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Zima v oddíle volejbalu
V druhé pùli roku 2016 a celou první ètvrtinu roku 2017
se ivot volejbalového oddílu toèí okolo hlavních soutìí poøádaných Èeským volejbalovým svazem. Ale jetì se vrame na
konec roku 2016, kde mimo tréninky a zápasy, jsme uspoøádali dvì tradièní sportovnì spoleèenské akce.

Mikuláský trénink
Ve ètvrtek 8. prosince 2015 jsme ji tradiènì uspoøádali
pro nae nejmení èleny mikuláskou nadílku. Byli pozváni
i rodièe dìtí, aby se na vlastní oèi pøesvìdèili, co se na volejbalových trénincích jejich ratolesti uèí a co se ji odnauèily.
Na konec tréninku dorazila mikuláská druina a rozdala
dìtem nadílku.
Letos jsme opìt rozdìlili turnaj na dopolední a odpolední
èást, kdy ta dopolední byla urèena naim nejmladím. Nejlepí byli odmìnìni upomínkovými pøedmìty a také volejbalovým mufinem. Tradièní byla i svaèinka v podobì párku
v rohlíku.

Odpoledne se uskuteènil
vánoèní turnaj v kategorii
dospìlých smíených drustev. Drustva jsou losována tak, aby pokud mono
v kadém byl stejný poèet
en a muù. Na konci turnaje byl vyhláen vítìz,
který obdrel tradièní cenu,

Zakonèení roku  vánoèní turnaje
Kadoroènì poøádáme po vánocích turnaj pro èleny oddílu. Hlavním zámìrem turnaje je rozhýbat nabytá kila u sváteèního stolu, a také se setkat v pohodové atmosféøe a zhodnotit uplynulý rok.
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Soutìe dospìlých
Obì nae drustva dospìlých, tedy eny i mui, hrají krajské soutìe. Krajské soutìe se tuto hrací sezónu nerozdìlovaly na 1. a 2. výkonnostní úroveò, ale základní podzimní
èást, která se hrála rozdìlena podle územního èlenìní. Odpadly tak dlouhé zájezdy, ale na druhou stranu byly velké
výkonnostní rozdíly mezi soupeøi.

a to dort. Veèer po skonèení sportovní èásti jsme se pøemístili
do hospùdky Na høiti, kde jsme pokraèovali ve spoleèenské èásti turnaje a u dobré veèeøe a nìjakého toho pití zhodnotili uplynulý rok.

Soutìní rok 2016/2017
Mládenická drustva
Aby ty nejmení dìti mìly motivaci k tréninkovému nasazení, úèastníme se i s nimi mládenických soutìí organizovaných okresním volejbalovým svazem Frýdek-Místek, a také turnajových soutìí pod názvem Barevný minivolejbal.
Barevný minivolejbal  BMV
V nedìli 12. únoru 2017 jsme se zúèastnili krajského kola
BMV, tentokráte v Ostravì, a to v hale na ulici Varenská.
Hrálo 11 dìtí ve 4 vìkových skupinách, které také reflektují
hráèskou úroveò dìtí. Nejlépe se umístily holky v kategorii
lutá (Lucka Hajduková a Klára áèková), a to na 1. místì!!! ve své kategorii.
Okresní volejbalový svaz F-M  mladí áci
(trojkový volejbal)
Soutì hrají chlapci a dívky ve smíených drustvech,
narození 1. 1. 2003 a mladí, hraje se na høiti o velikosti 4,5
x 6 m a výce sítì 220 cm. Soutìe se úèastní celkovì 22
drustev. Poslední soutìní kolo se hrálo 16. 3. 2017, take
tabulka níe nezobrazuje koneèné výsledky. Na tuto zimní
soutì bude od druhé pùle dubna navazovat Letní pohár Ing.
Lumíra Hajduka  minivolejbal trojic mladího actva. Tato
soutì se pøedevím hraje na venkovních antukových kurtech, tedy hezky na èerstvém vzduchu a sluníèku.
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ENY  celkovì se soutìe zúèastnilo 17 drustev. Podzimní èást byla rozdìlena na dvì skupiny. Jarní èást je ji
rozdìlena podle umístìní, první 3 drustva z obou skupin
postupují do finálové skupiny, drustva na 4.6. do prostøední skupiny a drustva na 7.9. místì do skupiny poslední.
Bohuel postup do finálové skupiny enám unikl a po základní èásti skonèily na 4. místì. Nyní hrají prostøední skupinu,
tedy o celkové 7.12. místo, a zatím drí 11. pozici.
MUI  obdobnì jako eny byla i tato soutì v podzimní
èásti rozdìlena na dvì skupiny, zjednoduenì øeèeno na ostravskou a frýdecko-místeckou. Zúèastnilo se celkovì 16 drustev. Nai mui bojovali, co jim síly staèily, ale i tak to bylo
jen na bramborovou pozici, tedy 4. místo ve skupinì. Stejnì
jako eny hrají tedy finálovou skupinu o koneèné 7.12. místo. Dva hrací dny pøed koncem soutìe to vypadá na celkové
9. místo v kraji.

Fotbalová utkání
Metylovice

Plánované akce
do konce letních prázdnin 2017
Jakmile nám to poèasí dovolí, tak vyrazíme ven na antukové kurty a pøipravíme je na nastávající letní sezónu.
Sobota 3. 6. 2017  26. roèník Dortového turnaje mládee (kadetky / juniorky)
Sobota 17. 6. 2017  13. roèník Metylovice CAP 2016 
turnaj smíených drustev
Nedìle 27. 8. 2017  63. roèník memoriálu M. Èupy a M.
Bílka  mui
Vechny pozvánky na plánované akce, ale i dalí aktuality ze ivota naeho oddílu, mùete sledovat na webových
stránkách SK Metylovice  www.skmetylovice.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal
Pokud by jste mìli dotazy, námìty nebo pøipomínky, mùete nám také napsat na ná e-mail
volejbal@skmetylovice.cz
Na výe uvedené adrese si mùete popøípadnì i objednat
pronájem antukových kurtù (jeden je stabilnì upraven jako
tenisový kurt) nebo høitì na pláový volejbal. Blií informace opìt na webu SK Metylovice.

Spoleèenské události
V roce 2016 se doil významného ivotního jubilea, 70.
narozenin, dlouholetý èlen naeho oddílu JUDr. Antoním Fajkus.
Dalí významné ivotní jubileum, a to 75 let, oslavil znovuzakladatel metylovského volejbalu Ing. Lumír Hajduek.
V letoním roce oslaví kulatiny dalí matador metylovského volejbalu pan Valentýn Mali.
Vem blahopøejeme a pøejeme hlavnì hodnì zdraví a
tìstí do dalích let.
V mìsíci únoru jsme se aktivnì zapojili do pøíprav a samotného poøádání 87. ibøinek.
Na setkání s vámi pøi sportu nad vysokou sítí se tìí
oddíl volejbalu.
Vladimír Míèek, Pavel Suchan
 oddíl volejbalu SK Metylovice

Z klubu seniorù
V prosinci 2016 probìhla valná hromada klubu seniorù.
Zde jsme zhodnotili uplynulý rok a nastínili plány na r. 2017.
Nai valnou hromadu pøiel pozdravit i starosta obce Ing.
Luká Halata. V závìreèné èásti naeho setkání pøili i andìlé s èertem.
9. února 2017 probìhla, v rámci setkání klubu seniorù
beseda se zástupkyní Policie ÈR nprp. Bìlunkovou. Ta poutavým zpùsobem pohovoøila o problému kriminality páchané
na seniorech, jak se bránit apod., i o kriminalitì obecnì.
Plán akcí:
duben  setkání na OÚ
kvìten  opékání párkù na høiti
èerven  1. èervna smaení vajeèiny
 6. èervna zájezd
èervenec  prázdniny
srpen  6. srpna metylovská pou.
Pøípadné zmìny budou aktualizovány ve vývìsce klubu
seniorù.
Pøihláky na zájezd pøijímá p. Jana Juøicová do 26. kvìtna 2017. Pøi pøihláení zaplatíte zálohu ve výi 400 Kè.
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Sokol na prknech
Tak se jmenuje nový divadelní spolek pøi TJ Sokol Metylovice. Ten se snaí oivit bohatou a dlouhou divadelní tradici
v Metylovicích. Vedoucím divadelního spolku je Milan Hajduek.
Od dvacátých let minulého století hrály v Metylovicích
dva ochotnické divadelní soubory  Sokoli a Orli  nìkolik
pøedstavení roènì.
Bohuel ve skonèilo pøed 54 lety v roce 1963, kdy sokoltí ochotníci dohráli svou poslední hru Lucernu.
Je fakt, e hostující divadla uvádìly obèas v kinosále své
hry, nìkteré skvìlé, ale nìjak to není ono.
Po letech snaení se vykrystalizovali nadenci z øad místních obèanek a obèanù, kteøí zkouejí, co obnáí hrát divadlo.
A nìkteøí zjistili, e zabírá hodnì èasu, nadmìrnou nervozitu, nejistotu z výsledku a dalí faktory, které je odradili. Teï
aktuálnì èítá herecký ansámbl potøebných sedm hereèek
a hercù, pro které je komedie Antonína Procházky napsána.
Reisérem je David Hypler z Pasek. Je to pro nìj zcela
nová role, která ho jistì zaktivizuje k takovému úsilí, aby se
dílo zdaøilo a vyústilo v premiéru na prknech, je znamenají
svìt.
K premiéøe je dlouhá cesta také z technického hlediska.
Je nutno obmìnit jevitní osvìtlení, ozvuèení, vyrobit kulisy,
sehnat rekvizity, obstarat kostýmy pro herce, ale také vypracovat scénografii, zajistit propagaci a marketing. O tyto záleitosti se starají nejen dalí èlenové TJ Sokol, ale i jiní sympatizanti z øad neèlenù. Nutno øíci, e poèáteèní finanèní
investice do zprovoznìní divadla jsou znaèné.
Zde je také tøeba podìkovat obecnímu zastupitelstvu, které se snaí v rámci monosti vytvoøit potøebné materiální
podmínky. Vdy vylepené jevitì bude slouit i vystoupením naí základní a mateøské koly pøi jejich budoucích produkcích.
Pokud se ve podaøí, premiéra by mohla být uvedena poèátkem kvìtna. Rádi bychom hráli ochotnické divadlo dlouhodobì, jak pro potìení divákù, tak i hercù a lidí kolem
nich.
Milan Hajduek

Hasièi získali nové auto
díky dotacím
Hasièi z Metylovic mají ve zbrojnici nové auto. Obec poádala na zaèátku roku 2016 o dotaci na poøízení nového dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasièù Metylovice z programu Dotace pro jednotky SDH obcí
pro rok 2016. Ten vyhlásilo Ministerstvo vnitra ÈR  generální øeditelství Hasièského záchranného sboru ÈR. ádosti
byly v dubnu 2016 vyhodnoceny a obci Metylovice byla
schválena dotace v maximální moné výi 450 000 Kè.
Navíc v dubnu 2016 podala Obec Metylovice ádost o individuální dotaci z rozpoètu Moravskoslezského kraje ve výi
225 000 Kè na financování uznatelných nákladù, spojených
s poøízením dopravního automobilu pro jednotku SDH, kterou v záøí zastupitelstvo kraje schválilo. Celkové náklady na
poøízení dopravního automobilu jsou ve výi 1 035 102 Kè
vèetnì DPH, dotace z Ministerstva vnitra ÈR èiní 450 000 Kè
a dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje je ve výi 225
000 Kè. Spoluúèast obce Metylovice dosahuje míry necelých
35 %, tj. 360 102 Kè.
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Nová dodávka pro hasièe je devítimístná. Slouit bude
k pøepravì èlenù výjezdové jednotky, poárního a technického vybavení, k zásahùm a technické pomoci, jako napøíklad
k likvidacím vosích a srních hnízd.

Obec informuje
Metylovice mají rozpoèet na tento rok
Obec schválila rozpoèet na rok 2017. Nejvìtí investicí
bude strojní vybavení budoucí kompostárny a sbìrného dvora, kdy obec zakoupí traktor s èelním nakladaèem, pøekopávaè kompostu a drtiè a míchaè kompostu, síto a váhu.
Ve fázi projektu je zatím rekonstrukce zázemí na fotbalovém høiti. Zvaujeme, e by se stávající objekt na høiti
zboural a na jeho místì vyrostla nová restaurace se zázemím
pro sportovce a návtìvníky kulturních akcí, které tam poøádáme, øíká starosta Luká Halata.
Obec hodlá tento rok také provést zateplení mateøské
koly, poøídit lesnickou techniku  naviják, nebo napøíklad
zrekonstruovat autobusovou zastávku na ukovì. Z obecního
rozpoètu pùjdou peníze na kolu i na místní spolky a organizace.
Rozpoèet opìt poèítá s podporou sportu i kulturnì-spoleèenských akcí. Provedou se i opravy na místních komunikacích.

Informace o portálu Transmise
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. a Nemocnice Tøinec,
p. o. patøí mezi krajské nemocnice, které jsou zapojeny do
portálu Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výmìnu informací
mezi krajskými zdravotnickými zaøízeními  nemocnicemi
a ambulancemi, èást portálu umoòuje také pacientùm bezpeènì pøes internet nahlédnout do vlastních zdravotních záznamù a dokumentace. Poskytovatelùm zdravotních slueb
umoòuje elektronické pøedávání informací, napøíklad ádost
o vyetøení, výsledky vyetøení, propoutìcí zprávy, ádanky
aj.
Webová aplikace umoòuje obèanùm pøes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamù (propoutìcí zprávy,
ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.) vedených v nemocnièních informaèních systémech krajských nemocnic v Opavì,
Krnovì, Havíøovì, Karviné, Tøinci a Frýdku-Místku. Pacienti
z naeho regionu se mohou registrovat na recepci Nemocnice
ve Frýdku-Místku nebo na pøíjmovém oddìlení Nemocnice
Tøinec. Poplatek èiní 200 Kè za registraci v kadém zdravotnickém zaøízení.
Portál je velmi dobøe zabezpeèen, pøístup je umonìn jen
ovìøeným pacientùm nebo ovìøeným zákonným zástupcùm,
kteøí mohou nahlédnout jen do svých zdravotních záznamù
nebo záznamù osob, jejich jsou zákonnými zástupci.
Vedení Moravskoslezského kraje pøedpokládá, e èasem by se
do tohoto krajského systému mohla zapojit i jiná zdravotnická zaøízení v regionu. Více informací o portálu Transmise
a monostech pøipojení zájemci najdou na http://transmise.msk.cz

Obec usiluje o finance ze dvou dotací
Vedení obce Metylovice odevzdalo dvì ádosti o dotace na
Ministerstvo zemìdìlství ÈR. Jedna se týká høbitova. Chceme pokraèovat v opravì kamenné zídky v severní èásti høbitova a vymìnit rámkové výplnì ze strojového pletiva za výplnì kované, které budou upevnìny do stávajících kamenných
sloupkù oplocení. Maximální èástka dotace èiní 700 tisíc korun. Odhadované náklady jsou 1,2 milionu korun. Rozdíl
uhradíme z obecní kasy, vysvìtlil starosta Metylovic Luká
Halata.
Druhá dotace se týká stavby krytého pøístøeku pro turisty, podobnému tomu, který stojí na Èupku. Toto odpoèívalo
by mìlo stát na turistické stezce u Boích muk na úpatí
Èupku, smìrem na Hodoòovice. Maximální výe dotace èiní
200 tisíc korun, náklady na výstavbu jsou zhruba 310 tisíc
korun. Zbytek dofinancuje obec ze svých zdrojù, upøesnil
starosta.

Statistika registru obyvatel k 15. 2. 2017
Poèet obyvatel dle vìkových kategorií
Vichni

Mui

eny

1732

839

893

Do 15 let

284

140

144

Do 18 let

319

156

163

Od 18 do 60 let

983

497

486

Nad 18 let

1413

683

486

Nad 60 let

430

186

244

Vichni

Prùmìrný vìk
Prùmìrný vìk obyvatel

42

Prùmìrný vìk muù

40

Prùmìrný vìk en

42

Data narození

Pozor na vèasné zaplacení poplatkù

Nejmladí mu

26.1.2017 Nejmladí ena 27.1.2017

Poplatek za odpad èiní i tento rok 450 korun za kadou
osobu s trvalým pobytem na území obce Metylovice. Poplatek
je splatný do 31. bøezna 2017.

Nejstarí mu

9.10.1928 Nejstarí ena

Poèty dle volebních parametrù

Poplatek za psa èiní 70 korun za prvního psa a 100 korun
za kadého dalího psa. Poplatek platí dritel od tøech mìsícù vìku psa. Poplatek je splatný do 30. dubna 2017.
Poplatky mùete zaplatit hotovì v pokladnì OÚ nebo pøevodem na úèet obce: 27-3599820227/0100. Jako variabilní
symbol uveïte èíslo popisné vaeho domu.
Vzhledem k tomu, e se zmìnil dopravce, který popelnice
v obci sváí, vydává obecní úøad známky na popelnice. Známky jsou vydávány pøi placení poplatku. Kdo jetì neobdrel
známku na popelnici, mùe si ji vyzvednout na obecním úøadì. Jedná se pøedevím o obèany, kteøí platí poplatky bankovním pøevodem. Poèet vydaných známek nemá vliv na výi
poplatku.

28.2.1923

Volièi
Nevolièi s trvalým
pobytem
Cizinci v obci

Poèet

Prùmìrný vìk

Prùmìrný
rok
narození

1407

49

1968

5

41

14

44

Rodinné domy
Novì pøidìlené èísla popisné
Zrekolaudováno na rodinný dùm
Poslední pøidìlené èíslo popisné

13
1
633

Informace pro obèany
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 14. 11. 2016
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu s panem Stanislavem Jurokem, Palackého 1242, 739 11 Frýdlant
n. O.  viz pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Sportovnímu
klubu Metylovice, o. s., Metylovice 466,
IÈ: 61963721, na podporu èinnosti a
èásteènou úhradu nákladù na provoz,
opravy a údrbu majetku SK Metylovice ve výi 140 000 Kè a povìøuje starostu k podpisu veøejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestièní dotace z roz-

poètu obce Metylovice ve výi 140 000
Kè se Sportovním klubem Metylovice,
o.s. Metylovice 466, IÈ: 61963721  viz
pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu obce
Metylovice ve výi 20 000 Kè Moravskoslezskému kraji, 28. øíjna 117, 702
18 Ostrava, IÈ 70890692, na realizaci
projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji a povìøuje starostu
obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha
è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finanèního
daru ve výi 25 000 Kè Støedisku sociálních slueb mìsta Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinù 312, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IÈ: 00847020,

zastoupeným øeditelem Ing. Jiøím Hoøínkem a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje odmìnu
pro øeditelku koly z pøebytku financí
krajského rozpoètu na pedagogické pracovníky za kalendáøní rok 2016 ve výi
25 000 Kè.
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s paní Evou Onderkovou, Metylovice 270, 739 49 Metylovice, na odkoupení èásti pozemkù parc. è. 511/1,
2036/3 a 2036/4 v k. ú. Metylovice za
celkovou cenu 112 510 Kè (z ni uhradí
obec Metylovice ½ nákladù a stane se
vlastníkem ½ pozemkù) a povìøuje starostu k podpisu smlouvy  viz pøíloha
è. 7.
l pokraèování na str. 6 l è
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l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s panem Vojtìchem Herotem,
Prno 225, 739 11 Frýdlant n. O., na
odkoupení èásti pozemku parc. è. 508/5
v k. ú. Metylovice o výmìøe 202 m², za
cenu 20 200 Kè (z ni uhradí obec Metylovice ½ nákladù a stane se vlastníkem ½ pozemkù) a povìøuje starostu
k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje podklady pro podání nabídek úèastníkù zadávacího øízení v rámci zjednodueného
podlimitního øízení k veøejné zakázce
Sbìr, svoz a odstraòování smìsných
komunálních odpadù v obci Metylovice.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o poskytování slueb se spoleèností
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny
8209/43, 010 01 ilina, Slovenská Republika, IÈ: 45368309, zastoupená Ing.
Jurajem Bielikem, jednatelem, na
zpracování projektové ádosti a èinnosti asistenta projektového manaera
v rámci projektu Priblíme sa k spoleènému prírodnému a kultúrnému dedièstvu, realizovaného v rámci Programu pøeshranièní spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika  Èeská republika 2014  2020 a povìøuje starostu
k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 12.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru ve výi 5 000 Kè
paní Ludmile Chýlkové a finanèního
daru ve výi 5 000 Kè paní Janì Pavláskové, za dlouhodobou práci pøi poøádání akcí kulturního výboru
BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO Metylovice bere na vìdomí
výroèní zprávu Z Mjr. Ambroe Bílka
a M Metylovic, p. o., o èinnosti koly
za kolní rok 2015/2016 viz. pøíloha
è. 6.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
Dohodu s mìstem Krásno nad Kysucou
o spolupráci partnerù na projektu v
rámci programu Interreg V-A Slovenská republika  Èeská republika viz.
pøíloha è. 9.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 12. 12. 2016
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice schvaluje výbìr
uchazeèe veøejné zakázky na Sbìr,
svoz a odstraòování smìsných komunálních odpadù v obci Metylovice spon6n

leènost Frýdecká skládka, a.s., Panské
Nové dvory 3559, 738 01 Frýdek  Místek, IÈ: 47151552 za nejnií nabídnutou cenu tj. 521.896,60 Kè bez DPH za
rok  viz pøíloha è. 2 a 3.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu se spoleèností Frýdecká skládka,
a.s., Panské Nové dvory 3559, 738 01
Frýdek  Místek, IÈ: 47151552, na zajitìní sbìru, pøepravy a odstraòování
komunálních odpadù, za nejnií nabídnutou cenu, tj. 521 896,60 Kè a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy
 viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje pøíkazní smlouvu se spoleèností INNOVA Int.
s.r.o., Rudná 847/10, 70300 Ostrava 
Vítkovice, IÈ: 27857255, zastoupenou
Danielem Rakusem, jednatelem, na zajitìní projektového managementu
v rámci projektu s názvem Zahrada
v pøírodním stylu pøi M v Metylovicích a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení sluebnosti inenýrské sítì (vodovodní pøípojka) s Ing. Lukáem Fabiánem, J. Boana 3134, 738 01 Frýdek-Místek, na pozemky parc. è. 452/6, 452/39, 452/9,
462/3, 462/6 a 463/1 ve v k. ú. Metylovice  viz pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi 1 000
Kè èistého paní Martì Michalcové a
1 000 Kè èistého paní Vìøe Karteczkové, obìma za návtìvy jubilantù.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi 2 000
Kè èistého panu Vavøínu Michalcovi, za
provádìní hláení v obecním rozhlase
a dlouhodobou výpomoc pøi poøádání
kulturních akcí.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru èlenùm Sboru
dobrovolných hasièù Metylovice ve výi
650 Kè pro pana Vladimíra Konvièku,
650 Kè pro pana Pavla iguta mladího, 850 Kè pro pana Milana Peèínku a
450 Kè pro pana Alee Velièku za pomoc pøi provádìní technické pomoci 
èitìní propustku v obci.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finanèních
darù dle návrhu finanèního výboru na
rozdìlení jednorázových dotací a darù
v roce 2016 viz. pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Miloslavem Klichem,
739 01 Baka, Kunèièky u Baky 334,
IÈ: 44929684 na zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí

(DÚR) a stavební povolení stavby
(DSP), vèetnì rozpoètu a výkazu výmìr: Rozíøení vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice-kaplièka sv.
Anna a Metylovice-ukov, varianta è.
1, dle studie Rozíøení vodovodu v Metylovicích za cenu 190 000 Kè vèetnì
DPH a povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo  viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje Obecnì
závaznou vyhláku Obce Metylovice
è. 4/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù  viz pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje plán inventur na rok 2016 a sloení inventarizaèních komisí  viz pøíloha è. 10.
l ZO Metylovice schvaluje a povìøuje starostu k provádìní rozpoètových
opatøení do výe 1 milionu Kè, do 31.
12. 2016. Opatøení budou pøedem konzultovány s finanèním výborem.
l ZO Metylovice schvaluje rozpoètové provizorium na rok 2017. Do
schválení rozpoètu na rok 2017 se hospodaøení obce øídí posledním upraveným rozpoètem pøedchozího roku (tj.
2016), navíc lze v rámci rozpoètového
provizoria financovat akce schválené
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavøených smluv.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu s Ing. Tomáem Farným, o poskytnutí nepenìního daru - zpevnìné plochy (konstrukèní vrstvy komunikace)
obci Metylovice  viz. pøíloha è. 12.
l ZO Metylovice zveøejòuje zámìr
smìny èásti pozemku parc. è. 2026/3,
ostatní plocha  ostatní komunikace,
specifikované v pøiloeném geometrickém plánu è. 2779-929/2016 pod novým
parc. è. 2026/7 o výmìøe 177 m2, v k. ú.
Metylovice, obec Metylovice za pozemek parc. è. 477/2, zahrada, o výmìøe
44 m2.
BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO Metylovice bere na vìdomí
novelu naøízení vlády è. 37/2003 Sb.,
o odmìnách za výkon funkce èlenùm
zastupitelstev.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 30. 12. 2016
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice vybírá na dodávku navijáku pro soustøeïování døíví,
poøizovaného v rámci projektu Poøízení lesnické techniky pro obec Metylovi-

ce z Programu rozvoje venkova firmu
INTERFORST CZ, s.r.o., Brnìnská
4646/69, 796 01 Prostìjov, IÈ: 26263017
za nejnií nabídkovou cenu tj. 198 950
Kè bez DPH  viz pøíloha è. 2.
l ZO souhlasí s úplatným pøevodem pozemkù parc. è. 452/8, 462/3 a
462/6 ve v k. ú. Metylovice dle § 10
odst. 1 zákona è. 503/2012 Sb. z vlastnictví Státního pozemkového úøadu do
vlastnictví Obce Metylovice a povìøuje
starostu obce Ing. Lukáe Halatu zpracováním a podáním ádosti Obce Metylovice o úplatný pøevod pozemkù parc.
è. 452/8, 462/3 a 462/6 ve v k. ú. Metylovice dle § 10 odst. 1 zákona è. 503/
2012 Sb. z vlastnictví Státního pozemkového úøadu do vlastnictví Obce Metylovice.
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, povìøuje starostu obce
Ing. Lukáe Halatu zpracováním a podáním nabídky za obec Metylovice do
výbìrového øízení èíslo OFM/044/2016
(hrobové zaøízení kopaného dvojhrou
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/
5256/2016-OFMM a 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/5256/
2016-OFMM.
l ZO Metylovice schvaluje prodej
osobního vozu koda Felicia za prodejní cenu 6 000 Kè, dle nejvyí cenové
nabídky.
l ZO Metylovice schvaluje dodatek
è. 3 ke Smlouvì o spolupráci pøi zajiování dopravní obslunosti se Statutárním mìstem Frýdek  Místek a povìøuje starostu k podpisu Dodatku 
viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje podpis
dohody o monosti provést stavbu na
cizím pozemku mezi Základní kolou
Mjr. Ambroe Bílka a Mateøskou kolou Metylovice, pøíspìvkovou organizací jako stavebníkem a Sportovním klubem Metylovice, o. s., Metylovice 466
jako vlastníkem pozemku parc. è. 1368/
1 v k. ú. Metylovice, za úèelem výstav-

by Venkovní uèebny pro rozvoj pøírodovìdných a pracovních kompetencí
a volnoèasových a sportovních aktivit
v rámci projektu Moderní kola financovaného z výzvy IROP.
l ZO Metylovice schvaluje podpis
nájemní smlouvy mezi Základní kolou
Mjr. Ambroe Bílka a Mateøskou kolou Metylovice, pøíspìvkovou organizací jako nájemcem a Sportovním klubem
Metylovice, o. s., Metylovice 466 jako
vlastníkem pozemku parc. è. 1368/1
v k. ú. Metylovice o výmìøe 1109 m2, a
to bezúplatnì na dobu 10 let od podpisu smlouvy, za úèelem výstavby Venkovní uèebny pro rozvoj pøírodovìdných a pracovních kompetencí a volnoèasových a sportovních aktivit v rámci
projektu Moderní kola.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
23. 1. 2017
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s Bc. Lukáem Kubalou, Kamenec 1478, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, na odkoupení èásti obecního pozemku parc. è. 636/2 v k. ú. Metylovice
za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem è. 218/16 ve výi 17 000 Kè a
povìøuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy  viz pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek è. 10 ke Smlouvì o závazku veøejné
sluby ve veøejné linkové dopravní obslunosti na území obce Metylovice
s ÈSAD Frýdek-Místek, a.s. Politických
obìtí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, IÈ:
45192073 a povìøuje starostu obce
k podpisu Dodatku è. 10  viz pøíloha
è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje ádost
paní Ivany Fulnekové o nezvyování
nájemného v prodejnì potravin.
l ZO Metylovice schvaluje návrh
rozpoètu obce Metylovice na rok 2017 
viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje zapojení obce Metylovice do projektu PROTIDROGOVÝ VLAK  REVOLUTION
TRAIN v rámci sociální prevence pro
áky základních a støedních kol správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí a
zároveò souhlasí s finanèní spoluúèasti
obce Metylovice na tomto projektu ve
výi 10 000 Kè na pokrytí celkových
nákladù za 2 dny zastavení vlaku ve
mìstì Frýdlant nad Ostravicí.

l ZO Metylovice schvaluje výstavbu Venkovní uèebny pro rozvoj pøírodovìdných a pracovních kompetencí a
volnoèasových a sportovních aktivit na
obecním pozemku parc. è. 2106/1 v k.ú.
Metylovice.
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu è. UZSVM/OFM/5256/2016OFMM s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových, Raínovo
nábøeí 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupeným Ing. Janem Jonáem, øeditelem
odboru Odlouèeného pracovitì FrýdekMístek a obcí Metylovice, na koupi hrobového zaøízení kopaného dvojhrobu
èíslo 449-450, který se nachází v 17.
øadì na høbitovì v Metylovicích, za
cenu 1 800 Kè a povìøuje starostu
k podpisu kupní smlouvy  viz pøíloha
è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje obecnì
závaznou vyhláku è. 1/2017 obce Metylovice, o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù  viz pøíloha è. 7.
BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO bere na vìdomí monost prodeje osobního vozu koda Felicia.
NESCHVALUJE:
l ZO Metylovice neschvaluje podání projektu do dotaèního programu
krajského úøadu Moravskoslezského
kraje Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udritelného rozvoje pro rok
2017
l ZO Metylovice neschvaluje pøipojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, vyvìením vlajky na budovu obecního úøadu nebo na jiném
èestném místì dne 10. 3. 2017.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
20. 2. 2017
SCHVÁLILO:
l ZO Metylovice schvaluje smìnnou smlouvu mezi obcí Metylovice a
panem Jakubem Èaníkem, Metylovice
187, 739 49 Metylovice, na smìnu èásti
pozemku parc. è. 2026/3 (pod novým
parc. è. 2026/7, ostatní plocha  ostatní
komunikace o výmìøe 177 m2) za èást
pozemku parc. è. 477 (pod novým parc.
è. 477/2, zahrada o výmìøe 44 m2) ve
v k. ú. Metylovice, dle dohody za cenu
13 300 Kè a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 2.
l pokraèování na str. 8 l è
n7n

ç l pokraèování ze str. 7 l
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo (vèetnì návrhu doplnìní
smlouvy od paní Marty Bílkové) se spoleènosti Na míru, spol. s r.o., Metylovice 329, 739 49 Metylovice, IÈ:
03747361, zastoupenou jednatelkou
spoleènosti Ing. Kamilou ikovou, na
zhotovení ádosti o dotaci do programu:
Údrba a obnova kulturních a venkovských prvkù pro rok 2017 k zámìru
Vybudování pasivního odpoèinku
u Boí muky v Metylovicích, za cenu
18 150 Kè, vèetnì DPH a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo (vèetnì návrhu doplnìní
smlouvy od paní Marty Bílkové) se spoleènosti Na míru, spol. s r.o., Metylovice 329, 739 49 Metylovice, IÈ:
03747361, zastoupenou jednatelkou
spoleènosti Ing. Kamilou ikovou, na
zhotovení ádosti o dotaci do programu:
Údrba a obnova kulturních a venkovských prvkù pro rok 2017 k zámìru
Oprava oplocení a kamenné zídky
høbitova v Metylovicích  etapa II , za
cenu 18 150 Kè, vèetnì DPH a povìøuje
starostu obce k podpisu smlouvy  viz
pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s paní Miroslavou Bukovjanovou, U Hráze 1351, 738 01 FrýdekMístek, na odkoupení pozemku parc. è.
429/20 v k. ú. Metylovice za celkovou
cenu 36 300 Kè (u ni uhradí obec
Metylovice ½ nákladù a stane se vlastníkem ½ pozemku) a povìøuje starostu
obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha
è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s panem Pavlem Chlopèíkem,
Václava Talicha 1873, 738 01 FrýdekMístek, na odkoupení pozemku parc. è.
508/3 v k. ú. Metylovice za celkovou
cenu 21 000 Kè (u ni uhradí obec Metylovice * nákladù a stane se vlastníkem * pozemku) a povìøuje starostu
obce k podpisu smlouvy  viz pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje kupní
smlouvu s paní Ludmilou Prachaøovou,
Prno 158, 739 11 Prno na odkoupení
pozemkù parc. è. 2151 a 2152 v k. ú.
Metylovice za celkovou cenu 20 800 Kè
(u ni uhradí obec Metylovice * nákladù a stane se vlastníkem * pozemkù) a
povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a smlouva o právu
n8n

provést stavbu se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., se sídlem Dìèín, Dìèín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, IÈ:
24729035, zastoupenou Vítem Novákem, NOVPO FM, s.r.o., Sadova 609,
738 01 Frýdek-Místek, IÈ: 28633504,
na zaøízení distribuèní soustavy, zemní
kabelové pøípojky NN  Metylovice,
Volník pøíp. kNN, èíslo stavby: IP-128020126/01 a povìøuje starostu obce
k podpisu této smlouvy  viz pøíloha
è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje zámìr
pronájmu èásti pozemku parc. è. 495/11
v k. ú. Metylovice pro pronájem reklamního panelu umístìného na tomto
obecním pozemku.
l ZO Metylovice schvaluje pøijetí
vìcného daru pro Z Mjr. Ambroe Bílka a M Metylovice v celkové hodnotì
7 492 Kè od firmy Dvì dìti.cz, Marie
Pìchová, Dis., se sídlem 739 49 Metylovice 148.
l ZO Metylovice schvaluje zámìr
pronájmu èásti obecního pozemku parc.
è. 2105/1 v k. ú. Metylovice k umístìní
reklamního zaøízení.
l ZO Metylovice schvaluje vyhláení dotaèního programu pro poskytování individuálních dotaci z rozpoètu
obce Metylovice na rok 2017  viz pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje dodatek
è. 2 ke smlouvì o dílo è. 2672/030

se spoleèností 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 na akci Cyklostezka
Metylovice a povìøuje starostu obce
k podpisu Dodatku è. 2  viz pøíloha
è. 11.
BERE NA VÌDOMÍ:
l ZO Metylovice bere na vìdomí
smlouvu o dílo se spoleèností DIGIS,
spol. s.r.o.
l ZO Metylovice vzalo na vìdomí
ádost paní Ludmily Vrkové o zmìnu
územního plánu, spoèívající ve zmìnì
uití stáváních ploch pozemkù parc. è.
1096/1 a 1096/2 v k. ú. Metylovice, LV
è. 841 z ostatní plochy, zahrada na plochy pro bydlení v rodinných domech.
l ZO Metylovice vzalo na vìdomí
ádost paní Barbory Tomkové o zmìnu
územního plánu, spoèívající ve zmìnì
uití stáváních ploch pozemkù parc. è.
1195/1, 1196/1a 1196/2 v k. ú. Metylovice, LV è. 1519 z travnatého trávního
porostu na plochy pro bydlení v rodinných domech.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
ádost Tenisového klubu Karlický, z.s.
o osvobození od povinnosti platit poplatky ze vstupného.

kolství
Dìtský makarní ples se Sdruením rodièù
V sobotu 18. 2. jsme uspoøádali tolik oèekávaný Dìtský makarní ples.
Dìti byly natìené, rodièe taky a my

jetì více.
Kdy jindy se mùeme pøevléci do
masek vodníkù, pirátù, policistù, víl,

Rubikových kostek, Flinstounù a vyrazit mezi dìti a dospìláky do Sokolovny
Ve 14 hodin spustilo Divadlo Modrý slon svùj program.
Nechybìla pøehlídka masek, rocknroll, soutìe, velmi zábavné koulování, hry a tanec s rodièi, vystoupení naich maoretek, vyhodnocení masek a letos opravdu bohatá tombola.
A Kolo tìstí? To se ani na minutu nezastavilo. Dìti si
odpoledne uily a vìøíme, e si vichni odnesli alespoò malou
pozornost, a u z tomboly nebo cenu útìchy za kostýmky.
Letos musíme opìt pochválit dìti a hlavnì rodièe za krás-

Kalendáø akcí pro kolní rok 2017
31. 3. 17  výlet na Èupek
19. 5. 17  smaení vajeèiny
29. 6. 17  dìtský den
Sdruení rodièù informuje, e nadále pokraèuje soutì ve sbìru víèek. Víèka dìti odevzdávají ve svých tøídách
a na vítìznou tøídu èeká odmìna!

né masky, které dìtem dali nebo vyrobili. Ty vyrobené oceòujeme zvlá, protoe víme, kolik práce to dá.
Dìkujeme vem rodièùm a prarodièùm za napeèení úasných zákuskù, dezertù a buchtièek!
Dìkujeme vem naim dobrovolníkùm za pomoc s pøípravami plesu, vèetnì roznosu pozvánek a úklidem po plesu!
A v neposlední øadì dìkujeme naim vìrným i novým
sponzorùm, protoe jako kadý rok by to bez vás vech prostì
nelo!!!
Sponzoøi dìtského plesu byli: www.dvedeti.cz n Pavel
Hajduek n www.nejenkrby.cz n Restaurace Pod lípami n
Duan Venhá n Pálkovická sjezdovka Lyování za domem
n Miroslav Klimánek n Vinárna Sokol n Levné kostýmy na
karneval (fb stránka)
n
Milan Hajduek
n
www.fajnestroje.cz  LV servis Metylovice n Vladimíra Volná
n Jan Rypka n Potraviny Milan Kulhánek n CUSTOM
K.M. SADLERY s.r.o. n Ilona Vyvialová n Magda Kopecká
n METALCUP  Vlastislav Foldyna n Vèelí farma  Ale
Pink n Zuzana Èeèotková n Veronika Mohylová n Hasièský
záchranný sbor  Moravskoslezský kraj  Územní odbor Karviná n Støední kola stavební a døevozpracující Ostrava n
Dìtská herna Pohoda Frýdek-Místek n Jarmila evèíková n
Martin ídek n René Schmidt n Hospùdka Na høiti n
Sportovní klub Metylovice

Bruslení se Sdruením rodièù
V pátek 20. 1. probìhlo pro dìti bruslaøské odpoledne.
Sraz byl v 16 hod. u dolního kravínu, kde Obecní úøad Metylovice zøídil skvìlé kluzitì. Nachystali jsme branky, upravili
led, navaøili teplé èaje a svaøáky a upekli buchtièku. Selo se
nás docela dost, dìti se vyøádily, nìkteré se uèily bruslit
i padat, nìkteré si s tatínky zahrály hokej. Vem se na kluziti moc líbilo a vìøíme, e se tam zase potkáme, tøeba pøítí
rok ;-)

Dìtem i kantorùm
se vánoèní koncerty povedly
áci mateøské i základní koly spolu se svými uèiteli opìt
ukázali, co se vechno bìhem roku nauèili. Vánoèní koncert
pod názvem A blízko blizouèko je tìdrý den, se konal
v pátek 16. prosince v sále sokolovny. Aby pøedstavení mohli
vidìt vichni zájemci, konalo se ve dvou termínech, dopoledne i odpoledne. Obì bezezbytku zaplnila hleditì.
Bìhem vystoupení se pøedstavily druinové krouky, maoretky, kytarový a flétnový soubor i malí houslisté. O hudební doprovod se tradiènì postarala hudební formace AdRe-Na-LLin&Spol, kterou doplnili noví hudebníci z øad souèasných ákù a rodièovské veøejnosti. Na koncertì zaznìly
také neznámé koledy, spirituály a církevní písnì. Dìti zazpívaly i starou latinskou píseò. Za svá vystoupení sklidily velký potlesk.
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Dìti se pøipravují na zápis do první tøídy
Máte doma pøedkoláka? Tak to nezapomeòte na zápis,
který se na Základní kole Mjr. Ambroe Bílka v Metylovicích koná ve ètvrtek 4. dubna od 13 do 16.30 hodin. S sebou
si vezmìte obèanský prùkaz a rodný list dítìte, a samozøejmì i budoucího koláka. Pokud budete chtít pro své dítì
odklad kolní docházky, ádosti budou sepsány ihned v øeditelnì koly. K ádosti o odklad je nutno doloit dvì potvrzení
odborných pracovi: doporuèující stanovisko odborného lékaøe (dìtský lékaø, klinický psycholog) a doporuèující stanovisko kolského poradenského zaøízení (pedagogicko-psychologické poradny). Tyto doklady je nutno doplnit k ádosti
o odklad nejpozdìji do konce kvìtna, kdy konèí lhùta pro
správní øízení o odloení povinné kolní docházky.
A co vae dìti v naí kole èeká? Výuka v nové, modernì
zaøízené a vybavené budovì. Pìkné, klidné a zdravé venkovské prostøedí. Rodinná atmosféra a pøátelské vztahy. Úzká
partnerská spolupráce koly a rodièù prostøednictvím Rady
rodièù. Interaktivní tabule v kadé tøídì. Vynikající jídlo
i pitný reim na celý den. Nae kola nabízí ákùm domácí
prostøedí, individuální pøístup ke vzdìlání, výuku anglického
jazyka od prvního roèníku, a to i nad rámec bìné výuky
v nepovinných kroucích i výuku matematiky podle Hejného.
Nae kola má bohatou zájmovou èinnost v rámci kolní druiny  kytarový, houslový, flétnový a hudební krouek, krouek keramiky, florbal, krouek domácích mazlíèkù, krouek
péèe o vèely, krouek sebeobrany, maoretky a dalí, popsala
øeditelka koly Renata Spustová. Dìti navíc chodí zdarma do
solné jeskynì. Obcí jsou dotovány kurzy plavání a lyování
(sjezdovka na Bílé).
Pokud dáte své dítì do metylovské koly, mohou poèítat
s dobrým autobusovým spojením z okolních obcí. K dispozici
je ranní i odpolední druina.
Informace o kole a pøijímání ákù vám ochotnì sdìlí
øeditelka koly Renata Spustová, osobnì nebo na telefonním
èísle 731 026 132.

Zápis do koly bude letos pozdìji
Rodièe dìtí, které se chystají tento rok do koly, mají více
èasu na rozhodování, zda potomka do lavic polou, èi nikoliv.
Podle nového kolského zákona je toti posunutý termín zápisu do 1. tøídy na duben. Letoní zápis se tak bude konat
v úterý 4. dubna od 13.00 do 16.30 hodin.
Aby se dìti koly nebály, mohou se spolu s rodièi a vemi
pøíznivci koly pøijít podívat na Den otevøených dveøí, který
probìhne ve støedu 8. bøezna od 7.40 do 16 hodin. Zpøístupnìny budou základní i mateøská kola v odlouèeném pracoviti. Z dùvodu bezpeènosti dìtí musí zájemci pøi vstupu do
budovy zvonit, upozornila øeditelka metylovické koly Renata Spustová.
Zápis do mateøské koly se uskuteèní 9. kvìtna v budovì
základní koly od 15.00 do 16.30 hodin.

koláci i dìti z mateøinky se uèili lyovat
Hned po Vánocích, tedy první týden v lednu, mìly dìti
z naí základní i mateøské koly radost. Zaèal jim toti lyaøský kurz. Stejnì jako minulý rok se konal v areálu na Bílé.
Jelo na nìj devìt dìtí z mateøské koly z oddìlení Medvídkù
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a Sluníèka, a pak i 26 kolákù. áci 5. roèníku mìli kurz
zdarma. Náklady zaplatila obec v rámci podpory rozvoje
sportovních aktivit u dìtí, popsala øeditelka koly Renata
Spustová. Upøesnila, e dìti jezdily lyovat odpoledne po vyuèování. A e je to moc bavilo.
Po lyaøském kurzu èeká na áky 3. a 4. roèníkù od bøezna plavecký kurz, který se uskuteèní na bazénì v metylovské
léèebnì. Mladí koláci z 1. a 2. tøíd budou absolvovat pobyt
v solné jeskyni. I tyto kurzy jsou pro dìti zdarma, v plném
rozsahu je hradí obec. Pøítí rok uvaujeme, e zaøadíme
plavání do výuky. Máme je toti po personální stránce vyøeené, tìlocvikáø je kvalifikovaný a máme i uèitelku angliètiny, která je zároveò i plavèicí, doplnila s úsmìvem Renata
Spustová.

Projekt zkoumá kolní zralost dìtí
Nae kola se zapojila do projektu ablony. V rámci naich aktivit jsme uspoøádali besedu pro rodièe dìtí z mateøské koly, která se týká kolní zralosti. Uèitel Adam Mráèek
je seznámil s jednotlivými hledisky, které je tøeba brát
v úvahu, kdy dítì nastupuje do Z a na praktických ukázkách jim vysvìtlil, jakým zpùsobem pøipravujeme nae pøedkoláky na kolní docházku. A jaké problémy mají dìti nejèastìji? Objevují se problémy ve výslovnosti. Není moné
zanedbat logopedickou prevenci v mateøince. Právì proto dva
nai uèitelé z M absolvují v Ostravì kurz logopedického
preventisty, abychom mohli úèinnì pøedcházet, monitorovat
a øeit pøípadné øeèové vady, nedostatky a jejich pøíèiny
u dìtí, vysvìtlila øeditelka koly Renata Spustová.

Kultura
Mikuláský jarmark si uily dìti i dospìlí
Mikuláský jarmark se konal zkraje prosince tradiènì
u fotbalového høitì. Tøebae poèasí moc nepøálo, nakonec
pøila spousta lidí, vèetnì natìených dìtí. Vichni si se zájmem prohlíeli zboí ve stáncích. Krom obèerstvení v nich
místní podnikatelé a zástupci obecních spolkù nabízeli tradièní vánoèní dekorace, výrobky z vosku, vèelí produkty èi
zdravou výivu. Sdruení rodièù pøipravilo svaøené víno
a medovinu, myslivci uvaøili vynikající gulá.
Ne se setmìlo, mohli si lidé poslechnout hudební vystoupení. Jako první pøedstavili své nacvièené pásmo koláci
z mateøské i základní koly. Své magické èíslo poté pøedstavil kouzelník Pepíno z pohádkové øíe. Pøíjemným pøekvapením pro vechny bylo vystoupení folk-country zpìvaèky Silvie Gadulové. Dech se vem tajil pøi show skupiny Histerky.
Rozehrály tajuplnou hru svìtel, barev a stínù. Doménou této
formace je toti LED a UV Show. Pøedstavení nasvícené tzv.
èerným svìtlem pøipravilo divákùm nevední záitek v podobì barevné hry svìtel a tance s led poi, pixel tyèí, átky èi
hoøícími svícny, to ve doplnìno pøekvapivými efekty a pùsobivou hudbou.
Sotva skonèilo vystoupení, pøili ti, na které nedoèkavì
èekaly pøedevím dìti. Èerti, andìlé a nakonec i sám velký
Mikulá, který rozdal na 135 balíèkù se sladkostmi.
Chtìl bych tímto podìkovat zamìstnancùm obce, kteøí se
snaili vytvoøit co nejlepí podmínky pro prodejce i návtìvníky akce. Stálo je to hodnì úsilí, podotkl starosta Metylovic
Luká Halata.

Osmnáctá Cesta do Betléma
byla poøádnì mrazivá
V nedìli 8. ledna 2017 pøedvedla Metylovská schola, jako
tradiènì, biblickou scénu ze ivota Abraháma. Herci se prezentovali z øad metylovských farníkù. Souèástí scény byl hudební doprovod. Poté jsme se vydali do ulic obce hledat jeslièky s Jeíkem. Cestou jsme potkali Tøi krále, lakomou hostinskou, ale k cíli jsme nakonec dorazili a betlémskou hvìzdu
objevili. O té hovoøili mudrcové i Tøi králové. Pod betlémskou
hvìzdou byl i skromný pøíbytek s jeslièkami, svatou rodinou
a ivými oveèkami.
Jeliko se celá 18. Cesta do Betléma nesla ve znamení
tuhých mrazù (20 st. C), úèastníci uvítali, e si mohou ohøát
ruce u hoøících ohòù a zahøát se teplým èajem a posílit se
pøipravenými koláèky, které napekli ochotní farníci.
Tuhé mrazy se podepsaly i na nií úèasti. Dle sèítání bylo
zaevidováno 156 pøíchozích (oproti jiným letùm, kdy bylo
úèastníkù pøes 200).
Metylovská schola a otec Bronislav dìkují touto cestou
pracovníkùm obecního úøadu za vøelý pøístup a pøípravu prostranství, dechové hudbì Huaøka za vytrvalý výkon v takovém mrazu a místním hasièùm za organizaci dopravy. V poslední øadì patøí podìkování vem, kteøí se podíleli na organizaci a pøípravì, i kdy nebyli v popøedí zájmu, ale bez nich
by to nelo. Na shledanou za rok.
(MV)

Tøíkrálová sbírka dopadla
nad oèekávání dobøe
Jako kadoroènì, i letos do obecních ulic vyrazily skupinky koledníkù. Letos bylo jejich úsilí korunováno rekordní sumou. V Metylovicích se vybralo 64 101 korun. Ve srovnání
s rokem 2015 je to o 4 696 korun více. Podíváme-li se na
r. 2014, tehdy se vybralo 54 776 korun.
Dìkujme vem, kteøí do sbírky pøispìli i vem ochotným
koledníkùm.

Termíny svozu velkoobjemového
a nebezpeèného odpadu
pro rok 2017


pátek 7. a sobota 8. dubna



pátek 5. a sobota 6. kvìtna + NEBEZPEÈNÝ ODPAD



pátek 2. a sobota 3. èervna



pátek 7. a sobota 8. èervence



pátek 4. a sobota 5. srpna



pátek 8. a sobota 9. záøí + PNEUMATIKY



pátek 6. a sobota 7. øíjna + NEBEZPEÈNÝ ODPAD

v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a to
vdy v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Sbìr BIOODPADU kadou sobotu
od 10 do 12 hodin.

Pozvánky
JAN KELLER bude pøenáet v Metylovicích
Profesor Jan Keller, poslanec Evropského parlamentu,
pøijal pozvání TJ Sokol Metylovice a v pátek 26. kvìtna 2017
vystoupí od 20 hodin v kinosále metylovské Sokolovny.
Pøednáka bude na téma
Rozpory Evropské unie pøi
pøíleitosti vydání stejnojmenné knihy, kterou nyní profesor
Keller dokonèuje.
Kdo je metylovský rodák, jeden z nejznámìjích èeských
sociologù? Struèná odpovìï asi zní: levicový politik, sociolog,
environmentalista, ekolog, politolog, pedagog  vysokokolský profesor, spisovatel a publicista.
Narodil se r. 1955 ve Frýdku-Místku. Do esti let il
v Metylovicích. V letech 19741979 vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì.
Poté krátce pùsobil na Filozofickém ústavu ÈSAV v Praze,
odkud odeel na 3 mìsíce posilovat do pivovaru Noovice
(Radegast) jako závozník. Uèil také na støední kole v Havíøovì. V roce 1983 pak pøeel uèit zpìt na filozofickou fakultu
do Brna, kde vyuèoval do roku 1999. V roce 1998 stál u zrodu
oboru Humanitní environmentalistika na Masarykovì univerzitì v Brnì.
Jako stipendista francouzské vlády absolvoval ve druhé
polovinì 80. let studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux,
v AixenProvence a na paøíské Sorbonnì, kde pùsobil
v tamním archivu a zabýval se studiem dìjin Francie.
K Francii má velký vztah. V roce 1992 obhájil docentskou
práci na téma Byrokratizace státní správy v pøedrevoluèní
Francii.
Roku 1999 byl jmenován profesorem v oboru sociologie.
Od roku 2000 pùsobil 14 let jako profesor sociologie na
Fakultì sociálních studií Ostravské univerzity.
Kromì aktuální politické èinnosti se významnì zamìøuje
a angauje v problematice trvale udritelného rozvoje a oblasti souvislostí ekologie a sociologie. Na ekologická a sociologická témata napsal pøes dvacet odborných i popularizaèních
knih, publikuje mnoství èlánkù a komentáøù, pravidelnì
uveøejòovaných v deníku Právo, Lidové noviny, èasopise Poslední generace aj. Èasto veøejnì vystupuje, je k slyení
v rádiu a k vidìní v televizi.
V únoru 2014 se stal ve volbách do Evropského parlamentu lídrem kandidátky ÈSSD jako nestraník. Ve volbách získal druhý nejvìtí poèet preferenèních hlasù a byl zvolen
poslancem Evropského parlamentu. Tam pùsobí ve Výboru
pro zamìstnanost a sociální vìci.
Pracuje v Bruselu a trasburku, jinak ije ve FrýdkuMístku.
Dne 28. øíjna 2013 pøevzal Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
na praském hradì z rukou prezidenta Miloe Zemana státní
vyznamenání Èeské republiky  Medaili za zásluhy jako ocenìní za zásluhy o stát v oblasti vìdy.
Pøednáky profesora Kellera, jsou atraktivní, vdy velmi
navtìvovány pro svou originalitu a osobitý humor pøednáejícího. Vstupné dobrovolné. Srdeènì vás zvu.
Milan Hajduek, starosta TJ Sokol
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Buïte ve formì
a zúèastnìte se velké turistické akce
Nejen metylovský Èupek, ale i dalí vrcholy i zajímavá
místa v Beskydech se stanou tento rok cílem pro vechny,
kteøí se zúèastní zajímavé celoroèní akce pod názvem Prostì
ve formì. Akci poøádá slévárna GIFF. Cílem této soutìe
bude za necelý rok v dobì od 1. února do 30. listopadu 2017
zdolat celkem 22 míst. Registrace do soutìe je zcela zdarma, ale pokud budete chtít po zdolání vech míst dostat kvalitní znaèkové trièko s logem soutìe a dále se zúèastnit
losování o hodnotné ceny, zaplatíte za registraci 350 korun.
Pøipravíme pro vás i nìkolik pod-soutìí, o kterých budete vèas informováni a jejich výherci budou cenami odmìnìni
ihned, uvádí za poøadatele Tom Farný a Tom Vrubl. S registrací bez poplatku pak obdríte diplom, a pøedevím dobrý
pocit ze soutìení, z pobytu na èerstvém vzduchu, ze zlepení
fyzièky a z poznání nových míst.
Jak se tedy do akce zapojit? Na internetových stránkách
prosteveforme.giff.cz se zaregistrujete. Mùete, ale i nemusíte uhradit poplatek. Èástku mùete uhradit i pozdìji, pokud

se vám bude soutì líbit. Pak zaènete postupnì navtìvovat
daná místa, na kterých se vyfotíte a fotku na stránky nahrajete. Pokud vá mobil podporuje zápis GPS do EXIF souboru, vybraná fotka se automaticky pøiøadí k vrcholu a tento se
bude povaovat za zdolaný. Pokud poøídíte foto bez tohoto
údaje, mùete si vybrat z nabídky vrcholù v menu pod fotkou. Aby takto poøízené fotografie (bez GPS) byly uznány,
dìlejte je tak, aby byla jednak identifikovatelná osoba, a jednak bylo poznat, kde je poøízena. Administrátor rozhodne,
jestli fotku a výstup uzná. Je pøípustné chodit ve skupinách
a poøizovat fotografie jen jedním mobilem. V tom pøípadì
musí být na fotce rozpoznatelné vechny osoby, upøesòují
poøadatelé.
Do soutìe se mùete zapojit kdykoliv bìhem roku. Zúèastnit se mùe kadý bez rozdílu vìku. Navtívíte nejen
Lysou horu, Radho nebo Smrk, ale právì i Èupek nebo
tøeba Myslíkovské lurdy, Èertùv stùl èi rozhlednu Kozubovou.
Více informací najdete na webu poøadatele
http://prosteveforme.giff.cz/

Okénko do historie
Z pamìtí Ondøeje Lepíka

Nová obecní hospoda
První protokol o zasedání obecního výboru pochází z 10. srpna
1876. Od té doby se psaly pravidelnì zápisy o vech zasedáních.
Schùze se tehdy po tøi roky odbývaly v domì pana Halaty, který ze
svého kupeckého krámu kvùli
tomu uvolnil a upravil svìtnici.
Kdy se stavba nové, dnes ji
neexistující koly, chýlila ke konci,
byl obecní výbor postaven pøed
otázku, jak vyuít budovu èp. 158,
která dosud slouila k vyuèování
dìtí. Na zasedání 5. kvìtna 1878
se rozhodlo, e zøídí v bývalé staré
n 12 n

kole enk. Od l. listopadu ho na
est let pronajali Bernardu a Cecilii Millerovým z Rajce v Uhøích. Po
uplynutí nájemné doby vyhrál soutì na pronájem hostince místní
obèan Ondøej Mahdoò. Ji za necelé dva roky ho obecní výbor vypovìdìl, protoe neplatil nájemné a
nedodroval policejní hodiny. Dalí
nájemce Eduard Neusser tam nevydrel ani rok a tak byla obecní
hospoda pronajata Tomái Halatovi ijícímu na èp. 146. Protoe se
osvìdèil, pùsobil v ní jako hostinský a do otevøení nové obecní hospody.
V lednu 1896 doel toti obecní
výbor k názoru, e stávající hostinec u nevyhovuje. Rozhodl se, e
ji pøebuduje na nemocnici nebo
chudobinec a hned vedle postaví
hospodu novou. Starostu Frantika
Kuhejdu povìøil, aby u patøièných
úøadù zjistil, je-li mono postavit
hostinec hned vedle nemocnice.
Nedostatek stavebního místa je
pøivedl na mylenku, kterou následnì schválili, e ho vystaví na
patro.
Tajným hlasováním rozhodli,
aby projekt vypracoval Antonín
Záviský, zednický mistr a stavitel

v Paskovì, za nabídnutou cenu 7
325 zlatých a 24 krejcarù. Ji v
dubnu jim byly pøedloeny plány i
rozpoèet. Navíc je starosta ujistil,
e komise z hejtmanství místo pro
obecní hostinec schválila a rovnì
souhlasí s pøemìnou dosavadní
hospody na pitál.
Vechny zednické, tesaøské a
nádenické práce na stavbì zadali
Jakubu Vránovi, zednickému a tesaøskému mistru v Bruperku za 2
340 zlatých. Odsouhlasili, e na
úhradu dluhu prodá obec les pod
Hrádkem za 1 400 zlatých. Zbývající èástka se uhradí pùjèkou, o
kterou poádají zemský výbor.
6. prosince 1896 se usnesli co
nejdøíve zaèít s pøípravami na
stavbu. Nechali udìlat truhlu na
haení vápna. Z pozemku, na kterém mìl nový hostinec stát, prodali stromy veøejnou drabou a nechali tam vykopat kanál. Døíví potøebné na stavbu dovezli z obecního lesa, potøebné kamení koupili
od Frantika Volného z Palkovic,
kterému patøil lom. Kamení mohli
nabídnout i metylovtí obèané,
ovem pouze za tuté cenu jako
Volný.

Traverzy na strop koupili v Lipinì.
Kamení a tìrk na základy dovezl Ondøej Halata, jeden metr
krychlový za 70 krejcarù. Dováku
dvaceti metrù krychlových pískového kamení zajistil za 73 zlatých
Matìj Nìmec.
Frantiku Kubalovi, který mìl
vyrobit na stavbu cihlu, zkrátili finanèní odmìnu, protoe dodal místo smluvených padesáti tisíc kusù
necelou polovinu.
Za dozorce stavby byli zvoleni
starosta Frantiek Kuhejda èp. 22,
radní Jan igut èp. 47, Josef Muný èp. 27, Jan Bílek èp. 189, Vavøín Bílek èp. 99 a Frantiek idek
èp. 20.

Vrchním dohlíitelem se stal
Frantiek idek za pøimìøenou náhradu, která èinila 70 krejcarù.
Funkci revizorù úètù pøijali Josef Svoboda èp. 10, Jan Bílek èp.
189 a Josef Bílek èp. 52. Zkoumáním deníku stavby byli povìøeni
Josef Svoboda èp. l0, Jan Závodný
èp. 150 a Frantiek Liberda
èp.165.
Pøi kopání základù se zjistilo,
e je pùda mìkká. Proto byly pod
základy novostavby dány sosnové
klády a na nì beton. Do sklepù se
na podlahy poloily kameny z lomu
Frantika Volného, na chodbì nechali udìlat cementovou podlahu.
Jako krytinu zvolili bøidlici.
Protoe staviteli vyplatili zatím

jen 500 zlatých, zdráhal se Jakub
Vrána dále stavìt. Obecní výbor se
usnesl, e pokud by chtìl pohledávku 960 zlatých soudnì vymáhat vyplatí mu dalích 350 zlatých.
Desky na podlahy v místnostech pøivezli z pily v Èeladné. Pokládal je místní tesaø Josef igut
èp. 38. Vude kolem zdí byly na
zem umístìny trojhrany. Do vstupních dveøí se zakoupila dubová futra. Do dveøí v l. poschodí nechali
zazdít futra mìkká. Okna kuchynì
zabezpeèili møíí. V bøeznu 1898
bylo rozhodnuto, e peníze, které
chybí na dostavení obecního hostince, se vypùjèí u kontribuèenské
zálony hukvaldské v Místku.
l pokraèování na str. 14 l è

Vakcinace psù proti vzteklinì
v Metylovicích
Hromadné oèkování psù proti vzteklinì probìhne

v sobotu 22. dubna 2017,
a to na následujících svodových místech:

Dolní konec
za Obecníkem
u Sosny

08.45  09.00 hod.
09.05  09.25 hod.
09.30  09.45 hod.

Podle zákona se vakcinace týká psù starích 3 mìsícù. Kadý chovatel je povinný
zajistit odbornému personálu potøebnou pomoc.
Vakcinace je plnì hrazena chovatelem a poplatek za naoèkování jednoho zvíøete
èiní 230 Kè vèetnì 21 % DPH.
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ç l pokraèování ze str. 13 l

24. èervence 1898 se nový obecní hostinec zvenku olíèil a dovnitø
se poøídily ètyøi stoly, ètyøi tafle a
skládací idle.
Zbývalo vypracovat nájemní
podmínky. Tohoto úkolu se ujali faráø Antonín Ficek, Josef Svoboda
èp. 10 a Jan Bílek èp. 189. Od 13.
11. 1898 byla nová obecní hospoda
pronajata na tøi po sobì jdoucí
roky Tomái Halatovi. Provoz zaèal
1. prosince. Volba nájemce o tøi
roky pozdìji byla sloitìjí. Hlasovalo se dvakrát. Poprvé aklamací,
to zvítìzil sedmi hlasy proti esti
opìt Tomá Halata. Ve druhé volbì
lístky se situace obrátila  sedmi
hlasy proti esti zvítìzil druhý
kandidát. Nakonec zùstala v platnosti volba prvá.
Ji dva roky po otevøení bylo
tøeba na budovì pøipevnit bøidlici
drátem a odstranit hlínu se stropu
nad sálem, protoe ho zatìovala.
V roce 1902 Frantiek Kaper,
zdejí truhláø a varhaník, který se
do Metylovic pøistìhoval ze sousedního Frýdlantu, poøídil do nového hostince podium pro hudebníky.
Pro potøeby obecní hospody postavili také ledovnu, která vak
byla v roce 1923 zruena, nebo se
nalézala ve velmi chatrném stavu.
Tehdejí správce koly Josef Doleil usiloval, aby se hostince uzavíraly o desáté hodinì veèerní, v
pøípadì taneèní zábavy o druhé
hodinì po pùlnoci. Obecní výbor
jeho úsilí podporoval. Dozor nad
dodrováním této doby mìl v obecním hostinci pan starosta Jan Závodný.
U za pìt let po uvedení do provozu museli být pøivoláni stolaø a
zámeèník, aby v budovì opravili
vechna okna i dveøe.
Pøi dalím výbìrovém øízení o
nájem hospody v roce 1904 zvítìzila nejvyí nabídka. Nájemcem se
stal Èeský akciový pivovar. Protoe okresní hejtmanství tohoto nájemce neschválilo, figurovala pøed
úøady coby nájemce Terezie Vavron 14 n

ová, kterou pivovar povìøil prodejem piva. Pøitalivost obecní hospody jistì zvýilo zøízení kuelny v
dubnu 1906.
V dalím klání o tøi roky pozdìji dal obecní výbor proti dosavadnímu nájemci pøednost panu Janu
Èupovi z Metylovic, a stejnì rozhodl i o tøi roky pozdìji.
Jetì pøed jeho nástupem byl
vymalován sál i pøilehlé místnosti,
práci odvedl malíø Josef amaj z
Frýdlantu.
Zaøízení hospody se rozíøilo o
dvacet pìt ohýbaných idli a uloila se v ní schránka na obecní náøadí. Ani ne po dvanácti letech byla
okna u tak selá, e musela být
nahrazena novými. Práce byla zadána místním stolaøùm, o nátìr se
postaral pan Cvièek, natìraè z
Frýdlantu. Také komíny bylo tøeba
obít plechem. Opravu si rovnì vyádala støecha. Vtírají se pochybnosti o kvalitì práce pøi stavbì
této budovy.
Pokrok zøejmì dorazil i do naí
obce, co se projevilo koupí deseti
døevìných plivátek pro obecní hostinec.
V roce 1913 povolil obecní výbor
novì zaloeným spolkùm Sokolu a
Orlu cvièit v sále a dovolil, aby si
do podlahy zasadili háky ku upevnìní hrazdy.
V té dobì tam èepoval pivo pan
Václavík z Chlebovic.

V záøí tého roku byl obecní
hostinec pronajat na tøi roky Aloisi
Tajchmanovi. Kdy vypukla válka
usnesli se, e dalí výbìrové øízení
vyhlásí a po jejím ukonèení.
Teplo v sále zajiovala od bøezna 1914 kamna, která obec koupila
z výprodeje v elezárnách ve Frýdlantì.
Kdy skonèila 1. svìtová válka
zastupitelstvo se usneslo pronajat
obecní hospodu ofertním øízením.
Soutì ohlásili v Moravskoslezském deníku a výsledkem byl opìt
pronájem Aloisi Tajchmanovi. O
sedm let pozdìji ho pronajali Josefu Svobodovi mladímu, ale ten u
za dva roky dal výpovìï. Novým
nájemcem byl ihned ustanoven
pan Emil Závodný. To u se psal
rok 1927. Protoe pan uèitel Muller od tohoto roku nepokraèoval v
psaní obecní kroniky, chybí informace, jak dlouho byl pan Závodný
s manelkou nájemcem obecní hospody. Mùeme se vak domnívat,
e v roce 1932 u jimi nebyli. Ve
farní kronice je toti v uvedeném
roce tento záznam: V srpnu byla
na Èupku otevøena novì postavena
útulna. Tuto riskantní stavbu provedl Emil Závodný, syn kostelního
hospodáøe Jana Závodného. Je postavena na bývalém gruntì Josefa
Kuhejdy, který se zakoupil na Slovensku a jeho èást gruntu s lesem
a lomem podnikatel stavby koupil. Ale to u je zase úplnì jiná
historie.
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