. A také netradièní soutì pro pivaøe, ve které mohli vyhrát atraktivní pivní ceny, øekl poøadatel akce a provozovatel hospùdky David Pavelek.
Na soutìivé pivaøe èekalo netradièní klání. Závodník
musel na úvod vypít pùllitr piva, rozseknout sekerkou dva
palky, vhodit správnì láhev do pøepravky, zabít do døeva
dva høebíky, zaroubovat deset roubkù a dobìhnout do cíle,
popsal trasu moderátor akce Jan Izvorský. Doplnil, e se
pøihlásily i stateèné eny, které mìly trasu o nìco snazí.
Musely zdolat tøetinku piva a oproti muùm rozseknout jen
jeden palek. Soutìící tak museli prokázat nejen velkou ízeò, ale i následnou fyzickou sílu a jemnou motoriku.
Návtìvníci se tak mohou tìit na pøítí rok a dalí roèník Letního pivního festivalu.

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Kadý rok zaèátkem ledna vychází do ulic skupinky koledníkù a chodí od domu k domu s koledou a pøáním veho
dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je ji
Tøíkrálová sbírka mezi lidmi známá a vìtinou se koledníci
setkávají s vlídným pøijetím.
Skupinky koledníkù, doprovodné akce i distribuci pokladnièek v naem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a rùznými mládenickými organizacemi.
Dalí roèník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017.
V Metylovicích se bìhem Tøíkrálové sbírky v loòském
roce vybralo 59 405 Kè. Úspìch celé akce závisí na aktivitì
tìch, kteøí se dobrovolnì zapojují do sbírky. Váíme si vaich
pøíspìvkù a také pomoci pøi koledování.
V roce 2017 bychom rádi z výtìku Tøíkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (poèítaèe, softwary pro zápis klientù
aj.) pro Charitní peèovatelskou slubu, Centrum Pramínek,
Oázu pokoje a pro Poradenské centrum. Dále chceme zajistit
kvalitní vzdìlávání naim zamìstnancùm v Klubu Nezbeda,
ve slubì ZOOM, v Terénní slubì Rebel. Pro Denní centrum
Maják koupíme nový icí stroj, který poslouí pøi pracovní
terapii. Z výtìku rovnì èásteènì pokryjeme náklady nového vozidla pro Charitní oetøovatelskou slubu.
Dìkujeme za vai pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na
http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová
koordinátorka
Tøíkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek
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Spolky
Rok 2016 s metylovskými hasièi
Letopoèet 2016 sice jen pozvolna spìje do svého závìru,
dovolte ji nyní krátké bilancování a ohlédnutí, jak jej proili
metylovtí hasièi.
Byl to pro nás nároèný rok pøedevím poøadatelsky. Jako
obvykle se poslední lednovou sobotu (30. 1.) uskuteènil hasièský ples, na který zavítalo bezmála 300 hostù. 9. dubna jsme
pak poøádali druhý roèník TFA Metylovice. Poèasí sice abnormálnì nepøálo, ale výkony a spokojenost 99 elezných hasièù
a hasièek tento detail neovlivnil. V kvìtnu jsme postavili
a po mìsíci také skáceli máj, ale vekeré pøípravy ji smìøovaly k oslavám 130 let zaloení Sboru dobrovolných hasièù
v Metylovicích, které probìhly 4. èervna. Zahájeny byly mí
v místním kostele Vech svatých a poté program pokraèoval
u Sokolovny. V tradièní termín první èervencové soboty
(2. 7.) jsme poøádali ji 50. roèník naí pohárové soutìe,
která je rovnì zaøazena do seriálu Moravskoslezské ligy.
Sjelo se k nám 71 drustev z celého regionu a také ze Slovenska. Vítìzi se stali mui Prchalova (NJ), eny Mistøovic (KI)
a veteráni Oprechtic (FM). 13. srpna se na zahradì manelù
Kahánkových za Obecním úøadem uskuteènil ji 24. roèník
recesní Soutìe netradièních drustev, která má za cíl pobavit a pøiblíit hasièský sport irí veøejnosti. 8. øíjna jsme
podnikli sbìr elezného rotu a 12. listopadu poprvé poøádali
tradièní Metylovský krmá.
Ale nejen o poøádání akcí byla tato sezóna. Nae drustva
od mladích ákù po veterány nad 35 let se zapojila do 46
pohárových soutìí. Mladí áci skonèili na celkovém 3. místì v Okrskovém poháru mládee. Kateøina Michalíková obsadila 3. místo v Okresním kole v kategorii mladích dorostenek. Mui letos zvítìzili v Janovicích a ve Lhotce, veteráni
na Pstruí, eny v Kunèicích, na Prnì, na Nové Vsi
a v Turzovce, enské béèko pak na Ostravici. V koneèném
hodnocení Moravskoslezské ligy mui obsadili 17. pozici,
eny byly páté a pìtatøicátníci ètvrtí.
Stále si také nai jednotlivci dobøe vedou i v disciplínì
elezných hasièù TFA, ve které jsme si letos na 11 závodech
pøipsali 5 vítìzství (Jan igut ve Stonavì, Martin Koliba ve
Velkých Karlovicích a Horní Suché, Denisa Izvorská v Bobrovníkách, Adéla tandlová v Záviicích), sedm druhých míst
a osm tøetích.
V posledních letech se také stále víc zapojujeme do bìeckých závodù, vesmìs na tratích od pìti do deseti kilometrù.
Letos jich nai závodních stihli ji estadvacet. Zuzana Bílková vyhrála Chlebovický krpál a Olympijský bìh ve FrýdkuMístku, Denisa Izvorská Totman ve Frentátu p.R., smíená
tafeta obsadila 2. místo ve své kategorii v rámci ostravského maratonu Craft Run Fest.
Ale v první øadì jsme pøedevím hasièi urèení k øeení
ivelných pohrom, by tuto èinnost dìláme jen ve svém volném èase a bez honoráøe. Nae jednotka je v rámci Integrovaného záchranného systému zaøazena do kategorie JPO-III
s územní pùsobností pøesahující katastr naí obce. Její èinnost nejèastìji spoèívá v likvidaci nebezpeèného hmyzu, haení poárù, odstraòování spadlých stromù, spolupráce
s Obecním úøadem spoèívá nejèastìji v èitìní kanálù. Letos
jsme také absolvovali dvì taktická cvièení na Nové Vsi
a v Turzovce.
Sbor dobrovolných hasièù Metylovice má aktuálnì 93 èlenù a z výe uvedeného výètu vyplývá, e nae èinnost je
rùznorodá a naplòuje nás po celý rok.

Volejbalový konec léta a podzim 2016
Poslední víkend v srpnu se konal jeden z nejstarích turnajù v Èeské republice  62. roèník Memoriálu Miloe Èupy
a Mirka Bílka v odbíjené muù. Zúèastnilo se 10 drustev.
Za pøíjemného sluneèného poèasí byla drustva rozdìlena do
dvou pìtièlenných skupin, kde hrála systémem kadý s kadým na dva sety. První dva ze skupin postupovali do semifinálových zápasù a vítìzové semifinále se utkali v zápase
o celkové vítìzství v turnaji. Poraení z tìchto zápasù hráli
o 3.  4. místo. Kadé drustvo odehrálo nejménì 4 a nejvíce
6 utkání. Celkem bylo odehráno 20 utkání ve skupinách a 4
utkání o koneèné poøadí. Zápasy øídili 4 kvalifikovaní rozhodèí.
Koneèné poøadí:
1. VK Ostrava junioøi
2. Volejbal Ostrava
3. TJ Sokol Pstruí
4. VK Ostrava kadeti
Poøadí na dalích místech:
5.  6. místo  SK Beskydy A, TJ Sokol Palkovice
7.  8. místo  SK Metylovice,VK Ostrava áci
9.  10. místo  Blue Volley Ostrava, SK Beskydy B
Hráno od 9 do 16.30 hod. na tøech antukových kurtech.
Kadé drustvo si pochutnalo na tradièních koláèích. První
ètyøi drustva obdrela diplomy a dárkové balíèky vìnované
sponzory volejbalového oddílu Ing. Aleem Pøibylou a Magdalénou Suchanovou. Kromì balíèkù první dvì drustva dostala
sportovní trika s potiskem, tøetí v poøadí 7 párù sportovních
ponoek. Vítìzové obdreli rovnì putovní pohár. Turnaje se
zúèastnilo asi 65 hráèù. V prùbìhu dne se pøilo podívat
celkem 80 diváku, kteøí vidìli øadu velmi kvalitních výkonù.
Zaèátkem záøí jsme zaèali trénovat v naí tìlocviènì, abychom byli pøipraveni na halovou sezónu 2016/2017. Jak
mui, tak eny se scházejí 2x týdnì. Úèast ne trénincích je

610 hráèù. V krajských soutìích si mui i eny vedou obstojnì viz tabulka níe.
Tréninky dìtí jsou dvakrát týdnì pondìlí a ètvrtek od
16.30 hodin vdy po hodinì a pùl. Prùmìrnì na tréninky
dochází 14 dìtí, kterým se vìnují tøi kvalifikovaní trenéøi. S
nejmladími se chystáme na tzv. turnaj barevného minivolejbalu, kde se utkají s ostatními dìtmi z jiných oddílù. S trochu starími a ikovnìjími hráèkami a hráèi hrajeme okresní pøebor minivolejbalu trojic.
Pro nae mladé èleny chystáme v zimním období mikuláské setkání s rodièi, kde pøedvedou své umìní, co se nauèily
bìhem tréninkù a 29. prosince vánoèní turnaj.
Pokud máte zájem svou ratolest pøihlásit do místního volejbalového oddílu, neváhejte a pøijïte se podívat vdy v pondìlí a ètvrtek od 17.30 hodin. Rádi vás pøivítáme.

VOLEJBALOVÁ SEZÓNA PODZIM 2016 (1/2 soutìe)
Krajský pøebor eny, skupina II

Ê

Krajský pøebor mui, skupina II

Ê

Suchan, Hajduek
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Stará garda Metylovic poøádala noèní turnaj
v malé kopané
Staøí páni Sportovního klubu Metylovice uspoøádali v sobotu 17. záøí 1. roèník noèního turnaje starých gard. Veèerního fotbalového klání, jeho zaèátek byl stanoven na 18. hodinu, se zúèastnily týmy ze Lhotky, Starého Mìsta, Havíøova
a domácích Metylovic. K prvnímu utkání nastoupily Metylovice proti hráèùm nad 35 let ze sousední Lhotky. Lhoané
domácí drustvo notnì potrápili, kdy nakonec prohráli jen
o gól 1:2. V následném druhém zápase, ji pod umìlým osvìtlením, na sebe narazil Havíøov a Staré Mìsto. Havíøov byl na
hrací ploe 45 x 25 m fotbalovìjí a po zásluze zvítìzil 7:1.
Støelecká produktivita vydrela Havíøovu i v následném souboji s Metylovicemi, který Havíøov ovládl v pomìru 4:1. Poté
se na høiti støetla mustva Oldboys Lhotky a Starého Mìsta, je se po skonèené hrací dobì (2 x 15 minut) rozela
smírnì 1:1. Po nich estka hráèù Metylovic a estka hráèù
Starého Mìsta (5 hráèù + 1 brankáø) obstarala dalí brankové znì. Výhru 6:1 si do tabulky pøipsaly Metylovice. K poslednímu duelu ve skupinì proti sobì nastoupil Havíøov
a Lhotka. Havíøov potvrdil vítìzstvím 6:2 první místo ve
skupinì a Lhotka, díky vìtímu poètu vstøelených branek,
obsadila 3. pøíèku.
Finále mezi prvním a druhým celkem tabulky si to tedy
rozdal Havíøov s Metylovicemi. Havíøov se mohl ve vech
utkáních opøít o støeleckou potenci Karla Voháòky, který nakonec zatíil konto soupeøù 11 pøesnými zásahy a také pevnou obranu v èele s metylovským brankáøem Michalem Svobodou, který jim byl z dùvodu absence vlastního gólmana na
noèní turnaj zapùjèen. Finále tedy zvládnul lépe Havíøov,
kdy porazil Metylovice 6:2. V asi 22.30 dolo na vyhodnocení. Staré Mìsto, které obsadilo 4. místo, si domù odvezlo
pytlík brambor. Ostatní mustva obdrela pohár a ampaòské  velikost pohárù a objem ampaòského odpovídal umístìní. Podìkování patøí vem sponzorùm a poøadatelùm, kteøí
se zaslouili vùbec o konání, celkový prùbìh a závìreèný
program noèního turnaje. Stejnì tak patøí dík hráèùm za
úèast a sportovní nadení, které panovalo na høiti i mimo
nìj.
Luká Halata, starosta
Tabulka po utkáních ve skupinì
1. Havíøov
3
0
0
17:4 9 bodù
2. Metylovice
2
0
1
9:6 6 bodù
3. Lhotka
0
1
2
4:9 1 bod
4. Staré Mìsto
0
1
2
3:14 1 bod
Finále
Metylovice  Havíøov 2:6

ASPV  eny Metylovice
Letní sezónu jsme zakonèily opékáním párkù a oblíbeným
tenisovým turnajem.
Po nároèných trénincích
Letos, ji pøi 7. roèníku, jsme si øekly, e turnaj oivíme
pøesnì daným kostýmem  pyamem. A tak jsem se v nedìli
18. záøí 2016 vymódily kadá po svém. K vidìní byly rùzná,
velice sluivá pyama, pyamka a koilky. Ani rozhodèí nezùstala pozadu. Hrály 4 dvojice, systémem kadý s kadým. Po
esti odehraných duelech bylo jasno o vítìzi. Loòské vítìzství
uhájila dvojice Vlaïka Drastichová a Rùa Vrbová. Odmìnou
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nám vem byly medaile, drobné dárky a výborná svaèinka,
kterou nám pøipravil majitel hospùdky Na høiti. Opìt jsme
zaily pøíjemné odpoledne, plné sportu a humoru.
Od záøí opìt cvièíme v tìlocviènì, vdy od 19.30 hod.

Tenisový klub
V letoním roce musel tenisový klub
podle nového OZ zmìnit název. Nový
oficiální název klubu je Tenisový klub Karlický, z.s.
Hráèi klubu hrají ji standardnì na tøech kurtech, novì
mají k dispozici hospodáøský domek pro uloení vìcí a jako
úkryt pøi nepøízni poèasí. Pro dìti je udrováno høitì u zdi,
kde si trénink malých dìtí mùeme zpestøit kreslením barevnými køídami. Osvìdèilo se i pískovitì. Take dospìlí si mohou neruenì zahrát.
Letos se také na výzvu v místním rozhlase pøihlásilo
5 nových dìtí z Metylovic, èekáme dalí. Moná, e z nich
vyroste nová generace tenistù. Ze starích hráèù hrají aktivnì jen Josef a Jan Karliètí. Josef hraje soutìe za Tenisový
klub Tesla Brno a turnaje hraje za nae barvy. Drí se stále
na celostátním ebøíèku, letos dosáhl místa 782. Jan hraje
soutìe za VSK MFF Praha a za hru na turnajích dosáhl
místa 1000. Jinak ostatní hrají tenis jen rekreaènì.
Ji tøetím rokem u nás trénuje Tenisová akademie Adama Vejmelky, bývalého svìtového hráèe. Tak lze u nás obèas
vidìt pièkový tenis hráèù rùzných vìkových kategorií, který
by mohl být inspirací hlavnì pro mladé. Nìkdy je u nás a
pøíli ivo, ale poøád je hodnì prostoru pro dalí zájemce
o hru i trénink.
Tenisový klub se také zapojuje aktivnì do poøádání hudebních akcí a spolupoøádá akce Bluegrass Theatre.

Z klubu seniorù
Ve ètvrtek 15. záøí 2016 jsme se seli u hospùdky Na
høiti, kde jsme si opìt po roce usmaili bramborové placky.
Dìkujme vem, kteøí pøipravili tìsto, usmaili i podìlili pøítomné. Podìkování patøí i personálu hospùdky Na høiti
a místním hasièùm za zapùjèení smaícího zaøízení.
3. listopadu 2016 jsme se seli v muzeu, kde jsme si prohlédli výstavu obrazù. Pak jsme se pøemístili do vinárny Sokol, kde jsme se obèerstvili èajem, kávou apod. Dìkujeme
p. Martinì Krenelokové za vøelé pøijetí a vzornou obsluhu.

28. záøí 2016 se nìkteøí nai èlenové zúèastnili pohádkové
cesty ze zemì krále Miroslava do zemì pùlnoèního království.
Valná hromada klubu seniorù se koná ve ètvrtek 1. prosince v hospùdce Na høiti od 15.00 hod. Nezapomeòte na
drobný dáreèek, moná pøijde i andìl s Mikuláem.
Ve ètvrtek 1. prosince 2016 v 15.00 hod. probìhne v hospùdce Na høiti valná hromada Klubu seniorù. Moná pøijde
i andìl s èertem? Pøineste proto s sebou drobný dárek.
Za OT Vavøín Michalec

kolství
koláci budou i tento rok vèelaøit
i zahradnièit
Základní a mateøská kola v Metylovicích ukonèila projekt implementace principu EVVO do VP (kolního vzdìlávacího programu). V rámci projektu jsme si poøídili vèelstva.
Dokonce o nás pøijel èeský rozhlas udìlat reportá. Za pomoci Pavla Vraníka se podaøilo stoèit 35 kg medu. Na zaèátku
kolního roku tak dostaly dìti po sklenièce medu. To, abychom je namotivovali pro práci ve vèelaøském krouku a aby
vidìly, co se podaøilo, øíká potìenì øeditelka koly Renata
Spustová.
Je pøesvìdèena, e projekt je pro dìti velkým pøínosem.
Jednak se seznámí s ivotem vèel, ale nauèí se také pracovat na kolním pozemku, starat se o zahradu i o rostliny
ve skleníku. Vdy u samy sklidily saláty, rajèata nebo papriky. Chystáme navíc i podzimní výsadbu. I kdy projekt oficiálnì skonèil, bude samozøejmì pokraèovat dál, ujistila øeditelka s tím, e se stal souèástí metylovického kolního programu.
Vyuíváme ho v pøedmìtech prvouka, pøírodovìda a pracovní výuka. Chtìli bychom dál pokraèovat v aktivitách, které jsou zamìøené na environmentální výchovu a vyuívání
pøírodních zdrojù i v dalích letech. Chceme se zase zapojit
do nového projektu v pøítím kolním roce, doplnila Renata
Spustová.
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Dìní v SRP
V sobotu 3. 9. 2016 se ná spolek poprvé v historii úèastnil
stánkovým prodejem na Dni obce. A nebyl to ledajaký stánek,
prodávali jsme domácí zákusky a buchtièky. Plán A byl prodávat
langoe, ale zvítìzil plán B, e zapojíme i rodièe a prarodièe,
kteøí nám tímhle mohou pomoct a spoleènì jsme napekli ovocné
bublaniny, rolády, øezy, muffiny, neky, vìneèky, linecké koleèka
a dalí dobroty. Vyrobili jsme si pìkné transparenty na stánek
s otisky dìtských ruèièek a li jsme do boje. :-) Zpoèátku jsme
se zalekli mnoství, které máme prodat, ale u po 18. hodinì
jsme nemìli co prodávat. Jetì jsme nemìli poøádnì pøipravený
stánek, ani na sobì zástìry a u byly fronty zleva i zprava na
vechny ty laskominy, které se prodávaly samy tím, jak krásnì
vypadaly. A k tomu vemu se podávalo dobré kafíèko, èaj a kakao. Dìkujeme vem zákazníkùm, kteøí u nás neváhali utrácet
své peníze (nìkteøí si nechávali zabalit dobroty i domù), e nás 
teda hlavnì dìti z Metylovic podpoøili svým nákupem. Kdo není
na sladké, tak si k nám chodil aspoò na kafíèko.
Dìkujeme jmenovitì maminkám a babièkám, které nám pomohly a napekly a nìkteré daly i kontakt na sebe, s tím, e
kdykoliv nás podpoøí a pomohou. Veliké díky paní Solawové Monice, paní igutové Martinì, paní Volné Vladimíøe, paní Swiderové Marii, paní Èernochové Petøe, paní Dybalové Martinì, paní
Kopøivové Nadi, paní Halatové Martinì a paní Èeèotkové Zuzanì. O ostatní napeèení jsme se postarali my, èlenové Sdruení
rodièù.
Také dìkujeme vem, kteøí se starali, abychom jsme mìli
ve, co potøebujeme.
16. 9. 16 jsme se zase seli v hojném poètu pøed kolou
a vyrazili smìr Badìnovice  Volný les. Poèasí nám opìt pøálo,
bylo témìø jasno. Od Z jsme doli k Sokolovnì, kde dìti dostaly
do batùkù buøtíky s chleby a nápoje.
A potom u následovala túra pøes pole a lesy. Nìkteré dìti

mìly své tempo a tím pádem jsme se rozdìlili na 3 skupiny.
První skupina byla v popøedí a doslova bìeli (asi se tak moc
tìili na opékání :-) ), druhá skupina mìla pozvolné tempo, ale
trochu tápala v cestì k cíli, protoe první skupina stihla v tom

vem shonu strhávat i fáborky. :-) Tøetí skupina byla s malými
uplakanými dìtmi, které mìly hlad, ztrácely dudlíèky a staly se
i dalí nehody. Nicménì tøetí skupina dohnala tu druhou, dali
síly dohromady a bez fáborkù nali skupinu èíslo 1, která si u
opékala buøtíky. Nakonec jsme se vichni kochali výhledem na
nai obec a pozorovali stíhaèky, které nám létaly nad hlavami ze
Dní NATO z Monova. Cestu zpátky jsme u vichni pohromadì
zvládli zkratkou z kopce dolù, pøes louky a ani ploty nám
nedìlaly problémy. :-) Neúnavné dìti jetì zvládly z kopcù válet
sudy. V poøádku a se zastávkou u rodinky Vivialù, kde si dìti
daly jetì obèerstvení a natrhaly maliny, jsme dorazili k Z, kde
u èekali rodièe. Bylo to moc hezké odpoledne a vìøíme, e na
jaøe vyrazíme zase v tak velkém poètu!
28. 9. 16 se nae Sdruení rodièù mìlo monost malou mìrou
úèastnit Pohádkové cesty do Pùlnoèního království. Poprvé
v naí historii. Na konci celé té cesty, plné bájeèných pohádkových bytostí, jsme v Myslivecké chatì mìli monost prodávat
teplé polévky a èervený svaøáèek pro rodièe. Polévky byly guláovka a zelòaèka a z ohlasù víme, e chutnaly a parádnì zahøály. Výtìek opìt poputuje za naimi dìtmi do Metylovic. Dìkujeme za úèast na cestì i v naem okýnku. :-)
3. 11. 16 se mìl konat Halloween, který jsme byli nuceni
kvùli nepøízni poèasí zruit. Chystáme náhradní program, nejspí formou Èertovské diskotéky v Sokolovnì. Omlouváme se
vem dìtem i rodièùm!
Sdruení rodièù Metylovice, o.s.

kola chce chùvu a asistentku
Nae kola má v plánu zapojit se od ledna 2017 do projektu OPVVV ablony. V mateøské kole se zamìøí pøedevím na
péèi o nejmení dìti v mateøince zøízením pracovního místa
chùvy.
Ve kole bychom chtìli podpoøit dìti, které mají speciální
poruchy uèení a chování zøízením funkce asistenta pedagoga
nad rámec toho, co nám pøidìluje krajský úøad, vysvìtlila øeditelka Renata Spustová a dodala: Tìmito kroky se
snaíme zohlednit specifické potøeby dìtí jednak podle vìkových skupin, ale také podle jejich aktuálních vzdìlávacích
potøeb.
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PØÁTELSKOU CESTOPISNOU PØEDNÁKU

Radka Zlého

NA KOLE PO JINÍ AFRICE
Neformální povídání s obrázky
o slastech a strastech cyklistù v daleké jiní Africe

Pátek 9. prosince v 19 hodin
v kinosále Sokolovny
Vstupné dobrovolné
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Okénko do historie
Z pamìtí Ondøeje Lepíka
Ráno po kávì se u nás objevil lajtnant Voloinský, bývalý
zástupce velitele I. kompanie a
hned vydal rozkaz: Vichni se
mnou do Kendorfu. Odneseme
odtamtud ranìné do Tolminu!
A tak jsme opìt nastoupili na
cestu, po které jsme nesli støelivo. U ji znám.
Dole ve vesnici, ve stavení
s velkou svìtnicí, která vypadala jako sál v hospodì, leelo
na podlaze asi dvacet ranìných. Dostali jsme nosítka, já je
mìl se svým kamarádem. Vyberme si nìjakého lehèího, radil mi, kdy jsem je postavil hned vedle prvního. Byl to kaprál, Polák velké postavy, od pohledu tìký. Ne si ostatní
nosítka pospojovali, nali jsme si lehèí náklad. Italského dùstojníka, jetì chlapce, ranìného do prsou.
Cesta vedla nejdøíve polem. Koneènì jsme doli k rozjedìné cestì plné bláta po zmizelém snìhu. Do poledne jsme se
sotva dostali k hlavní cestì od Tolmina smìrem na italské
roviny. Byla úplnì zatarasená, dùstojníci  velitelé pochodujících oddílù na sebe øvali. Od fronty se hnaly sanitní vozy
s ranìnými i dìlostøelecké vozy pro munici, naopak do fronty
míøila dìla, støelivo a trén. Nìjaký øískonìmecký pluk pochodoval vedle cesty. Zùstal zde stát i zdravotnický oddíl.
Lajtnant Voloinský pøivedl od nich lékaøe. Vdy nai ranìní leeli u tøetí den bez pøevazu. Tak, jak byli první pomocí
nouzovì ovázáni. Naeho italského ranìného se ale doktor
ani nedotkl.
Asi po hodinovém èekání se cesta koneènì uvolnila. Pøidali jsme do kroku. Ná ranìný zaèal naøíkat a hlasitì nìco
volal. Rozumìl jsem z toho jenom akva, akva. Kdy nás to
omrzelo, okøikli jsme ho. Ustal a brzy usnul nebo omdlel.
Celou cestu u byl zticha. Potmì jsme doli do nouzové nemocnice v Tolminu. U se tam svítilo. Poloili jsme ranìného
na místo, které nám urèili.
Toho dne jsem vykouøil rekordních dvacet cigaret. Poprvé
jsem vidìl hrùzu prùlomu fronty. V místech, kdy jsme stáli
u silnice. Døíve tudy procházely italské zákopy. Proto se povozy nemohly pohybovat po cestì, která byla pøed tím prokopána jak rakouskými tak italskými zákopy. Ne se uvolnila,
proel jsem nìkolik metrù podél bývalých italských zákopù.
Byly úplnì rozstøíleny, mrtvoly vojákù v nich jetì leely.
O nìjaké veèeøi nebo dokonce obìdu nebylo v nemocnici
ani slechu. Nezbývalo, ne se vrátit nahoru na Planinu. Èekalo nás nejménì pìt hodin chùze a to jetì v noci. My dva,
co jsme byli asi nejménì udøení, jsme se trhli první. Krátce
pøed pùlnoci jsme byli u kuchynì a pádnými ranami vzbudili
kuchaøe. V polospánku jsem teprve slyel bouchat dalí.
Pøítí den nás nechali spát do poledne. Vdy vìtina pøila a èasnì ráno. Po obìdì vechny lajtnant seøadil. Dostali
jsme lopaty a krompáèe a vydali se sbírat a pochovávat mrtvé. Roztáhli jsme se jako honci do øady asi deset krokù od
sebe, s úkolem ve dvojici pochovat mrtvoly, které na svém
úseku najdeme. Jako krajní v øadì el jsem nejdøíve mezi
naimi a italskými zákopy. V místì, kde se pøibliovaly, pron"n

cházel jsem pøímo italskými zákopy a tam asi po dvaceti
krocích narazil na první mrtvolu, vlastnì u jen kostru.
V trávì leely kosti obalené suknem. Dle nìho a výstroje bylo
jasné, e jde o pozùstatky italského alpina. Leel tu asi od
poèátku války, kdy se ocitnul mezi obìma zákopy, v poli nikoho. Volal jsem dùstojníka, ale ten jen mávl rukou, e s tím se
nebudeme zdrovat.
Pozdìji jsem v italských zákopech narazil na dva Italy.
Asi je zabila mina nebo granát. Co teï? Kolem samá skála,
nikde více hlíny ne na píï. Asi dvacet metrù pod námi byl
kdysi vodou vymletý výmol, nyní plný hlíny s kamením, která tam napadala pøi výkopu zákopù. Odhrnuli jsme ji stranou a hrob byl hotov. Zbývalo dopravit tam nebotíky. Protoe nést je v tom srázu nelo, rozhodli jsme se, e si je budeme
podávat. Kamarád se vykrábal nahoru, já zùstal ní. Mrtvého jsem odebral a oupnul ho dolù jako po støee. Tam ho
zase pøebere on a tak budeme pokraèovat, a budeme u hrobu. Byl to pro mne nevylíèitelný pocit  poprvé jsem se páral
s mrtvolou. Nic se nedalo dìlat. astnì jsme stáhli jednoho,
druhý el sám. Ovem jen polovice. Kdy mi ho kamarád
poprvé podal, uchopil jsem ho za nohy. V tom se mrtvola
rozlomila na polovici a skutálela se trochu níe, ne jsme
potøebovali. Tak, tak, e jsem se s druhou polovicí leknutím
neskutálel i já. Koneènì byli v jámì oba. Pøikryli jsme je
dekou a zaèali zasypávat. Ovem hodnì hlíny se nám rozkutálelo, take kdy jsme hrob opoutìli, jednomu z nebotíkù
z nìho trèela noha.
Odpoledne jsme zakopali jetì jednoho v malém lesíku,
kde bylo hlíny dost. Nebotík silné postavy byl støelen do
èela pøímo mezi oèi a leel naznak u støílny. Nìco mì tady
silnì rozladilo. Na støílnì mìl postavenou fotografii hezké
eny. Byla to manelka èi milenka? Postavil si ji tam sám
pøed smrtí, nebo ji u nìho nael nìjaký kamarád? Nebo nìjaká lidská hyena ho obrala o cennosti a tuto fotku odloila?
Dle poznávací znaèky, kterou mìli italtí vojáci pøipevnìnou
tkanicí na krku, byl to studující univerzity. Jméno a adresa
mi neutkvìla v pamìti. Pochovali jsme ho, fotografii jsem mu
poloil na prsa. Protoe se stmívalo, skonèili jsme. Bylo mi
smutno a tehdy snad vem.
Druhý den se pokraèovalo. Zabrali jsme pás od zákopù II.
kompanie smìrem k vesnici v údolí. Hned za drátìnými pøekákami leel rakouský kaprál. Mlèky jsme vedle nìho vykopali díru. Byla tam pouze su, napadaná snad za století
z hoøejí skály. Teprve pøi odebírání poznávací znaèky jsem si
viml, e to je mùj známý, který pøiel se mnou do fronty.
Blaheta Josef z Libhotì, syn rolníka a hostinského. Kulka
mu vlétla do hlavy pod okem. Vìnoval jsem mu tichý Otèená.
Pokraèovali jsme v chùzi snad více jak ètvrt hodiny, ani
jsme narazili na dalího mrtvého. Za to v místì, kde zákopy
vùbec nebyly, na neveliké louce s nìkolika bukovými keøi nás
èekala smutná podívaná. Leelo jich tady v rùzným pozicích
mnoho. Nai! Jeden chudák byl minou roztrhán na kousky.
Sbíral jsem prsty jednotlivì. Aèkoliv u jsem byl otrlý, na
tuto práci jsem si nemohl pøivyknout. Vykopali jsme nìkolik
metrù irokou jámu a do ní snáeli nebotíky. Dùstojník naøídil, abychom vem odebrali výstroj, tzn. puku, tlumok
a chlebník. A také cennìjí vìci jako bøitvy a hodinky. Výstroj
se házela na hromadu, cennosti na celtu.
Narazil jsem na jednoho nebotíka pomìrnì velké postavy. Kleèel opøen o bukový keø, puku drel v rukou. Pohybo[pokraèování na str. 15]

[pokraèování ze str. 2]

val jsem s ním, abych mohl sejmout jeho plný tlumok. Poøád
se mi nedaøilo rozepnout pás, na nìm byl zapnut. Napnul
jsem vekerou sílu. Plyny, které se uvnitø postavy vytvoøily,
vdy to bylo u ètvrtý den po bitvì, se tou manipulací pohnuly a mrtvola vydala lidský vzdech. Ulekanì jsem odskoèil, ostatní se mi smáli. Natahali jsme pak do té jámy ètrnáct
zabitých.
Odpoledne jsme táhli irokým pásem vesnicí a okolím.
Tentokrát byl mým kolegou nìjaký Polák. Pochovali jsme
pouze jednoho Itala. Leel v zahradì poblí místa, kde jsem
nedávno nocoval. Tady se kopalo dobøe. Polák ztloukl dvì
úzká prkna z bedny a vzniklý køí zarazil do hrobu. Napsal
na nìho jméno padlého podle jmenovky, kterou mìl na krku.
Pøi ètení jsem zjistil, e místo jména tam napsal název vesnice, v ní se mrtvý narodil. V Itálii je a polovina obcí, které
mají jméno podle patrona kostela. Na opravu u nemìl chuti.
S úsekem jsme byli hotovi. Ovem, museli jsme mít iroké
svìdomí. Dùstojník naøídil: Odebranými malièkostmi se podìlte! Vrhli se na vìci jako blázni. Já na to ani nesáhl. Dnes
to seberu já a zítra to odebere nìkdo mnì. Poté oficír vydal
rozkaz: Prohlédnìte vesnici a ubikace a cenné vìci posbírejte, hlavnì revolvery, dalekohledy, mapy. Vyhlédnul jsem si
výstavnìjí budovu, na její komín jsem bìhem více jak jednoho roku vypálil nìkolik ran, ani jsem mohl zjistit trefu.
Velké rány na nìm nebyly.
V domì, ve svìtnici odvrácené od zákopù, nael jsem nìco
jako knihovnu a èítárnu. To bylo nìco pro mne. Byla tam
tlustá, vázaná kniha  obrázkový slovník v øeèi italské, francouzské a nìmecké. Uvádìli v nìm, e Italové øíkají nìmèinì

tedesco. Druhá, slabí obrázková kniha byla hvìzdáøská.
Z té jsem vytrhl dva obrázkové listy  Noèní obloha v létì
a noèní obloha v zimì.
Pak jsem si vzpomnìl na skupinu hruek nad vesnicí pod
lesem, které jsem po dva roky vidìl tak nádhernì kvést.
Hned jsem se tam rozbìhl. Vdy za dne je sbírat nemohli a v
noci vechny nenali. Vskutku, hruek leelo pod stromem a
radost. Dost velké, ale plané, trpké. Pøesto jsem jich nasbíral
plný chlebník. Kousek dále leela mrtvola italského vojáka.
Oznámil jsem nález dùstojníkovi, ale ten jen mávl rukou: To
není v regionu naeho praporu. A dal rozkaz k odchodu.
Vojáci obtíení koøistí vlekli hlavnì strojních puek, samopaly atd., já nemìl nic. Tak jsem popadl dva zbrusu nové
krompáèe. I to mi staèilo. Veèer jsem uvaøil v kuchyni hruky. Vichni ochutnávali, chválili a tak jsem uvaøil i dalí.

GARÁOVÁ
VRATA
www.vrata-ostrava.cz
dvoukøídlá, výklopná, sekèní
Stavíme ploty na klíè
Pletivové ploty, svaøované, branky, brány
www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
POTØEBY PRO CHOV DRÙBEE
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ
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Sokol Metylovice
zve dívky a chlapce
do novì zaloeného achového oddílu mládee

CO ZAJÍMAVÉHO VÁM ACHY
MOHOU NABÍDNOUT?
n
n
n
n
n

Zájemci mohou být i úplní zaèáteèníci, nebo i ti,
kteøí ji hrát umí a chtìjí se nauèit hrát lépe.
Vichni dostanou anci, zúèastòovat se achových
soutìí, kde si mohou zmìøit své dovednosti
s dalími dìtmi.
Vedoucím oddílu je dlouholetý aktivní hráè Petr
Vysoglad z Metylovic, který dohlédne na to, aby
se dìti nenudily a nìco nauèily.
Blií informace získáte na tel. èísle 606 669 800.
Tak neváhejte a pøijïte mezi nás!

Je prokázáno, e achy tøíbí mysl a zvyují IQ
Nauèí trpìlivosti, rozhodnosti a sebedùvìøe
Dobrý achista umí vyhrávat, prohrávat
a pouèit se z chyb
V krouku najdete nové kamarády
a kamarádky
achy mohou být vaím koníèkem na celý
ivot.

Váení rodièe, milé dìti,
novì zaloený achový oddíl pøi TJ Sokol nabízí
vem zájemcùm monost pøihlásit se tohoto oddílu.
Obecní zpravodaj obce Metylovice. Vychází jednou za tøi mìsíce. Registrace MKÈRE17207. Logo © David Knìzek. Nevyádané
rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA. Monost soukromé i komerèní
reklamy. Spojení na redakci: zpravodaj.metylovice@seznam.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz
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