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pokraèování na str. 2   Â

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE – 1. 12. 2019

DEN OBCE – 7. 9. 2019
Letošní oslavy 720 let obce se konaly v trochu jiné 

podobě, než dosud bylo zvykem. Chtěli jsme připomenout 
historii obce, její postupný vývoj, rozvoj jednotlivých spol-
ků, školy, ale také zároveň představit aktuální činnosti 
jednotlivých zájmových subjektů. Vzhledem ke kulaté-
mu výročí existence obce jsme chtěli zpřístupnit a ukázat 
něco, co jindy není běžně přístupné. Oslavy mají zároveň 
být také o zábavě, kdy jsme se snažili zajistit kvalitní 

hudební skupiny několika žánrů tak, aby každý měl mož-
nost si najít tu svou. To vše jsme se snažili zabalit do mo-
derního hávu a detailní organizace. Tak, aby bylo všem 
zřejmé, že se snažíme navázat na tradici předchozích Dnů 
obce, ale zároveň posunujeme oslavy trochu dále. A nako-
nec se podařilo takto plný program uspořádat do jednoho 
dne.
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Á   pokraèování ze str. 1
V dopoledních hodinách měli občané možnost navštívit 

Muzeum obce a věž kostela Všech svatých z r. 1577 (věž 
byla postavena později), která byla pro veřejnost otevře-
na po 20 letech. Vavřín Michalec, největší znalec histo-
rie obce, připravil detailní popis historie věže a koste-
la a osobně, spolu s dalšími pomocníky, všem příchozím 
představoval základní historické momenty a samotné tři 
velké zvony kostela ve věži (na jejichž instalaci se kdysi 
podílel). Kolem poledne začala souběžně probíhající sou-
těž o nejlepší guláš – Gulášmet, kterou měli na starost 
členové PR výboru obce. Pro děti byly připraveny skákací 
atrakce, malování na obličej, tradiční housenková dráha  
a během celého odpoledne si mohli vypůjčit kola a zkoušet 
pod dohledem instruktorů prvky akrobacie na kolech na 
připravené dráze. Před bránou areálu byla pro veřejnost 
vystavena historická i soudobá hasičská technika, kterou 
si mohli návštěvníci detailně prohlédnout.

Samotné oslavy začaly ve 14 hodin v areálu fotbalové-
ho hřiště. O moderování celých oslav se postarali Renata 
Spustová a Jan Izvorský, kteří celé odpoledne uváděli jed-
notlivé vystupující na pódiu, vedli rozhovory i představe-
ní soutěžních týmů Gulášmetu a komentovali prezentace 
spolků a obce na velkoplošné obrazovce. Ta byla historic-
ky u oslav Dne obce použita poprvé a byly na ní přenáše-
ny detailní záběry celých oslav a jednotlivé prezentace. 
Díky obrazovce mohli všichni vidět dříve nedostupné de-
taily a prezentace a navíc bez toho, že by museli opouš-
tět přístřeší před občasnými dešťovými přeháňkami. Další 
změnou, kterou poznal každý přijíždějící návštěvník, bylo 
zřízení centrálního parkoviště pro oslavy na louce nad 
hřištěm, která vyřešila dřívější problémy spojené s parko-
váním nemalého počtu aut návštěvníků oslav.

Zasloužený ohlas sklidilo představení akrobacie na ko-
lech v podání přítomného dvoučlenného DMJ show týmu, 
kluků, kteří na kolech dokázali neuvěřitelné věci – o tý-
den později vystoupili v TV soutěži Talent a i tam uspěli. 
Během odpoledne vystoupili dvakrát a dokázali vyskočit  
a seskočit až na dodávkové auto a viděli jsme přemet 
vzad od jediné osoby, která to v ČR umí.

Na hlavním pódiu jako první vystoupili žáci základní 
školy pod vedením Miroslava Klimánka s několika pěkný-
mi představeními. Bohužel, ale to nejzajímavější a fyzicky 
náročnější vystoupení skupiny žáků, kteří v tomto roce 
zdárně ukončili docházku na naší základní škole, nemohlo 
být předvedeno díky mokrému a tím kluzkému tanečnímu 

pódiu, které k tomu potřebovali. Od ředitelky školy tak 
alespoň převzali dary od sponzorů jako poděkování za 
prezentování školy.

Následně vystoupila místní hudební skupina Ptačoro-
ko, stojící za Bluegrass Theatrem v Metylovicích. Dalším 
hudebním vystoupením byla valašská dechovka Horňané. 
Obě skupiny hráli opravdu úžasně a bylo nám líto, že 
jsme jim pro nabitý program nemohli tentokrát poskyt-
nout více času. Po šesté hodině byly vyhlášeny výsledky 
Gulášmetu a byla rozdána tombola. Následovalo hlavní 
vystoupení dne – Rock and Roll Band Marcela Woodma-
na. Předpokládám, že toto uskupení je dobře známé, hrají 
už opravdu dlouho a vydali řadu CD. Byli jsme rádi, že 
pozvání přijali. Je to skupina, která se musí osobně zažít. 
Málokdo aspoň trochu netancoval a své vystoupení na-
táhli, jak jen bylo možné. Taková oslava výročního Dne 
obce by neměla být bez ohňostroje. Jelikož sestavování 
ohňostrojů je jedním z koníčků místostarosty, připravil 
ohňostroj zcela ve své režii jako překvapení, byť díky deš-
ti neplánovaně rozdělené na dvě části. Po chvíli pauzy, 
nezbytné pro odstrojení pódia po hlavní kapele a přípravě 
na další, vystoupila skupina Cactus, která hrála až do 
jedné hodiny noční a někteří návštěvníci při ní tančili  
i v dešti, který v noci byl již silnější. Po ukončení oslav se 
ještě během nočních hodin podařilo uklidit nemalou část 
techniky a všude se vyskytující odpadky tak, aby areál 
byl připraven se zhostit nedělních fotbalových zápasů.

Nakonec chci vyjádřit uznání a poděkování všem, kteří 
se na přípravě, organizaci a průběhu oslav Dne obce podí-
leli.               

Za kulturní výbor Jan Koloničný
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1929 – 2019 / 90 LET VOLEJBALU  
V METYLOVICÍCH

VOLEJBAL Metylovice – jaro a léto

Tým SK Metylovice A, LPLH trojic 2019 – 5. mís-
to. Zleva: E. Kalivodová, A. Pinková, A. Vyvialová,  
D. Hadámková.

Před koncem školního roku jsme uspořádali pro malé volejbalisty dvě setkání. První bylo v Lanovém centru v Troja-
novicích, kde si 17 malých volejbalistek a volejbalistů v rámci pravidelného tréninku vyzkoušelo svou zručnost a odva-
hu ve výškách na laně. 

Druhé setkání bylo smažení vaječiny (tradiční i netradiční), které proběhlo u naší maringotky vedle antukových kur-
tů. 

Smažení vaječiny 2019 Lanové centrum Trojanovice

Ženy a muži – letní turnaje
Frýdlantské sportovní hry

V sobotu 6. června se Pavla Kočvarová zúčastnila deb-
lového turnaje ve Frýdlantu nad Ostravicí, který se koná 
v rámci Frýdlantských sportovních her. Zúčastnila se 
hned ve dvou kategoriích. V rámci smíšených týmů se jim 
bohužel nepovedl postup ze skupiny, ale v kategorii žen 
obsadila se svou spoluhráčkou krásné 4. místo.

 
Malenovice – smíšený turnaj

Na konci srpna se smíšené metylovické družstvo už 
podruhé přihlásilo na turnaj v Malenovicích. I letos byl 
turnaj skvěle zorganizovaný a nechybělo jídlo ani pití. 
Metylovice přijely obhajovat vítězství z loňského roku, se-
hrály řadu vyrovnaných zápasů a nakonec se jim povedlo 
vítězství obhájit. 

Hodslavice – turnaj žen
V červenci ženy už tradičně nechyběly na turnaji  

v Hodslavicích. Do turnaje se přihlásilo 6 ženských týmů 
a hrálo se systémem každý s každým. Během turnaje se 
jedna hráčka zranila, ale i přesto ženy turnaj dohrály  
v pěti a obsadily 6. místo.

Raškovice – memoriál Josefa Saláta, muži
Jako každý rok se mužský tým zúčastnil turnaje Me-

moriálu Josefa Saláta v Raškovicích. Los do skupiny ne-
byl příliš přívětivý a dostali jsme do skupiny týmy, které 
poté skončily na celkovém třetím a čtvrtém místě. Ve 
skupině jsme bohužel nevyhráli žádné utkání a turnaj pro 
nás skončil nevalně. 

Mládežnické soutěže
Téměř všechny volejbalové soutěže byly dohrány, jak 

jste si mohli přečíst v minulém čísle zpravodaje. Poslední 
se dohrával Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška mladších 
žákyň a žáků trojic. V níže uvedené tabulce se můžete do-
číst, jak naše dívčí týmy „áčko“ a „béčko“ dopadlo v silné 
okresní konkurenci.

pokraèování na str. 4   Â
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Á   pokraèování ze str. 3

65. ročník volejbalového turnaje mužů

„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY  
A MIRKA BÍLKA“

Pája a Zorka – 4. místo                  Smíšený vítězný tým turnaje v Malenovicích

Družstvo žen na turnaji v Hodslavicích 2019. Zle-
va: Lucie Míčková, Adéla Valasová, Denisa Vala- 
sová, Markéta Školotíková (fanynka), Pavla Kočva-
rová, Daniela Spustová, Barbora Mikušová.

Družstvo mužů na turnaji v Raškovicích 2019. 
Zleva: Vladimír Míček, Pavel Mohyla, Pavel Su-
chan, Jaroslav Špale, Dušan Míček, Miroslav Ko-
nečný.

Jubilejní 65. ročník volejbalového turnaje Memoriálu 
Miloše Čupy a Mirka Bílka se letos konal 25. srpna 2019 
za letního slunečného počasí na metylovických antuko-
vých kurtech.

Na zahájení byli pozváni předseda okresního a kraj-
ského volejbalového svazu pan Vavřinec Pečinka, starosta 
obce Metylovice pan Lukáš Halata a předseda SK Me-
tylovice pan Radomír Kulhánek, který jménem okresní 
organizace České unie sportu předal panu Lumíru Haj-
duškovi čestné uznání za jeho dlouholetou práci pro sport. 

Po krátkém úvodu vedeném Vladimírem Míčkem, který 
připomněl 90 let založení našeho oddílu volejbalu v Me-
tylovicích a zároveň půlkulaté jubileum turnaje, tedy 65. 
ročník, jsme minutou ticha uctili památku padlých mety-
lovických volejbalistů.

Letošního ročníku se zúčastnilo těchto 9 družstev:
SK Kojetín junioři a kadeti, TJ Sokol Palkovice, TJ So-

kol Pstruží, Green Volley Beskydy junioři a kadeti, Blue 
Volley Beskydy a domácí Metylovice postavily dva týmy A 
a B. Pro zajímavost oba tyto týmy patřily věkem hrajících 
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pokraèování na str. 6   Â

Konečné umístění

hráčů k nejstarším na turnaji. Turnaj začal v 9.30 hodin. 
Pořadatelé zúčastněné týmy rozdělili do dvou skupin po 
pěti a čtyřech týmech. Ve skupinách se hrál systém ka-
ždý s každým a do semifinálových bojů postupovali dva 
nejlepší z každé skupiny. Tyto čtyři týmy si pak zahrály  
o zlatou až bramborovou medaili. 

První čtyři družstva obdržela diplomy a hodnotné 
ceny. 

Vítěz rovněž dostal speciální edici triček k 90 letům 
volejbalu v Metylovicích a 65. Ročníku Memoriálu Miloše 
Čupy a Mirka Bílka a tradiční putovní pohár. 

K vidění byl kvalitní volejbal, kterému soudcovali 3 kvalifikovaní ČVS – rozhodčí Dobroslav Štrouf, Marián Ištva-
nech a Pavel Petrovský. Jako každý rok byly k prodeji koláče, které rovněž dostal každý přihlášený tým. Poděkování 
patří všem organizátorům, hlavně našim děvčatům v čele s Marcelou Borákovou a dětem, které pomohly při zápisech 
během utkání. 

Finále

1. SK Kojetín junioři  2. TJ Sokol Palkovice 2:0 (15:10,15:8)

3. SK Metylovice A  4. Green Volley junioři 2:0 (15:12,15:10)

Družstvo „A“ celkové 3. místo, zleva: Lukáš Drastich, 
Pavel Hajdušek, Vít Dubravec, Adam Uhlíř, Ivo Lukeš, 
Jiří Mališ 

Družstvo „B“ zleva: Pavel Suchan, Pavel Mo-
hyla, Jaroslav Špale, Miroslav Konečný, Jakub 
Farný, Ondřej Hajdušek

Ranní nástup zúčastněných družstev
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Á   pokraèování ze str. 5

Proslov starosty obce Metylovice         V. Mališ, V. Pečinka, L. Hajdušek

V letošním roce si připomínáme 90 let  
od první zmínky o volejbalové činnosti v Metylovicích

Níže si můžete přečíst druhou část seriálu o historii volejbalu v Metylovicích.
První zápasy jsou doloženy v kronice z roku 1929 se Slezskou Ostravou na domácím hřišti s vítězstvím 3:0. Odveta 

v Ostravě skončila porážkou a záznamem, že „pobídla hráče k pilnějšímu hraní“. Sestava z těchto zápasů: Vojta Čupa, 
Vávra Hajdušek, Polda Čupa, Pepa Bílek, Karel Homola a Jindra Liberda. V tomto roce Miloš Čupa maturoval na uči-
telském ústavu v Opavě.

V roce 1930 se konal první okrskový turnaj dorostu ve Sviadnově za účasti 7 družstev (Místek, Brušperk, Paskov I  
a II, Palkovice, Sviadnov a Metylovice). Družstvo Metylovic postoupilo do finále, ovšem bylo poraženo Místkem a obsa-
dilo 2. místo. Zajímavá je informace z utkání 3. srpna ve Frýdku s domácím Sokolem: „zápas byl sehrán o pěti hráčích 
bez soudce, aniž by hřiště bylo ohraničeno“.

Na turnaji v Paskově. Zleva bez triček V.Čupa, P. Bílek, M. Čupa, V. Hajdušek, J. Liberda
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pokraèování na str. 8   Â

5. října proběhl turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí za 
účasti dvou domácích družstev a Sokola Nový Jičín. Tři 
vítězství znamenala 1. místo a byla ukončením úspěšné 
sezóny. Celková bilance za rok 1930: 14 utkání, 10 vítěz-
ství, 4 prohry, sety 30:15.

Jaro následujícího roku (1931) a první přípravné zá-
pasy proti Frýdlantu a Paskovu končí oba 5:0. V červnu 
na okrskovém turnaji dorostu za účasti družstev Paskova, 
Brušperku, Staříče, Palkovic a Sviadnova dobyly Metylo-
vice vítězství.

První metylovský volejbalový tým s pověstnou „ší-
šou“. Zleva: J. Liberda, F. Halata, V. Hajdušek, P. 
Bílek, V. Čupa, M. Čupa    Â Â

Koncem června na přípravném turnaji v Metylovicích 
za účasti Nového Jičína a Krmelína získaly Metylovice 
bez ztráty setu 1. místo. Obecenstva bylo tolik, že nestači-
la připravená sedadla.

A pak již následoval okrskový turnaj mužů v Krmelíně 
za účasti jednot Krmelína, Paskova, Hrabůvky a všechna 
utkání vítězná a postup do župního finále.

Na turnaji mužů pořádaného 9. srpna na hřišti So-
kola Moravské Ostravy se utkala ve vzájemných utká-
ních družstva Opavy, Hradce-Podolí, Mar. Hor, Staré Vsi, 
Metylovic a Krmelína. Celkovým výsledkem 4 vítězství,  
1 prohra a sety 8:3 jsme obsadili 2. místo, přestože jsme 
porazili vítěznou Opavu, která postoupila do krajského 
turnaje v Přerově lepším poměrem setů.

Závěrečný turnaj v Krmelíně za účasti Krmelína, Zá-
břehu a Paskova opět bez porážky úspěšný pro nás. Po-
sledním měřením sil bylo utkání v Místku 11. října 1931 
a skončilo naším těsným vítězstvím 2:1 (15:12, 13:15, 
16:14). Naše sestava v tomto roce: Miloš, Vojta a Polda 
Čupové, Pepa Bílek, Vávra Hajdušek a Jindra Liberda.

Od roku 1932 s dalším rozvojem volejbalu v župě Mo-
ravskoslezské jsou soutěže uspořádány ve třech třídách 
pro celkem 21 družstev. První přípravné zápasy byly hrá-
ny již 1. 5. 1932, aby družstvo bylo připraveno na „vy-
hledávací turnaj“ konaný 22. 5. na hřišti Sokola Mor. 
Ostrava za účasti všech 7 družstev I. třídy. Po vítězství 
nad Vítkovicemi 2:1 a Krmelínem 2:0 nastoupily Me-
tylovice proti Mor. Ostravě I. a prohrály v poměru 1:2 
(11:15,15:13,6:15). Přes 2. místo jsou Metylovice určeny 
župním náčelníkem hájiti Moravskoslezskou župu 12. 6. 
na krajském turnaji v Přerově. 

Jednotlivé zápasy krajského turnaje:
Metylovice:Orlová 1:2
Metylovice:Vsetín 0:2
Metylovice:Přerov 0:2
Metylovice:Kroměříž 0:2 (6:15,12:15) 
    – mistr rep. v roce 1929, 1932 a 1936
Metylovice:Olomouc 2:1 
Co k tomu říci, byli to nejsilnější soupeři, s jakými se 

hoši zatím utkali, včetně mistra republiky – Kroměříže, 
který tento turnaj vyhrál. Župní přebor I. třídy se konal 
v době od 31. 7. do 14. 8. 1932 a Metylovice postupně 
porazily Opavu, Hradec-Podolí, Krmelín, Mor. Ostravu, 
Vítkovice a Mar. Hory všechny 2:0 a získávají poprvé titul 
přeborníka župy v odbíjené.

O týden později 21. 8. 1932 se hrálo v Orlové mist-
rovství Slezska, kde postupně porazili družstva: Pasko-

va, Rychvaldu, Orlové, Dolní Suché vždy 2:0 a prohráli  
s Lazy 1:2, což stačilo na titul Mistra Slezska.

Ještě jeden velký turnaj se konal 11. září v Krmelíně 
za účasti 12 družstev (hráno na 4 hřištích). S pěti vyhra-
nými zápasy 2:0 skončilo naše družstvo na 1. místě před 
Paskovem a Krmelínem. Z tohoto turnaje je rovněž první 
zmínka o družstvu žen Metylovic, které obsadilo 4. místo 
(1. Brušperk, celkem čtyři družstva).

Celková bilance prvního družstva za rok: 53 utká-
ní – 41 vítězství, 12 porážek, sety 99:42. Sestava: Miloš  
a Vojta Čupové, Pepa Bílek, Vávra Hajdušek, Sylva Hala-
ta a Jindra Liberda.

Druhé družstvo mužů, které nastoupilo ve III. třídě, 
vyhrálo všechny zápasy své štramberské skupiny (Poru-
ba, Proskovice, Štramberk), ve finále na hřišti Mor. Ost-
ravy porazilo všechny soupeře a zajistilo si postup do II. 
třídy pro příští rok. Sestava II. družstva: Leopold Čupa, 
Vítězslav a Božetěch Bílkovi, Ruda Závodný, Alois Mališ, 
Karel Homola a Antonín Juřica.

V roce 1933 se dokončuje výstavba třech dvorců pro 
odbíjenou na novém hřišti za školou. Družstvo se zúčast-
nilo celé řady turnajů např. v Nové Bělé za účasti 16 
družstev, kde vítězí bez porážky, na 2. místě Rychvald – 
mistr těšínské župy.

V Petřkovicích ze 13 družstev – vítězstvími nad Lazy, 
Rychvaldem a Opavou vždy poměrem 2:1 opět na 1. mís-
tě. 10. září utkání na domácím hřišti proti mistru Valaš-
ské župy Sokolu Vsetín skončilo rovněž vítězstvím 3:1 
(10:15, 15:2, 15:11, 15:10). Družstvo žen sehrálo vítězný 
přátelský zápas se Sokolem Frýdlant 3:0. Na mistrovství 
župy v Opavě jsme hráli se dvěma prohranými sety, ale 
bez jediné porážky. 

V následujícím roce 1934 se stali již potřetí přebor-
níkem župy Moravskoslezské, který se konal tentokrát  
v Metylovicích 5. 8. 1934. S pěti vítězstvími, bez poráž-
ky a za veliké účasti obecenstva z okolí, obhájilo loňské 
vítězství před Opavou, Hradcem, Paskovem, Komárovem  
a Vítkovicemi, které se nedostavily. Jako přeborník župy 
bylo družstvo vysláno na krajský turnaj do Přerova kona-
ný 25. – 26. 7. za účasti 8 župních vítězů ČOS východomo-
ravského sokolského kraje. Konečné pořadí:

1. Kroměříž (7 vít.), 2. Přerov (6 vít.), 3. Uh. Hradiště 
(4 vít.), 4. Metylovice (4 vít.), 5. Lazy, 6. Olomouc, 7. Pros-
tějov, 8. Nový Jičín. 

Sestava našeho družstva na tomto turnaji: Miloš  
a Vojta Čupové, Pepa a Božetěch Bílek, Vávra Hajdušek  
a Fela Halata.
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Sestava našeho družstva odspodu: J. Liberda,  
F. Halata, V. Hajdušek, P. Bílek, V. Čupa, M.Čupa 

Účasti v dalších turnajích:
10. 6. Mor. Ostrava – 1. Metylovice, 2. Opava, 3. Vít-

kovice 
sletový turnaj Opava – ve skupině Kroměříž a Přerov 

porážky 2:0 a konec nadějí
19. 8. Poruba 6 dr. – 1. Poruba, 2. Metylovice, 3. Opa-

va
Krmelín 9 dr. – 1. Metylovice, 2. Kylešovice, 3. Příbor
Opava 14 dr. – 1. Opava, 2. Suchá, 3. Lazy a Metylo-

vice
30. 8. Orlová 12 dr. – 1. Orlová, 2. Mor. Ostrava, 3. 

Suchá a Metylovice

Další záznam, tentokrát z kroniky Sokola, je  
z roku 1936. 

V boji o přebor župy skončili na 3. místě. Skvělí hoši 
vedení nadšeným Milošem Čupou získávali vítězství za 
vítězstvím, jak píše kronikář. 

s Paskovem vybojovali 1. místo a putovní pohár 
s Místkem na 1. místě vlajku Sokola Místek
s Lískovcem na 1. místě trvale putovní pohár
s Frýdlantem na 1. místě plaketu M. Tyrše
v Metylovicích na 2. místě bronzový peníz TGM
V roce 1939 se píše: Družstvo se sice nevyrovná muž-

stvu minulých let, ale přesto vykazuje několik úspěchů. 
Na turnaji ve Frýdlantu naši porazili Frýdlant, Pstruží 
a Hodoňovice. Prohráli s Kunčicemi. Na turnaji v Pas-
kově zvítězili nad Heřmanicemi, Šenovem a Ostravou  
a prohráli s vítězem turnaje Radvanicemi. Domácí vítězné 
zápasy s Frýdlantem a Hodoňovicemi. Na okrskovém tur-
naji dorostenců v Místku se dorostenci nedostali do finále. 
V turnaji dvojic získali 1. místo dvojice Jos. Bílek a Ot. 
Bílek. Poslední zápisy za rok 1940: muži sehráli 16 zápa-
sů, z nichž 12 vyhráli a také dorostenci ze dvou zápasů 
jeden vyhráli. 

Sestava týmu na II. ročníku memoriálu Miloše 
Čupy (a Mirka Bílka). Zleva: O. Bílek, Otík Bílek,  
V. Čupa, V. Bílek, B. Bílek, V. Němec, L. Nop Â
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Na paměť zakladatele a kapitána byl již v roce 1946 uspořádán 1. Ročník memoriálu Miloše Čupy, který si v šedesá-
tých letech získal velkou oblibu mezi družstvy a účast až 20 družstev z širokého okolí té nejvyšší úrovně nebyla výjim-
kou. Od roku 1991 bylo obnoveno jeho pravidelné pokračování a letošní 65. ročník ho řadí mezi nejstarší turnaje v celé 
České republice.              Pokračování příště….

Zahájení nové hrací sezóny 2019/20
V letošní roce se naše družstva zúčastní těchto soutěží:
Barevný minivolebal – jednodenní turnajová klání těch nejmladší volejbalistů. Na okresní úrovni proběhnou 4 tur-

naje.
Okresní přebor mladšího žactva (Trojky) – celoroční soutěž smíšených trojic mladších žáků. 
Okresní přebor staršího žactva (Čtverky) – celoroční soutěž smíšených čtveřic starších žáků. 
Krajský přebor žen
Okresní přebor mužů
Region Beskydy volejbalová liga „A“ - dlouhodobá soutěž smíšených družstev mužů a žen.

Plánované akce do konce roku
  5. 12. 2019 – Mikulášský trénink s nadílkou a s rodiči
30. 12. 2019 – Vánoční trénink mládeže (dopoledne) / Vánoční turnaj smíšených losovaných družstev.
Se začátkem nové sezóny se náš oddíl rozhodl otevřít novou tréninkovou skupinu pro děti ve věkové kategorii 1. a 2. 

druhé třídy, samozřejmě přivítáme posily do všech věkových kategorií. Pokud máte zájem o přihlášení dítě nebo případ-
ně sebe, můžete nám napsat na náš e-mail – volejbal@skmetylovice.cz nebo zavolat na tel. číslo 777 695 408. Všechny 
pozvánky na plánované akce, ale i další aktuality ze života našeho oddílu můžete sledovat na webových stránkách SK 
Metylovice – https://skmetylovice.cz nebo na https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal

Na setkání s Vámi při sportu nad vysokou sítí se těší oddíl volejbalu.
Články zpracovali: Pavel Suchan, Lumír Hajdušek, Daniela Spustová, Vladimír Míček

SPOLKY
Šachisté začínají další sezónu 

Koncem října zahájí naši šachisté TJ Sokol Metylovice 
další sezónu Okresního přeboru v šachu. V předchozích dvou 
sezónách končili uprostřed tabulky. Tohoto umístění bude v 
novém ročníku velmi obtížně dosáhnout. Po dvou letech pře-
stoupil z našeho oddílu do vyšší soutěže Petr Vysoglad, který 
byl jeden z nejlepších hráčů Okresního přeboru a v drtivé vět-
šině zápasů zvítězil. Byl zároveň i vedoucím družstva.

Takže hlavním problémem bylo najít nového vedoucího 
družstva. Tím se stal Ing. Stanislav Žwak z Metylovic. Dal-
ším úkolem bylo rozšíření hráčské základny. Za náš oddíl 
budou nově nastupovat Jan Lavrišin, František Žwak a Miro-
slav Šálek. 

pokraèování na str. 10   Â
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Formou hostování bude u nás také hrát pan Karel Ko-
val (ročník 1921). Dle žebříčku ELO je naším pátým nejlé-
pe hodnoceným hráčem. Autor těchto řádků jej na turnaji 
v Sokolovně sledoval s obrovským obdivem a respektem. 
Naopak nejmladším naším šachistou je Natan Žwak (roč-
ník 2010). Věkový rozdíl mezi spoluhráči je tedy 89 let. 

Dále budou u nás působit Lumír Daniš, Miroslav Ples-
ník, Stanislav Žwak, Tomáš Schenk a Milan Hajdušek.

V létě jsme uspořádali 3 kontrolní turnaje. Účast byla 
velmi povzbudivá a přispěla k vytvoření pospolitého ko-
lektivu. Hrací dny jsou dle rozlosování v sobotu dopoledne 
v klubovně TJ Sokol Metylovice. Sezóna trvá do poloviny 
dubna 2020.      Milan Hajdušek

Á   pokraèování ze str. 9

Úspěch našeho závodníka  
na Memoriálu A. Řezníčka

30. srpna 2019 se v Palkovicích uskutečnil již 8. ročník 
běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který 
uspořádala Obec Palkovice ve spolupráci s atletickým od-
dílem TJ Slezan Frýdek-Místek. Dospělí běželi sedmnác-
tikilometrovou trať hlavního závodu „Palkovice – Kubán-
kov – Palkovice“. Po startu dospělých se uskutečnil závod 
dětí a mládeže. Délka mládežnických tratí byla od 200 m 
do 900 m.

Nás těší, že v kategorii předškolních chlapců zvítězil 
Otakar Kulhánek ml. ze Sportovního klubu Metylovice, 
který porazil i trénované chlapce z TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek. 

Blahopřejeme!    Martina Mertová

Sokolská činnost v létě
Všechna sokolská činnost, ať už sportovní nebo kul-

turní, je aktivní především od podzimu do jara. S prvním 
pěkným počasím a příjemnými teplotami všechny spolky 
finišují a přesouvají své sportovní aktivity ven, nebo na-
stává letní přestávka pro dovolenou a regeneraci. Ovšem 
Sokol jako celek nezahálí ani v létě.

Jako první se naši Sokoli zúčastnili 27. ročníku Sou-
těže netradičních družstvech v požárním útoku. Loni náš 

tým s názvem „Bez ohledu na umístění nejlepší“ soutěžil 
poprvé a hned vybojoval krásné 5. místo. Letos jsme se 
rozhodli jít ještě výš. Změnili jsme název na „Lepší než 
loni“ a lehce pozměnili sestavu. Nově se v našem týmu 
objevil Honza Izvorský a Pavlína Navrátilová. Tyto změ-
ny se ukázaly jako pozitivní a tentokrát se sokolský tým 
umístil na bedně, a to na úžasném 3. místě. Umístění nás 
zvlášť těší, protože konkurenční týmy byly ve skvělé for-
mě a byl to boj o každou vteřinu.

Obec Metylovice uspořádala opět Den obce a s ním 
již 5. ročník Gulášmetu, jehož jsme pravidelní účastníci. 
Po loňském ročníku, kde náš tým triumfoval s hovězím 
Olympijským gulášem, a to v obou kategoriích – poroty  
i diváků, jsme se rozhodli účast potvrdit i letos. Pro hlav-
ní surovinu jsme se opět rozhodli pro hovězí kližku. Loni 
se tato volba vyplatila, a tudíž jsme na ní vsadili i v le-
tošním roce. Co se ale změnilo, byl název, a to „Guláš na 
prknech“. Zvolili jsme tématiku a výzdobu stánku podle 
našeho divadelního spolku Sokol na prknech. Hlavní ku-
chař byl rovněž jeden z našich skvělých herců, a to Jirka 
Liberda. K ruce měl celý tým zkušených sokolů, ať už  
z předešlých ročníků Gulášmetu či samotných skvělých 
kuchařů. Bohužel se nám letos nepovedlo obhájit výsled-
ky z loňska, ale i tak můžeme říct, že se nám guláš po-
vedl. Musím uznat, že celá tato akce se hodně posunula 
dopředu. Všechny týmy se vyznamenaly skvělými gast-
ronomickými výsledky, ale i zázemím okolo. A to je jedi-
ně dobře, poněvadž vytvořili skvělou atmosféru nejen pro 
návštěvníky, ale i pro zbytek účastníků Gulášmetu 2019.

Pavel Navrátil, starosta TJ Sokol Metylovice

ASPV Metylovice – ženy
S nástupem letních měsíců pro nás začíná venkovní 

sezóna. Sice ještě i cvičíme v tělocvičně, ale pěkné počasí 
nás už láká i k venkovním aktivitám.

10. června jsme se sešly na tenisovém kurtu, abychom 
jej pomohly připravit ne sezónu. Přes zimu se pěkně za-
zelenal, tak jsme jej vyčistily. Zašly jsme si, tradičně na 
Čupek.

Další skvělou akcí byl výšlap na Lysou horu, taky  
v červnu. Za krásného a slunečného počasí se vydalo  
5 statečných k vrcholu. Toho jsme zdárně dosáhly. Na- 
hoře se nám naskytly překrásné výhledy do všech světo-
vých stran. 
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Během srpna jsme se horečně připravovaly na 5. roč-
ník Gulášmetu, který byl součástí oslav 720 let od zalo-
žení Metylovic a Dne obce. Pátý start jsme konečně pro-
měnily v umístění na „bedně“. Pohádkovým kravičkovým 
gulášem jsme si vyvařily 3. místo. 4 naše členky soutěžily 
i za tým Senior klubu Metylovice.

Letos to bylo již 10 let, co jsme o letní prázdninách 
začaly hrát tenis. Toto výročí jsme oslavily zdařeným 10. 
ročníkem tenisového turnaje, který se nesl v kloboukovém 
tónu. V neděli 15. září se nás sešlo 14 a hrálo 10 hráček. 
A všechny dodržely dress kód. Sluncem zalité odpoledne, 
tuhé boje okořeněné skvělými výměnami všech hráček, 
vynesly na první místo dvojici Růžu a Lenku. Krásným 
kloboukem vlastní výroby nás uchvátila Jana. 

Â

Nemohu zapomenout i na významná životní jubilea, 
která oslavily 2 členky z našich řad. Tímto jim ještě jed-
nou moc gratulujeme a přejeme hlavně zdraví.

Venkovní sezónu jsme zakončily opékáním párků v pá-
tek 27. září. Trochu se nám sice zamotaly plány, ale my si 
vždy víme rady.     R. Vrbová

Á FOTOGALERIE K ČLÁNKU

Metylovští senioři
Metylovští senioři na Lysé hoře
10. června 2019 jsme si opět vyjeli na Lysou horu. 

Počasí proti loňsku k nám bylo milejší. Vítr chvílemi roz-
foukával mlhu, takže jsme viděli daleko do krajiny, mimo 
jiné i naši vesničku Metylovice.

Metylovští senioři smaží placky
5. září 2019 jsme v hospůdce Na hřišti smažili placky. 

Usmažili jsme je ze 20 kg brambor a vše snědli. Takže asi 
chutnaly. Při této příležitosti jsme oslavili velké životní 
jubileum jednoho našeho člena. Poděkování patří všem, 
kteří se jakkoliv zasloužili na organizaci této akce. 

Metylovští senioři na Gulášmetu
Další akci byl 5. ročník Gulášmetu u příležitosti Dne 

obce Metylovice. Sestavili jsme družstvo „Z vinného sklíp-
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ku“ a patřičně k tomu na-
zdobili stánek. Tentokrát 
jsme vařili krutí guláš. 
Přesto, že se vyvedl, přední 
místo jsme neobsadili, ale 
nám to nevadí…

Metylovští senioři 
v Praze

Mladší část klubu seni-
orů se vydala do matičky 
Prahy za kulturou. V Goja 
Music Hall navštívili muzi-
kál Čarodějky. Přitom stih-
li i návštěvu Vyšehradu, 
staroměstské radnice a její 
věže. Taky jsme si zajeli do 
botanické zahrady.

Metylovští senioři zvou na:
Metylovský krmáš v sobotu 9. listopadu 2019
Výroční  valnou  hromadu  ve  čtvrtek  5.  prosince

2019 v hospůdce Na hřišti MONTE ČUPELO v úterý 31.
prosince 2019.

V měsíci listopadu bude schůzka ve čtvrtek 7. listo-
padu 2019 na obecním úřadě.           V. Michalec

Myslivecký kroužek
Na konci měsíce června si místní myslivecký spolek 

připravil pro děti zábavné odpoledne, které se konalo na 
místní myslivecké chatě. Děti se zúčastnily soutěží, kde si 
mohli vyzkoušet nabyté znalosti. 
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Poznávali stromy, stopy zvířat, a také si mohli vyzkou-
šet střelbu na terč ze vzduchovky, u které jim pomáhal  
S. Pink ml. Pan Merta dětem ukázal myslivecké ustrojení 
a pan Biolek seznámil děti s práci mysliveckého psa. 

Odpoledne bylo zakončeno u ohně opékáním párků, 
které nám věnoval pan Kulhánek. Děti dostaly medaile  
s mysliveckým motivem a malé dárečky. 

Všem zúčastněným děkujeme – Šimková, Mohylová.

Rok 2019 v Bluegrass Theatre
Uskutečnily se pouze čtyři koncerty. První byl zrušen, 

počasí nám neumožnilo připravit areál pro hudební akci. 
Poslední byl zrušen, neboť účinkující Ptačoroko bylo po-
zváno na Den obce Metylovice.

Ale i tak byl program nabitý.
21. 6. nás navštívil pražský Monogram, předkapelu 

mu dělal místecký eFeM Grass. Úžasně skromná kapela 
předvedla špičkový „pražský“ bluegrass a přinesla hodně 
nových skladeb ze svého nového CD Simple Man.

19. 7. rozjela koncert domácí kapela Ptačoroko, po ní 
nás francouzštinou oblažilo trio ToPinQui, následoval 
špičkový koncert slovenské kapely Heartbeats. Závěr pat-
řil osobité kapele Blaf, která rozveselila publikum vtipný-
mi texty v gorolštině (nářečí kolem Mostu u Jablunkova) 
a ukázala originální krásu spojení bluegrassu s místním 
folklórem.

9. 8. nám po předkapele Whiskey Before Breakfast, 
skupině starých bluegrassových veteránů, přinesla mla-
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distvý a svěží bluegrass skupina New Aliquot. Předvedla 
špičkový instrumentální výkon v bluegrassu i v jazzu. Mi-
mochodem „stříbrní“ z mezinárodního La Roche bluegras-
sového festivalu ve francouzském Foronu. 

23. 8. nám hrála skupina Jack’s Band ze Zlína s vel-
mistrem bluegrassového banja Sváťou Kotasem, po nich 
skvěle zpívající ostravští BlueREJ a závěr obstarala pro-
gresivní skupina The Jumper Cables, která nás nastarto-
vala pozitivní energií. 

Všechny koncerty byly vynikajícím způsobem na-

zvučeny Zdeňkem Suchánkem, který se dokonale sžil  
s prostředím. O hudbě a zvuku se těžko mluví, proto se 
můžete podívat na některé ukázky z našich koncertů, 
např.     https://www.facebook.com/bluegrasstheatre 
/videos/2231295780302553/

Na závěr jedna recenze Bluegrass Theatre na Google:
Pravidelně přináší dobré hudební vystoupení na ne-

čekané místo. Podívejte se na harmonogram a navštivte 
koncert – pomozte sami sobě i kulturním snahám místní 
komunity.

L. Karlický

OBEC INFORMUJE

Čipování psů
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 vstupuje, 

na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.,  
v účinnost povinnost označovat psy na území České re-
publiky mikročipem. Bližší informace na: https:/www.
svscr.cz/zdravi-zvirat/povinno-oznacovani-psu

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mi-
kročipem. Od tohoto data by měl být na území České 
republiky označený každý pes. Štěňata musí být označe-
na mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně 
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinár-
ní zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoliv registru 
psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vztek-
lině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno 
číslo mikročipu. V ČR je provozováno také několik sou-
kromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného 
psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projed-
návání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl 
v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký 
návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence 
označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022.  
O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veteri-
nární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární 

léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Ko-
mory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/se-
znam-veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 
450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí ve-
terinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluv-
ní.

JAK OBEC FUNGUJE:  
Část druhá – výdaje obce

V prvním článku o fungování naší obce, jsme se za-
bývali jejími příjmy. Druhý bude jejích výdajích. Obec 
totiž pracuje stejně jako stát a koneckonců i běžná rodina,  
s rozpočtem, a ten funguje na principu příjmů a výdajů. 

V ideálním případě je rozdíl mezi těmito dvěma polož-
kami na konci roku nula. Na rozdíl o firem, kdy je cílem 
zisk, tedy kladný výsledek hospodaření, u obcí, státu, kra-
je atd. je cílem hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Tedy 
s nulou na konci roku. 

Tento stav je reálně samozřejmě nedosažitelný, hos-
podařit přesně na korunu prakticky nelze. Nepodaří se to  
v domácnostech, u větší rozpočtových celků, jakým je  
i obec, je to obdobné. Rozpočet tedy končí buď v rozpočto-
vém přebytku, nebo v rozpočtovém deficitu. 

Zaměřme se nyní na položky obecních výdajů. Celkové 
výdaje obce v roce 2018 činily 31,65 miliónů korun. Pří-
jmy pak 35,51 miliónu. Obec Metylovice tedy hospodařila 
s rozpočtovým přebytkem. 

V odborné literatuře jsou obecní výdaje rozděleny na 
běžné výdaje a kapitálové výdaje.

1. Běžné výdaje
Běžné obecní výdaje můžeme zjednodušeně popsat 

jako výdaje, které se většinou každý rok opakují, jsou do 
jisté míry pravidelné. Ve většině případů zajišťují tyto 
výdaje běžný provoz obce. Mezi nejvýznamnější v obci 
Metylovice patří:
 Výdaje na provoz základní a mateřské školy. Prů-

měrný roční výdaj (za poslední tři roky) činí cca 1,4 milió-
nu korun. (Částky uváděné níže budou vždy průměrem za 
poslední tři roky)
 Sběr a svoz komunálních odpadů cca 970 tis. korun. 
 Výdaje spojené s lesním hospodářstvím cca 480 tis. 

korun.
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 Výdaje spojené se silnicemi (opravy, udržování aj.) 
cca 450 tis. korun. 
 Dotace spolkům cca 330 tis. korun. 
 Elektrická energie na veřejné osvětlení cca 200 tis. 

korun.
 A samozřejmě platy všech zaměstnanců obce (včetně 

povinného odvodu sociálního a zdravotního pojištění) cca 
4,2 miliónu korun. 

Mezi další běžné výdaje patří příspěvky na kulturní 
a sportovní činnost v obci, výdaje na dopravní obslužnost, 
péče o vzhled obce, provoz hřbitova, knihovny aj. Můžeme 
tu najít i položky, které jsou shodné s výdaji domácností 
– výdaje za energie, telefon, internet, poštovné, rozhlas, 
televize. 

S trochou nadsázky se dá říci, že se stačí rozhlédnout 
kolem sebe. A to co nepatří obyvatelům obce, to spravuje 
ve většině případů obec. A právě na tuto správu jsou vy-
nakládány tzv. běžné výdaje. 

2. Kapitálové výdaje
Tyto výdaje lze charakterizovat jako investiční výda-

je. Na rozdíl od běžných výdajů se pravidelně neopakují. 
Jedná se o obvykle o stavby budov, investice do míst-
ních pozemních komunikací (včetně chodníků), veřejného 
osvětlení, kanalizace, vodovodu, míst pro odkládání odpa-
dů apod. Dále o nákup strojů či pozemků. Může se jednat 
i o opravy, které zhodnocují stávající majetek.

Od roku 2014 do roku 2018, tedy za posledních 5 let 
obec Metylovice vydala z rozpočtu největší částku na in-

vestice spojené se základní školou. Za toto období se jed-
nalo o více než 25 miliónu korun. Druhou nejvýznamnější 
investiční položkou byly silnice a jiné pozemní komunika-
ce. Do nich naše obec v těchto pěti letech vložila 10 mili-
ónů korun. Investice v oblasti pitné vody činily více než 
3 milióny korun. Další investice byly využity na veřejné 
osvětlení cca 1 milión korun, sportovních zařízení cca 500 
tis. korun. A jiné. 

Investiční prostředky byly v těchto letech rovněž pou-
žity na nákup techniky. Pro lesní hospodářství za cca 1,5 
miliónu korun. Vozidlo pro potřeby dobrovolného hasič-
ského sboru v hodnotě 1 mil. korun a poslední době také 
techniku pro činnost kompostárny za více než 3 milióny 
korun.

Od roku 2010 do roku 2018 (za 9 let) činily výdaje obce 
Metylovice 216 miliónů korun. Z této částky tvořily běž-
né výdaje (zabezpečující provoz obce) 120 miliónů korun.  
A kapitálové výdaje (investice obce) 96 miliónů korun. To 
znamená, že téměř 45 % obecních prostředků putovalo do 
investic. Zbylé prostředky byly využity na zajištění provo-
zu obce, tak jak ho v posledních letech známe. 

Výdaje obce nejsou vynakládány nijak nahodile. Jsou 
vynaloženy v souladu s rozpočtem, který schvaluje zastu-
pitelstvo, tedy Vámi zvolenými zástupci. Cílem je hospo-
dařit přesně podle tohoto rozpočtu. Jak takový rozpočet 
vzniká, kdy je schvalován, kdo může ovlivnit jeho znění, 
bude předmětem příštího článku. 

Příště: Rozpočet obce. 
David Hyšpler

Hospodaření obce Metylovice na období 2019/2020
Obec Metylovice má k 30. 9. 2019 tyto zůstatky na bankovních účtech:
v Komerční banka (roční úroková sazba 0,00 %) 13 996 000 Kč 
v Česká spořitelna (roční úroková sazba 0,2 %) 458 000 Kč 
v Česká národní banka (roční úroková sazba 0 %) 3 166 000 Kč 
a finanční prostředky v investiční fondu Amundi (roční úroková sazba 1,1 %) 25 120 000 Kč 
CELKEM 42 720 000 Kč

Plánované investiční akce do 31. 12. 2019
v stavba cyklotrasy nad sadem (Prodloužení cyklotrasy Metylovice) 3 000 000 Kč
   (dotace ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů)
v rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa 850 000 Kč
   (dotace ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů)
v nákup šípové radlice a sypače komunikací (modernizace lesní techniky) 600 000 Kč
   (dotace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů)

CELKEM 4 450 000 Kč

Plánované investiční akce na rok 2020
v výstavba chodníků, úsek 1 a 2 (kostel – vrchovina - ovocný sad) 10 100 000 Kč 
   (dotace ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů)
v výstavba chodníku, úsek 3 (trafostanice v Pasekách – Sosna) 4 100 000 Kč 
   (dotace ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů)
v rekonstrukce zázemí sportovního areálu SK Metylovice 23 000 000 Kč 
   (dotace ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů)
v sběrný dvůr a kompostárna 9 500 000 Kč
   (dotace ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů)
v rozšíření vodovodu na Lhotku 400 000 Kč
v oprava místních komunikací  3 000 000 Kč
CELKEM  50 100 000 Kč 
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Statistika obce k 30. 9. 2019
K 30. 09. 2019 má obec Metylovice celkem 1759 občanů.

Přistěhovalo se: 34 osoby
Odstěhovalo se: 32 osoby
Zemřelo:  7 osoby  – 4 ženy   
  – 3 muži
Narodilo se:  20 dětíai  – 10 chlapců
    – 10 holčiček
Uzavřeno sňatků: 10aaaaa

Statistika obyvatel k 31. 12. 2018

Počty obyvatel dle věkových kategorií Všichni Muži Ženy
Všichni 1759 862 897
Do 15 let 299 149 150
Do 18 let 352 175 177
Od 18 do 60 let 943 479 464
Nad 18 let 1407 687 720
Nad 60 let 464 208 256

Průměrný věk
všech obyvatel  42
muži    40
ženy    43

 
Data narození

Nejmladší obyvatel 18.09.2019 Nejmladší muž 28.08.2019 Nejmladší žena 18.09.2019
Nejstarší obyvatel 15.03.1925 Nejstarší muž 24.05.1929 Nejstarší žena 15.03.1925

Obecní kalendář na rok 2020
PR výbor obce Metylovice připravuje stolní kalendář 

na rok 2020 s mottem „Bylo a stále je“. Kalendář bude 
týdenní. Budou zde fotografie různých budov i pohledů na 
Metylovice kdysi a dnes. 

Kalendář bude také obsahovat termíny vývozů komu-
nálních odpadů, termíny sportovních a kulturních akcí 
a další důležité informace. Jeden kus kalendáře obdrží 
každé číslo popisné zdarma za podmínky, že nemá žádný 
finanční dluh u obce Metylovice (poplatky za odpady, psa 
apod.). 

Kalendáře si budou moci občané vyzvednout na Obec-
ním úřadě v Metylovicích v průběhu prosince, případně si 
zde budou moci zakoupit další kusy. Prodejní cena kalen-
dáře bude upřesněna.

Leona Pavlásková, předsedkyně PR výboru

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 27. 5. 2019
SCHVÁLILO: 
 ZO Metylovice schvaluje kupní 

smlouvu s pane Tomášem Slípkem, 
739 49 Metylovice 146, na odkoupe-
ní obecního pozemku parc. č. 2079/2 
v k. ú. Metylovice za kupní cenu 10 

830 Kč a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice kupní smlouvu s 

pane Tomášem Slípkem, 739 49 Me-
tylovice 146, na odkoupení obecního 
pozemku parc. č. 2227 v k. ú. Mety-
lovice za kupní cenu 2 120 Kč a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 3.
 ZO Metylovice Závěrečný účet 

obce Metylovice za rok 2018 a vyjá-
dřilo souhlas s celoročním hospoda-

řením bez výhrad dle § 17 odst. 7, 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. – viz 
příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 5.
 ZO schvaluje uzavření dodatku 

č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
evidenční číslo 04889/2016/RRC ze 
dne 23. 9. 2016, za účelem prodlou-
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pokraèování na str. 18   Â

žení doby realizace projektu „Cyklo-
stezka Metylovice“ v rámci dotačního 
programu „Program na podporu pří-
pravy projektové dokumentace 2016, 
za předpokladu, že zastupitelstvo 
kraje rozhodne o uzavření dodatku – 
viz příloha č.6.
 ZO pověřuje starostu obce k 

podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje, evidenční číslo 
04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016, 
za účelem prodloužení doby realizace 
projektu „Cyklostezka Metylovice“ v 
rámci dotačního programu „Program 
na podporu přípravy projektové do-
kumentace 2016“, za předpokladu, že 
zastupitelstvo kraje rozhodne o uza-
vření dodatku.
 ZO Metylovice schvaluje Doda-

tek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2672/030 
se společností AGPOL s.r.o., Jung-
mannova 153/12, 779 00 Olomouc, 
IČ: 285970444, na zpracování DÚR, 
DSP a inženýrskou činnost na akci 
„Cyklostezka Metylovice“ a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje výběr 

dodavatele pro zhotovení a montáž 
samonosné posuvné brány včetně 
pohonu firmu Brány Dolhý, Marek 
Dolhý, Jižní 1316, 739 32 Vratimov, 
IČ: 87826992 za nejnižší nabídnutou 
cenu tj. 31 900 Kč včetně DPH – viz 
příloha č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje výběr 

dodavatele pro pořízení 2 ks kontej-
nerů s hákovým natahovacím sys-
témem o objemu 5 m3 firmu Dušan 
ŠMOLDAS, zámečnictví, Ostravice 
573, 739 14 Ostravice, IČ: 15408264, 
za nejnižší nabídnutou cenu, tj. 32 
000 Kč/ks včetně DPH – viz příloha 
č. 9.
 ZO Metylovice schvaluje nákup 

cca 730 ks použitých železničních be-
tonových pražců od Správy železnič-
ních dopravních cest, státní organi-
zace
 ZO Metylovice schvaluje výběr 

zpracovatele studie proveditelnosti, 
kompletaci a podání žádosti o dota-
ci do 53. výzvy – ZVÝŠENÍ PODÍ-
LŮ UDRŽITZELNÝCH FOREM DO-
PRAVY, Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), včetně 
administrace a závěrečného vyúčto-
vání projektu „Metylovice – chodník 
– úsek 3“ firmu Na míru, spol. s r.o., 
Metylovice 329, 739 49 Metylovice, 
IČ: 03747364, za nejnižší nabídnutou 

cenu, tj. 96 800 Kč včetně DPH – viz 
příloha č. 10.
 ZO Metylovice schvaluje smlou-

vu o dílo na zpracování studie pro-
veditelnosti, kompletaci a podání 
žádosti o dotaci do 53. výzvy – ZVÝ-
ŠENÍ PODÍLŮ UDRŽITZELNÝCH 
FOREM DOPRAVY, Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP), včetně administrace a závě-
rečného vyúčtování projektu „Mety-
lovice – chodník – úsek 3“ se spo-
lečností Na míru, spol. s r.o., Mety-
lovice 329, 739 49 Metylovice, IČ: 
03747364, za nejnižší nabídnutou 
cenu, tj. 96 800 Kč včetně DPH – viz 
příloha č. 11.
 ZO schvaluje Ing. Jana Kolonič-

ného, Ph.D., jako určeného zastupi-
tele pro pořizování územně plánovací 
dokumentace (včetně zprávy o uplat-
ňování územního plánu) obce Mety-
lovice pro volební období 2018–2022.
 ZO Metylovice schvaluje pojist-

nou smlouvu s Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a.s., o pojištění odpověd-
nosti za újmu JSDH obce Metylovice 
viz příloha č. 12.
 ZO Metylovice schvaluje podání 

žádosti o dotaci na kotlíkové půjčky z 
požadavkem na celkovou výši podpo-
ry ve výši 4 780 000 Kč.
 ZO Metylovice schvaluje nové 

znění smlouvy o dílo s Bc. Martinem 
Vavříkem na vypracování projekto-
vé dokumentace stavby „Metylovi-
ce – stavba chodníku podél silnice 
III/48416, Metylovice, úsek škola – 
konec obce“ za celkovou cenu 260 000 
Kč včetně DPH viz příloha č. 14. 

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí žádost paní Zuzany Kičmerové 
o změnu využití pozemku parc. č. 
1103/3 v k. ú. Metylovice z plochy ze-
mědělské na plochy bydlení v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí žádost paní Marcely Hlaváčové o 
změnu využití části pozemku parc. č. 
1029/1 v k. ú. Metylovice z plochy ze-
mědělské na plochy bydlení v RD. 
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí žádost Zdenka a Jany Blechové 
o změnu využití pozemku parc. č. 
239/14 v k. ú. Metylovice
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost Bílkové, Halatové, Konvičkové 
a pana Šiguta o změnu využití po-
zemku parc. č. 1516/10 v k. ú. Mety-
lovice z plochy zemědělské na plochu 
bydlení v rodinných domech.

 ZO Metylovice vzalo na vědomí 
návrh střednědobého finančního plá-
nu obce Metylovice 2019 –2022.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

návrh strategického plánu obce Me-
tylovice pro roky 2019 – 2022.
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí cash flow obce Metylovice na rok 
2019.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

strategii investování volných finanč-
ních prostředků obce Metylovice.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

směrnici pro zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu.

NESCHVÁLILO:

 ZO Metylovice neschvaluje žá-
dost pana Jana Němce, 739 49 Me-
tylovice 146, o odkoupení části obec-
ního pozemku parc. č. 330/5 v k. ú. 
Metylovice.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 10. 6. 2019
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje pana 

Jana Koloničného jako určeného za-
stupitele pro pořizování územně plá-
novací dokumentace (včetně zprávy 
o uplatňování územního plánu) obce 
Metylovice pro volební období 2018–
2022.
 ZO Metylovice schvaluje Směr-

nici pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Kup-

ní smlouvu s paní Jiřinou Halatovou, 
Metylovice 514, na nákup traktorové-
ho přívěsu a pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice pověřuje kontrol-

ní výbor k prověření a stanovisku k 
bezplatnému užívání veřejného pro-
storu komerčnímu subjektu – podni-
kateli s hospodou, které mu dal sta-
rosta obce pro využívání k parkování.
 ZO Metylovice schvaluje smlou-

vu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti inže-
nýrské sítě vodovodní přípojky, na 
pozemcích parc. č. 1054/6 a 2050/1 
v k. ú. Metylovice pro novostavbu ro-
dinného domu a pověřuje starostu k 
podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 
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Á   pokraèování ze str. 17
 ZO Metylovice schvaluje příkaz-

ní smlouvu s paní Renatou Petrželo-
vou, Růžová 183, 783 49 Lutín, IČ: 
02127288 k provedení administrace 
veřejné zakázky „Metylovice – mo-
dernizace lesní techniky“ a pověřuje 
starostu k podpisu příkazní smlouvy 
– viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje výběr 

dodavatele a kupní smlouvu u veřej-
né zakázky označené „Pořízení vel-
koprostorových stanů“ se společností 
stany haly Kunovský s.r.o., Zámecká 
1/6, 664 41 Troubsko, IČ: 26260085, 
zastoupenou jednatelkou společnos-
tí Pavlínou Toupalíkovou, na dodání 
2 ks velkoprostorových stanů, reali-
zovaných v rámci projektu „Priblíž-
me sa k společnému prírodnému a 
kultúrnemu dedičstvu“, kód žádosti 
„NFP304020P668“, který je spolufi-
nancován z Programu Interreg V–A 
Slovenská republika – Česká repub-
lika. Po kladném stanovisku Centra 
pro regionální rozvoj ČR k realizo-
vanému výběrovému řízení pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy. – 
viz příloha č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje prove-

dení aktualizace jednacího řádu Za-
stupitelstva obce Metylovice.
 ZO Metylovice souhlasí s ulo-

žením volných finančních prostřed-
ků (cca 6 mil. Kč) na některý spořicí 
účet z českých bank, dle průzkumu 
trhu a výběru zastupitelstva obce 
Metylovice. 

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost OLÚ Metylovice o změnu vyu-
žití pozemků parc. č. 552/4 a 543/1 v 
k. ú. Metylovice.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost Alexandera a Alice Sarkadyo-
vé o změnu využití části pozemku 
parc. č. 525/39 v k. ú. Metylovice z 
plochy zemědělské na plochy bydlení 
v RD.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí kupní smlouvu a Smlouva o ad-
vokátní úschově s panem Tomášem 
Brabcem na koupi obecního pozemku 
parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice. 
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

seznámení se zápisy jednotlivých vý-
borů Zastupitelstva obce Metylovice. 

 ZO Metylovice vzalo na vědomí 
informace k pořádání Cyrilometo-
dějské pouti na Metylovském Čup-
ku.  

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 15. 7. 2019

SCHVÁLILO:

 ZO Metylovice schvaluje Kup-
ní smlouvu s panem Tomášem Brab-
cem, Baška 464, 739 01 Baška, na 
koupi obecního pozemku parc. č. 
721/9 v k. ú. Metylovice za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posud-
kem ve výši 26 390 Kč a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje prodej 

obecního pozemku parc. č. 330/5 v 
k. ú. Metylovice panu Janu Němco-
vi, Zelená 94, Ostrava – Mariánské 
Hory, za cenu danou znaleckým po-
sudkem.
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

pachtu stavby vodního díla, vodovo-
du pro veřejnou potřebu pod názvem 
„Rozšíření vodovodu v Metylovicích, 
lokalita Metylovice – kaplička sv. 
Anna a Metylovice – Žukov“.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu se společností ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Dě-
čín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zá-
kladě plné moci č. PM/II–225/2019 
Ing. Martinem Bartečkem, o zřízení 
věcného břemene – služebnosti k re-
alizované stavbě č. IV–12–8015577/3 
Metylovice 1359/21 smyčka NNk 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o budoucí smlouvě se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci č. PM/
II–242/2018 Ing. Martinem Barteč-
kem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Pra-
ha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stav-
by č. IP–12–8024702/2, METYLOVI-
CE 198/1, 4121506231, NNV, NNK 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 4.

 ZO Metylovice na základě do-
poručení hodnotící komise vybírá k 
realizaci předmětu veřejné zakáz-
ky „Metylovice – modernizace lesní 
techniky“ společnost AGROMETALL, 
spol. s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03 
Heřmanův Městec, zastoupenou 
jednatelem Petrem Bohuňkem, IČ: 
46508244, s nejnižší nabídkovou ce-
nou 604 032 Kč, včetně DPH – viz 
příloha č. 5.

 ZO Metylovice schvaluje Kup-
ní smlouvu se společností AGROME-
TALL, spol. s.r.o., Nový Dvůr 938, 
538 03 Heřmanův Městec, zastoupe-
nou jednatelem Petrem Bohuňkem, 
IČ: 46508244 na dodávku veřejné za-
kázky pod názvem „Metylovice – mo-
dernizace lesní techniky“ a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 6.

 ZO Metylovice schvaluje příkaz-
ní smlouvu s paní Renatou Petrželo-
vou, Růžová 183, 783 49 Lutín, IČ: 
02127288 k provedení administrace 
veřejné zakázky „Rekonstrukce míst-
ních komunikací v obci Metylovice“ a 
pověřuje starostu k podpisu příkazní 
smlouvy – viz příloha č. 7.

 ZO Metylovice schvaluje Daro-
vací smlouvu s obcí Baška o poskyt-
nutí finančního daru na zhotovení 
dřevěného reliéfu sv. Cyrila a Meto-
děje na metylovském Čupku a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 9.

 ZO Metylovice schvaluje Daro-
vací smlouvu s obcí Pržno o poskyt-
nutí finančního daru na zhotovení 
dřevěného reliéfu sv. Cyrila a Meto-
děje na metylovském Čupku a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 10.

VZALO NA VĚDOMÍ:

 ZO Metylovice vzalo na vědo-
mí žádost paní Bc. Lucie Matysové o 
změnu využití plochy části pozemku 
parc. č. 339/11 v k. ú. Metylovice z 
plochy zemědělské na plochy bydlení 
v RD.

 ZO Metylovice vzalo na vědo-
mí žádost MUDr. Zbyňka Luňáčka o 
změnu využití ploch pozemků parc č. 
525/141 a 512 v k. ú. Metylovice z 
plochy zemědělské na plochy smíšené 
obytné – venkovské.

 ZO Metylovice vzalo na vědomí 
žádost paní Daniely Spustové o roz-
šíření zastavitelné plochy Z22 – po-
zemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Metylo-
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vice do případné Změny č. 2 Územní-
ho plánu Metylovice. 
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost Ing. Alana Halaty o změnu 
využití plochy pozemku parc. č. 543/2 
v k. ú. Metylovice z plochy sídelní ze-
leně soukromé a vyhrazené na plochy 
na bydlení v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost Blanky a Jaroslava Cabáka o 
změnu využití plochy pozemku parc 
č. 1198/9 v k. ú. Metylovice z plochy 
individuální rekreace na plochy byd-
lení v RD. 
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost pana Radima Němce, Dra-
hoslava Svobody a Ivana Svobody 
o změnu využití pozemků parc. č. 
600/21, 600/22 a 600/23 v k. ú. Mety-
lovice z plochy zemědělské na plochu 
bydlení v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

návrh pana Miroslava Michala No-
votného na zvýšení počtu místosta-
rostů.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

zřízení spořicího účtu u banky Credi-
tas.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 19. 8. 2019
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

prodeje částí obecního pozemků č. 
2022 a 330/5 vše v k. ú. Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje Doda-

tek č. 6 ke smlouvě o pachtu a pro-
vozování vodního díla č. 00535991/
SONP/FM/V2019/D6 se Severomo-
ravskými vodovody kanalizacemi Os-
trava, a.s., 28. října 1235/169, Ma-
riánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 
45193665, zastoupenou: Ing. Anato-
lem Pšeničkou, generálním ředitelem 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
tohoto dodatku – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje zruše-

ní výběrového řízení na zhotovitele 
„Rekonstrukce místních komunikací 
v obci Metylovice 2019“ a pověřuje 
stavební výbor zpracováním nového 
technického řešení a přípravu pod-
kladů pro výběr zhotovitele dle vý-
sledného návrhu. 
 ZO Metylovice schvaluje Příkaz-

ní smlouvu se společností Dobrá za-

kázka, s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ: 26831595, 
zastoupena Ing. Miroslavem Jílkem, 
k provedení zadavatelské činnosti a 
poradenské činnosti na zadavatel-
skou činnost k jedné podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce k 
výběru zhotovitele stavební akce „Vy-
budování chodníku v Metylovicích – 
úsek 3“ a pověřuje starostu obce k 
podpisu příkazní smlouvy – viz pří-
loha č. 4.

 ZO Metylovice schvaluje Příkaz-
ní smlouvu se společností Dobrá za-
kázka, s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ: 26831595, 
zastoupena Ing. Miroslavem Jílkem, 
k provedení zadavatelské činnosti a 
poradenské činnosti na zadavatel-
skou činnost k jedné veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce a 
k výběru zhotovitele stavební akce 
„„Prodloužení cyklotrasy Metylovi-
ce“ k jedné veřejné zakázce malého 
rozsahu na dodávku stanů a pověřu-
je starostu obce k podpisu příkazní 
smlouvy – viz příloha č. 5.

 ZO Metylovice schvaluje poskyt-
nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 6.

 ZO Metylovice schvaluje po-
skytnutí dotace Moravskoslezskému 
kraji, se sídlem 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupe-
ným: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., 
hejtman kraje, ve výši 30 000 Kč na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. 
výzva“, realizovaného krajem v rám-
ci Operačního programu Životní pro-
středí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_0
67/0005161.

 ZO Metylovice pověřuje starostu 
obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se síd-
lem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným: prof. 
Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtman 
kraje, o poskytnutí dotace ve výši 30 
000 Kč z rozpočtu obce Metylovice na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. 
výzva“, realizovaného krajem v rám-
ci Operačního programu Životní pro-
středí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_0
67/0005161 – viz příloha č. 7. 

 ZO Metylovice souhlasí s podá-
ním žaloby na společnost Euro Grant 
Investment s.r.o., se sídlem ulice 28. 
října 3117/61, 702 00 Ostrava – Mo-

ravská Ostrava, zastoupenou jedna-
telkou společnosti Ing. Lucií Žurko-
vou k úhradě dlužené částky ve výši 
60 000 Kč.

 ZO Metylovice schvaluje smlou-
vu o dílo se společností Na míru, 
spol. s.r.o., Metylovice 329, 739 49 
Metylovice, IČ: 03747361, zastoupe-
nou jednatelkou společnosti Ing. Ka-
milou Hyršplovou, na zhotovení žá-
dosti o dotaci ze SFDI a manažerské-
mu řízení přípravy a realizace pro-
jektu Metylovice – chodník – úsek 1. 
a 2., za cenu 121 000 Kč, včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 8. 

 ZO Metylovice schvaluje žádost 
Ing. Aleše Přibyly o odložení splátky 
k darovací smlouvě a pověřuje sta-
rostu obce k uzavření a podpisu Do-
datku č. 2 k Darovací smlouvě s Ing. 
Alešem Přibylou, Metylovice 226, IČ: 
11540672 na odložení úhrady druhé 
splátky daru ve výši 296 104 Kč do 
31. 7. 2020 – viz příloha č. 9.

 ZO Metylovice schvaluje ve 
smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v aktuálním 
znění, že návrhy na pořízení změny 
v Územního plánu Metylovice č. 1, 2, 
3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 
22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, budou 
zařazeny do projednání změny č. 2 
územního plánu Metylovice v soula-
du se stanoviskem pořizovatele, při-
čemž bude přidána změna č. 36 za 
samotnou obec.

 ZO Metylovice neschvaluje poří-
zení změn č. 5, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 
23, 24, 27, 29, 30, 35 – viz příloha č. 
12

 ZO Metylovice schvaluje vý-
běr dodavatele a smlouvu o dílo na 
stavební práce v rámci veřejné za-
kázky označené „Prodloužení cyk-
lotrasy Metylovice“ se společností 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5, IČ: 60838744, za-
stoupenou jednatelem společností 
Ing. Jiřím Malíkem a Ing. René Su-
chanem, v rámci projektu „Priblíž-
me sa k společnému prírodnému a 
kultúrnemu dedičstvu“, kód žádosti 
„NFP304020P668“, který je spolufi-
nancován z Programu Interreg V–A 
Slovenská republika – Česká repub-
lika. Po kladném stanovisku Centra 

pokraèování na str. 20   Â
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Á   pokraèování ze str. 19
pro regionální rozvoj ČR k realizova-
nému výběrovému řízení pověřuje
 ZO Metylovice starostu k pod-

pisu této smlouvy o dílo – viz příloha 
č. 13.
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

prodeje části obecního pozemku parc. 
č. 2011, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace v k. ú. Metylovice. 
 ZO Metylovice schvaluje Doda-

tek ke Smlouvě o sdružených služ-
bách dodávky plynu se společnosti 
EP ENERGY TRADING, a.s., Kli-
mentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 
27386643 na období od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2022 za stanovenou cenu 599 
Kč/MWh odebraného plynu a stálý 
měsíční poplatek ve výši 0 Kč/měsíc.

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědomí 

žádost manželů Medunových, Jan-

dových, Krajčí a Ireny Toškové o 
odkoupení části obecního pozemku 
parc. č. 330/5 v k. ú. Metylovice.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
žádost Pavlíny Liboškové o změnu 
využití plochy pozemku parc. č. 1148 
v k. ú. Metylovice z plochy zeměděl-
ské na plochy bydlení v RD.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Kolo-
ničné, Ph.D. o směnu části obecních 
pozemků parc. č. 2057/1 a 1086/16, 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
za části pozemků parc. č. 1086/8 a 
1086/11, ostatní plocha, jiná plocha a 
finanční vyrovnání zbývající plochy.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
žádost společnosti InterAuto Dole-
žal, a.s. o směnu obecního pozemku 
parc. č. 761/2, ostatní plocha neplod-
ná půda za části pozemků parc. č. 
759/1, 759/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. st. 98, zastavě-
ná Splocha a nádvoří. Stavební výbor 
si bere žádost na řešení.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
žádost společnosti InterAuto Doležal, 
a.s. o finanční spoluúčast obce Me-
tylovice na stavbě opěrné zdi mezi 
obecní komunikací parc. č. 2044/2 
a pozemkem parc. č. 759/2 vše k. ú. 
Metylovice. Stavební výbor si bere 
žádost na řešení.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umís-
tění stavby č. IV–12–8017515/2, Me-
tylovice 2057/8, 4121534557, NNv, 
NNk, se společností ČEZ Distribuce, 
a.s.

 ZO Metylovice bere na vědomí 
výběr právního zástupce na posky-
tování komplexních právních služeb 
pro obec Metylovice.

ŠKOLSTVÍ
Červnové střípky  

z metylovické školy
Ani poslední měsíc školního roku se žáci ve škole ne-

nudili. Stresy ze zkoušení a písemek byly prokládány zá-
bavou i poučením.

Hned na začátku měsíce žáci oslavili svůj svátek ná-
vštěvou kina. Mohli si vybrat film, který chtěli sledovat. 
Vyhrál film Jak vycvičit draka 3.

11. června si všichni vyzkoušeli na branném dni své 
síly i vědomosti. Žáci byli rozděleni do skupin, které ces-
tou od školy na Čupek musely plnit úkoly na šesti připra-
vených stanovištích. Úkoly na jednotlivých stanovištích 
měly žáky prověřit ze znalostí ochrany zdraví a životů při 
každodenních rizikových situacích i mimořádných událos-
tech.

Branný den nám pomohli připravit rodiče a přátelé 
školy, kteří připravili zajímavé úkoly pro jednotlivá sta-
noviště, na kterých pak drželi stráž po celý velmi proslu-
něný den, proto bychom chtěli poděkovat paní Izvorské, 
Jurčíkové, Jurečkové, Tomáškové a panu Izvorskému, 
Ondo-Eštokovi, Pečinkovi a Šigutovi za účinnou pomoc na 
této zdařilé akci.

Po velkém výkonu na branném dni si mohli žáci od-
dychnout ve čtvrtek 20. června na školním výletě v ZOO 
Ostrava.

Ani kulturní vyžití v tomto měsíci nechybělo. V pátek 
21. června žáci z výtvarného kroužku uspořádali výstavu 
jejich výtvarných prací na téma „Všichni jsme zvířata“. 
Výstavou prováděla děvčata Eliška Janíková a Alena Ma-
cháňová, která uvedla první výstavu výtvarného kroužku 
konanou v místním muzeu. Po krátkém uvedení výsta-
vy všem na flétnu zahrál Václav Pěch a na kytaru za-
hrál a zazpíval Matěj Němec, poté následovala vystoupení 
žáků hudebního kroužku vedeným p. uč. Mgr. Miroslavem 

Klimánkem. Na flétnu zahrály Sofie Bražinová, Zuzana 
Klodnerová a Michaela Kovalová a na housle sourozenci 
David a Tomáš Kopečtí vedeni BcA. Lenkou Liberdovou. 
Výstava výtvarného kroužku bude ke zhlédnutí do 28. 
července 2019. 

Úplným zakončením školního roku se staly dvě akce – 
Šampión 2019 a Dětský den. Talentovou soutěž pro žáky 
Šampión 2019 si připravili žáci páté třídy. Vyzkoušeli si, 
jak se organizuje taková show. Na soutěži se předvedlo 13 
žáků 1. – 5. třídy, připravili si 11 vystoupení. Na závěr 
páťáci předvedli nesoutěžní tanec pro všechny. 

Vítězi se stali všichni vystupující. Úplným vítězem 
pak Tadeáš Murka z 5. třídy se svou hrou na bicí, 2. mís-
to obsadila Tereza Tomášková z 5. třídy s gymnastickou 
sestavou a 3. místo obsadila Barbora Šindlerová z 2. třídy 
předvedením Dog Dancingu.

Dětský den pořádaný SRPŠ byl už tečkou na konci 
roku. Všichni si užili spoustu zábavy s klauny, užili si 
různá vystoupení a na závěr se vyřádili v pěně.

Velké díky rodičům ze SRPŠ za uspořádání akce.
B. Raszyková

Odpoledne s družinou
Ve školní družině se žáci nenudí. Vychovatelky školní 

družiny pro ně připravují zajímavé programy.
V rámci oslavy Dne matek proběhly v úterý 14. 5. 

2019 ve školní družině výtvarné dílny malování na sklo, 
kterých se spolu s dětmi mohly účastnit jejich maminky  
a další rodinní příslušníci. Na projektový den v ŠD finan-
covaný ze Šablon II. jsme si pozvali pana Samuela Fojtů 
ze Zubří, který se zabývá výrobou materiálů pro polytech-
nickou výchovu na I. a II. stupni ZŠ, ŠD, MŠ i pro volno-
časové aktivity. 
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4. června žáci ve školní družině prožili odpoledne pro-
sycené hudbou.

Naším hostem byla podnikatelka v oboru umění – lek-
torka hudby Zora Matoušková. Po absolvování Lidové 
konzervatoře v Bratislavě – obor klasický zpěv, se hudeb-
ní činnosti začala věnovat až od roku 1990 a vede kurzy 
pro děti i dospělé dodnes.

V první části si děti mohly vyslechnout ukázku oper-
ního zpěvu. Také se dozvěděly, jak se ladí klavír, kytara, 
flétna, mandolína a housle, jakou mají barvu tónů v po-
rovnání s jinými nástroji a jak některé znějí dvojhlasně 
nebo s různým doprovodem, které natrénovala se svou 
dcerou.

V druhé části jsme obrazně cestovali po Evropě. Paní 
lektorka připravila několik písní v tamním jazyce (např. 
ve španělském, ruském, maďarském…) a děti měly za 
úkol hádat, ve které zemi se zrovna nacházíme a zakres-
lit ji do mapky. Udělali jsme zastávku ve Francii, kde 
jsme tancovali na známou píseň – Sur le pont d´Avignon. 
Závěrem zazněla píseň o tulákovi, který se postupně na-
učil hrát na různé hudební nástroje a v poslední sloce se 
všichni přítomní rytmicky přidali tužkami, fixy, knoflíky, 
krabicemi i lžícemi.

Poslední úterý v tomto školním roce – 25. 6. – jsme si  
s dětmi ve školní družině zacvičili jógu. Do místní tělo-
cvičny za námi přijela lektorka jógy a provedla nás jed-
nou lekcí jógy, která byla uvedena krátkým povídáním  
o tom, co jóga je a proč se vlastně cvičí. Poté jsme si  
s dětmi vyzkoušeli dechová cvičení, zpívání mantry óhm, 
pozdrav slunci a další pozice z jógy. Vyzkoušeli jsme si 
také ukázku párové jógy. Děti nejvíce zaujala pozice lva, 
při které ze sebe mohli vykřičet všechnu nahromaděnou 
negativní energii. 

Na zakončení školního roku jsme s žáky vyšli na Boží 
muka. Tam si žáci pohráli v lese. Mezitím nasbírali dříví 
na oheň. Poté jsme si opekli párky, zazpívali různé písnič-
ky a tím jsme úspěšně zakončili školní rok a odstartovali 
prázdniny. 

Vychovatelky ŠD  
– L. Šigutová, N. Sywalová, R. Turková

Spolek rodičů informuje
Byl konec června, předposlední den školy a náš Spolek 

připravil pro děti ZŠ a MŠ tradiční Dětský den. Nebude-
me se zase chlubit, ale tentokrát se to opět povedlo.

A počasí jako na objednávku.
V 8.30 hodin jsme přivítali děti v areálu za školou, 

seznámili je s dopoledním programem a přivítali Elišku  
z Lichnova, pro kterou se celý školní rok sbíraly víčka. 
Tímto jsme vyhlásili vítěze ve sběru víček a nejvíce nasbí-
raly děti z 2. třídy. Eliška jim předala velkou sladkou od-
měnu – výborný dort, a menší dortík dostala samozřejmě 
i Eliška. 

Následovalo předání mikin „páťákům“ a jejich rozlou-
čení se školou. Připravili si naprosto dokonalou show, kdy 
„třešničkou na dortu“ bylo to, že ve stoje si na rukou pře-
dávali svého spolužáka. Skupina Mirai tomu říká „pojď-
me si zaplavat“. Kdo neviděl, o hodně přišel! Dále měly 
krásné vystoupení naše mažoretky a Lucinka Hajdušková 
s Anežkou Šigutovou předvedly parádní gymnastickou se-
stavu.

Pak už vyběhli netrpěliví Klauni na volné noze a za-
čala hodina smíchu a zábavy. Také přehlídka výcviku 
pejsků z Kynologického klubu Frýdlant n. O. neměla chy-
bu a nakonec si děti mohly s pejsky i pohrát. Předvedli 
se nám leonberger Bessy, belgický ovčák Dýna, německý 
ovčák Demphsey a portugalský vodní pes Elizabetha.

A jako každý rok nechyběli hasiči z Palkovic, kteří 
předvedli dětem hasičské auto a nastříkali tolik očekáva-
nou pěnu, ve které se asi hodinu skákalo a dovádělo. 

Hasičům do Palkovic posíláme velké díky!!!
Během celého dopoledne byl k dispozici dětem skákací 

hrad a samozřejmě občerstvení – výborné domácí koblížky 
a minerálky.

Na závěr dostaly všechny děti z MŠ a ZŠ od Spol-
ku rodičů dárky. Krtečci a Medvídci zářivě žluté balóny  
a Sluníčka až 5. třída čelovky.

Všem zúčastněným a účinkujícím velmi děkujeme, vá-
žíme si vaší spolupráce s námi a těšíme se zase na další 
rok!

Další akcí pro nás byla účast na Dni obce. Ač počasí 
nepřálo, účast nebyla velká a ještě v 17 hodin jsme si ří-
kali „proč v těch stáncích vlastně jsme“. V šílených Havaj 
oblečcích a zástěrách, všude plno zásob, které jsme na-
chystali... Mohli jsme se bavit se svými rodinami a dětmi. 
Jenže... pesimismus rázem odešel, zákusky v „cukuletu“ 
byly vyprodané do posledního drobečku! Letos nám moc 
rodičů nenapeklo, jmenovitě jen p. Dybalová, p. Swide-
rová, p. Pavlásková, p. Halatová L., manželé Konvičkovi 
a p. Halatová M. – a za to vám velmi děkujeme! Naštěstí 
jsme spoustu dobrot napekli i my ze Spolku. A míchané 
nápoje? Jako mávnutím proutku jsme se do 22 hodiny 
nezastavili. Alko i nealko, limetky a shakery létaly vzdu-
chem, úplná barmanská show. Nakonec jsme vydělali více 
peněz pro naše děti ze ZŠ a MŠ Metylovice než vloni. A to 
už jsme si vloni říkali, jak jsme dobří. Moc Vám všem dě-
kujeme, že nás podporujete a utrácíte své koruny i u nás! 
Je na to krasný vtip: Podporuj své děti, jednou Ti budou 
vybírat domov důchodců. -:)

Za nás, za Spolek rodičů, můžu říct, že nám to dalo 
další energii do žil a víme, že tady nejsme vůbec zbytečně. 

Těšíme se na další akce a neustále se snažíme na sobě 
pracovat. Zvládneme a vyřešíme i ty negativní reakce, jen 
je potřeba s námi komunikovat nebo... Přidat se k nám. -:)

Pořád nás není ve Spolku tolik, kolik by nás mělo být. 
Čekají nás teď velké akce. Pojďte mezi nás, není to jen 
dril a odříkání, je to i legrace a na spoustě našich akcí se 
nejvíce vyřádí právě vaše děti. Protože jsou u téměř všeho 
chystání a příprav. Přidejte se k nám, nic vás to nestojí, 
jen občasná pomoc a vymýšlení dalších akcí. Samozřejmě 
bez nároku na honorář. -:) 

Nic ale nedáte za to, zkusit to!
A protože nám v červnu skončil sběr plastových víček, 

vymysleli jsme pro děti další aktivitu. -:)
Spolek rodičů adoptuje v ZOO Ostrava zvíře, zvládli 

jsme z toho množství zvířátek udělat předvýběr pěti zví-
řat, a ty děti odhlasují dne 18.10. v ZŠ při Dni stromů. V 
úzkém výběru jsou: antilopa losí, ara hyacintový, kroko-
dýl štítnatý, mandril ryholící a žirafa rotshildova. Jsme 
moc zvědavi, jaký bude „výherce“. Tímto od 1. 11. do asi 
poloviny června roku 2020 proběhne sběr papíru, který 
částečně pokryje náklady na adopci. Veškeré info bude na 

pokraèování na str. 22   Â
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webu školy, naší fb stránce a také na plakátech ve škole 
a školce. V ZOO Ostrava budeme mít u vybraného zvířete 
cedulku a věříme, že výlet do ZOO bude pro děti i další 
větší radostí. 

V měsíci říjnu také poběží tradiční soutěž ve sběru 
žaludů a kaštanů, vítězná třída letos nedostane velkou 
sladkou odměnu, ale výhra bude formou zážitku v okolí 

Á   pokraèování ze str. 21 Metylovic. Také se dne 27. 10. budeme účastnit Metylov-
ského trojsešupu, a to občerstvením pro děti i dospělé v 
areálu fotbalového hřiště.

Veškeré fotky a informace najdete na facebook stránce 
„SRPŠ Metylovice“ a také na webu školy.

Za Spolek rodičů, z.s.  
– Petra Šimíčková (místopředseda spolku)

Náš kalendář akcí do března 2020

1. – 31. 10.  sběr žaludů a kaštanů
27. 10.  účast na Metylovském trojsešupu
1. 11. až 20. 6. 2020  sběr papíru
8. 11.  Halloween
6. 12.  Mikuláš v dopoledních hodinách pro děti MŠ a ZŠ
Leden  bruslení – dle počasí
15. 2.  Dětský ples

FOTOGALERIE
ŠKOLSTVÍ

ÂÂ

Den s turistickým oddílem Žlutý kvítek
V pondělí 16. 9. za žáky přijeli členové oddílu TOM 

Žlutý kvítek Palkovice. 
Tento oddíl byl založen v Palkovicích v roce 1987 a své 

jméno získal podle oblíbených knih Jaroslava Foglara, a 
také proto, že v mnohých zahradách kvetly mochny husí. 
Takto se žákům přestavili členové turistického oddílu. Bě-
hem dopoledne se žáci dozvěděli mnohem více o činnosti 
turistických oddílů i o závodech, které se pro turistické 

oddíly pravidelně pořádají. Po krátké besedě si žáci mohli 
prakticky vyzkoušet, co členové oddílu musí umět, aby 
mohli v závodech uspět. Vždyť nejen rychlost, ale i spous-
ta znalostí o přírodě, uzlování, orientaci v krajině je nut-
ná pro vítězství.

Chtěla bych poděkovat členům turistického oddílu za 
skvěle připravený příjemný den, který byl pro všechny 
nejen zábavou, ale i poučením.         B. Raszyková
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pokraèování na str. 24   Â
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Á   pokraèování ze str. 23
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CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ
V pátek 5. července 2019 se na Metylovském Čup-

ku uskutečnila první Cyrilometodějská pouť. Pro rodiny 
s dětmi připravil PR výbor (propagační výbor) Obce Me-
tylovice soutěžní trasu „Za Cyrilem a Metodějem“. Start 
byl z autobusové zastávky na Čihadle. Během trasy si 
mohli soutěžící ověřit své znalosti z historie, vlastivědy 
a přírodovědy. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli také 
praktické dovednosti. Pokud na všechny otázky odpově-
děli správně a splnili i všechny praktické úkoly, získali 
správné vyluštění tajenky, což se podařilo téměř všem. 
Na vrcholu Čupku pak byly děti odměněny nafukovacím 
balónkem se znakem obce Metylovice a pexesem. Dospělí 
pak propagačními materiály a pohlednicí Metylovic, kte-
rou si mohli orazítkovat speciálním razítkem, zhotoveným 
pro tuto slavnostní příležitost. 

Ve 14 hodin zahájili slavnost Lašský král Z. V. Kruli-
kovský, starosta Metylovic Lukáš Halata a zástupce obce 
Baška. Poté vystoupilo lidové duo Marcela Kotzurová  
a Víťa Pavlíček. 

Následovalo odhalení dřevěného reliéfu Cyrila a Meto-
děje, jehož autorem je známý řezbář Boris Zvada. Reliéf 

posvětil pan farář Bronislav Wojnar. Celou akci zakončil 
vystoupením Lašský král se svou kapelou ODULALAJ-
NE.

Všichni účastníci si Cyrilometodějskou pouť pochvalo-
vali a slíbili si, že se za rok sejdou znovu a vytvoří tak no-
vou tradici. Poděkování za velmi zdařilou akci patří všem 
organizátorům z Metylovic, Lašského království i Čenda 
spolku. 

K příležitosti Cyrilometodějské pouti byla vyrobena 
dřevěná turistická známka, kterou si mohli návštěvní-
ci zakoupit na vrcholu Čupku. Případní zájemci si mo-
hou tuto turistickou známku zakoupit na Obecním úřadě  
v Metylovicích (cena 35 Kč).  Za PR výbor Martina Mertová
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ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ V MUZEU
Občanské sdružení Koňské nebe a Obec Metylovice 

uspořádaly ve Výstavní síni muzea „Kožane město“ vý-
stavu obrazů Kamily Hajduškové a Libora Polácha pod 
názvem „Takové domácí malování“. Výstava byla zaháje-
na slavnostní vernisáží v neděli 11. srpna a skončila 13. 
října 2019.

Samotná vernisáž byla hojně navštívena, neboť k vidě-
ní byly obrazy a malby dvou místních metylovských obča-
nů. Ve velmi teplém pouťovém odpoledni bylo k dispozici 
úvodní slovo, bohaté občerstvení a podmanivý hudební 
doprovod Jožky Vráblíka, který celou akci živě doprová-
zel.

Oba vystavující umělci mají podobný malířský osud. 
V mládí nenaplněný výtvarný talent, poté delší prodleva 
a později přirozený zájem o malování, který po desetile-
tích došel naplnění ve formě výrazného koníčku, který 
přináší radost a může ji přinášet ještě dlouhou řadu let.

Známí, kamarádi, sousedé i ostatní návštěvníci byli 
překvapeni dovedností a vyzrálostí obou umělců. Název 
výstavy „Takové domácí malování“ plně zobrazoval atmo-
sféru namalovaných obrazů. Malují, jen když mají chuť 
malovat, žádná velká povinnost, minimální tlak na nut-
nou ekonomickou úspěšnost, čas taky nerozhoduje. Na-
prostá volnost ve své seberealizaci. Na konci bývá potě-
šení ze svého díla, radost ze sebe sama. Prostě jen takové 
domácí malování. 

Nechcete to zkusit i Vy?
Milan Hajdušek

Plesy v r. 2020

25. 01. 2020 Hasičský ples 
08. 02. 2020 Fotbalový ples 

15. 02. 2020 Dětský ples 
22. 02. 2020 ŠIBŘINKY

1

2

3

4 1, 2 – Vernisáž byla hojně navštívena; 3 – K. Hajdušková: obrazy;
4 – L. Polách: Jaro
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OKÉNKO DO HISTORIE
Z pamětí Ondřeje Lepíka

(pokračování z minulého čísla) 

Ubytovali jsme se v údolí na dru-
hé, slunečné straně kopce. Byla zde 
asi nějaká turistická hospoda, poblíž 
několik menších domků. Pouze na-
proti hospodě na druhé straně ces-
ty stálo jednopatrové stavení. Civi-
listé zde nebyli. Ve výstavní budově 
se ubytoval plukovník a jeho štáb, 
naše kompanie obsadila hospodu. 
Plukovník si usmyslil, že budeme dr-
žet „šnarpost“, to znamená čestnou 
stráž. Nebyli jsme v tom zběhlí a tak 
každou chvíli si to některý strážce 
slíznul. Byla to otrava. Šest kroků po 
prkně tam, šest sem, na každém kon-
ci obrat dle předpisu, celé dvě hodi-
ny. Kdykoliv prošel plukovník, řvalo 
se: „Do zbraně!“ Také ráno, v poledne 
a večer se volalo „Do zbraně!“, zatím-
co trubka vytrubovala k modlitbě.

Slunce zde už pěkně hřálo, tráva 
se zelenala. Chodili jsme ji k řece, 
která údolím tekla, trhat. Za odpole-
dne jsem ji tak do klobouku pro koně 
nasbíral. Před napadením letadly 
byla na stráni nad našimi ubikace-
mi umístěna strojní puška. Jednoho 
poledne, kdy jsme právě obědvali, 
vynořilo se mezi kopci tmavé letadlo 
a právě nad námi začalo odstřelovat 
oddíl dělostřelectva, který odpočí-
val na cestě ve stínu stromů. Teprve 
když už mizelo za kopcem, vyslala za 
ním naše strojní puška sérii. Asi za 
čtvrt hodiny bylo slyšet v kopci ve 
směru jímž nepřátelský letoun zmi-
zel dvě či tři krátké série výstřelů z 
italské strojní pušky. Plukovník vy-

skočil z baráku a nařídil alarm. Do-
šel k názoru, že byl aeroplán zasa-
žen, přistál a letci se brání zajetí.

Sotva jsme nastoupili, ihned jsme 
začali roztahovat linii po celém sva-
hu kopce a dopředu. Postup byl sví-
zelný. V těch místech byl asi před 
čtyřmi až pěti lety vykácen listnatý 
les a z pařezů vyrostla taková houš-
tina, že skrze ni nebylo možno pro-
lézt. Sám jsem tu ztratil bodák, který 
jsem proti předpisu ponechal v po-
chvě. Když jsme se protáhli houštím, 
ocitli jsme se na louce. Stálo zde hos-
podářské stavení, v němž byl ubyto-
ván trén. Aby měli alespoň nějakou 
obranu před letadly, postavili si na 
dvoře italskou strojní pušku, kterou 
jako válečnou kořist už půl roku s se-
bou vozili a nyní ji vyzkoušeli.

Odtáhli jsme s dlouhým nosem. 
Nyní nás hnali do zákopů. Údolím, 
do něhož jsme před časem ustoupili. 
Byly zde už menší kopce porostlé i 
na vrcholcích lesem, i jehličnatým. S 
večerem jsme došli na místo. Údolí se 
poněkud rozestoupilo, pod srázným 
svahem se objevily baráky. Byla tam 
i budova mlýna. Hned večer se na-
stupovalo do zákopů. Naše kompanie 
zůstala jako rezerva. Jen na noc vždy 
vyslala deset lidí na feldvoch. Naším 
denním zaměstnáním se stalo pletení 
„maskyrníků“, tj. plotů z větví. Stro-
my už měly listí a zde v celém sva-
hu mlází z pařezů vyrostlo do výšky 
dvou až tří metrů. To znamenalo vy-
škrábat se do stráně, nařezat pruty 
a stáhnout dolů. Tam z nich druzí 
pletli mnohametrové ploty.

Bylo jaro, slunce pěkně hřálo, voj-
na se protivila. Člověk si neměl skoro 
s kým povídat. Jen se tahaly haluze. 
Zmizel jsem za barákem a ztratil se 
na druhou stranu, směrem k frontě. 
Šťastně jsem proběhl na druhý ko-
nec tábora s úmyslem si tam někde 
lehnout a vyhřívat se celé odpoledne 
na slunci. Ještě mi zbývalo oběhnout 
malou mlýnskou budovu. Byla to asi 
kdysi mostní váha. Už jsem ji měl 
za sebou, když se z okénka budovy 
ozval jadrný hlas: „Nazdar Lepíku, 
kam běžíš“. Z okna se smál Havrá-
nek, rodák z Ostravy. Měl službu u 
telefonu. Spolu jsme z Ostravy jeli do 
Grazu. Šel se mnou z trestu, že však 
znal německy a hubu měl, jak se na 

ostravského řezníka sluší, tak už byl 
u telefonistů. Ohlásil jsem mu, že 
hledám zaměstnání. „Co jsi v civilu?“ 
„Zloděj“ zažertoval jsem. „To se mi 
hodí, dám ti robotu na dnešek. Mám 
zde dvě bedny poškozených ručních 
tzv. štylgranátů. Mají se zneškodnit. 
Zakopat se to nesmí. 

Souhlasil jsem. Nejdříve bylo tře-
ba vyhledat vhodné místo, ale to ne-
trvalo dlouho. Z řeky vedl příkop na 
mlýnské kolo. Nyní ovšem byl suchý. 
Jeden metr široký a jeden metr hlu-
boký. Tady jsem bedny granátů, kte-
ré vážily asi dvacet pět kilo, odnesl. 
Měly uvolněné lepenkové rukojeti, 
jak je vojáci povinně s sebou v zá-
kopech nosili buď za pasem nebo v 
chlebníku s patronami, a nyní jejich 
další nošení bylo vskutku nebezpeč-
né. Dal jsem se do práce. Dle veli-
kosti poškození jsem je po odjištění 
vyhazoval z příkopy hned před sebou 
do řeky. Ten, který byl ještě zacho-
valejší, tak letěl co nejdál, až kam 
jsem dokázal dohodit. Bavilo mne to. 
Který granát vybuchl ve vodě, utvořil 
pěkný vodotrysk, který byl přehozen 
přes řeku, na kameni s hlomozem 
rozhodil štěrk, že jsem se musil se-
hnout, abych něco netrhnul. Jedna 
bedna byla hotová, načal jsem dru-
hou. Moji nevinnou zábavu asi zpozo-
roval nepřátelský dělostřelecký pozo-
rovatel z některého vzdáleného kop-
ce, neboť zahvízdal granát a z řeky 
vyrazil mnohem větší vodotrysk, než 
jaké jsem dělal já. Uznal jsem jeho 
převahu a mocnými skoky upaloval 
k svému baráku a tam vylezl po žeb-
říku až na třetí poschodí kavalců pod 
střechu. Zatím střílela konkurence. 
Poslední rána dopadla na kamení na-
proti baráku a jeden z kamenů pro-
razil střechu. Tak zas honem po žeb-
říku do přízemí. Bylo nás tu několik. 
Pak už bylo ticho a já se vrátil na 
svou střelnici, sebral zbylé granáty a 
vrátil je Havránkovi s poznámkou, že 
Taliáni špásu nerozumějí. 

Ten den mne čekala ještě další 
smůla. Jak jsem se zmínil, byla naše 
kompanie v rezervě a každou noc po-
sílali deset mužů na feldvach. Dosud 
mně to míjelo. Dnes při rozkazu od-
počítal někdo posledních deset mužů 
v řadě. Nařídil ihned sbalit a nastou-
pit v plné polní. Byl jsem mezi posti-
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POZVÁNKY
„Trojsešup“ Metylovice 2019

PR výbor Obce Metylovice ve spolupráci se SRPŠ  
a s místními spolky pořádá 1. ročník metylovského „Troj-
sešupu“. Tato turistická akce se bude konat v neděli  
27. 10. 2019.

Start hlavní trasy je na hřišti v Metylovicích od 9 do 
10 hodin. Trasa měří cca 14 km a vede přes tři metylov-
ské vrcholy – Čupek, Na Magoni a Kubalánky. 

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně zdatné turisty, 
zkrátka pro ty, kteří si chtějí jen zpříjemnit nedělní od-
poledne vycházkou, bude připravena kratší trasa, která 
povede z metylovského hřiště na vrchol Na Magoni a zpět 
na hřiště. Délka cca 5 km. Během této značené trasy bu-
dou účastníci odpovídat na otázky (teoretické) zaměřené 
především na výročí 720 let obce a plnit různé praktické 
úkoly, které připraví místní spolky. Start kratší trasy 
bude na hřišti od 12.30 do 13.30 hodin.

Startovné pro obě trasy: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 
zdarma. 

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Děti 
do 15 let se mohou na obě trasy vydat pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Na startu obou tras dostanou účastníci 
startovní karty. Ti, kteří se vydají na všechny tři vrcholy, 
otisknou do karet na vrcholech razítka. Účastníci krátké 
trasy obdrží kartu s tajenkou, do níž budou zaznamená-
vat správné odpovědi.

Prosba o motlibu
Po dvaceti letech v Havířově, po 10 letech ve Vřesině u Hlučína, 

se vracím do krásných Beskyd a mezi krásné lidi. 

Je před námi dost práce v kostele i doma. Prosím Vás  
o modlitbu. Také na Vás denně myslím při modlitbě. 

Prosím, vždy od pondělí do středy sloužím ve Vazební věznici  
v Ostravě. 

P. Václav Gandera

Na Magoni a Kubalánkách bude pro účastníky připra-
veno malé občerstvení. V cíli pak dospělí účastníci obdrží 
guláš a účastnický list, děti párek a malé „překvapení“. 

Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory Martina Mertová

ženými. Připraveni jsme skoro hodi-
nu, čekali, než se trochu setmělo a 
pak táhli k zákopům pohodlnou ces-
tou asi deset minut. Tam byly přes 
cestu nataženy drátěné překážky. 
Hlídka po sdělení hesla otevřela taj-
ná dvířka a my sestupovali pozvolna 
do údolí a tam odbočili vpravo. Přes 
cestu stál střežený most. Do řeky při-
tékal bystrý horský potok v hlubo-
kém korytu. Přes něho byl přehozen 
kmen stromu, po němž skoro po hla-
dině jsme přecházeli. Nebylo to právě 
lákavé. Hloubka nejméně dva metry. 
Řečiště v čisté skále. Sklouznutí zna-
menalo nejen namočení, ale ještě více 
pohmoždění. Zvládli jsme to. Přešli 
opět na cestu a po pár krocích došli k 
nevelikému kostelíčku. To byla naše 
dnešní strážnice. Nahlédnul jsem do-
vnitř a klenbou viděl měsíc.

Rozestavili nás na cestě, která 
vedla zahradou někam do roviny, po 
jednom asi dvacet kroků od sebe. Byl 
jsem poslední na pravém křídle. Byla 
nádherná jarní noc. Měsíc v úplňku. 
Sad, dosti rozsáhlý, byl plný nahořk-
lé vůně kvetoucích třešní a višní. Jak 
daleko je asi nepřítel? Dalo by se uté-
ci? Jak by mne asi přivítala nedale-
ko stojící nepřátelská stráž. A co by 

se stalo s našima doma, kdybych tak 
dobrovolně zmizel? To mi táhlo tehdy 
hlavou.

Měsíc už zmizel, za horami svíta-
lo. Už by nás mohli stáhnout, máme 
před sebou cestu k zákopům a odtud 
k barákům. Opustil jsem stanoviště 
a šel se opatrně přesvědčit k soused-
ní hlídce. Ta na svém místě nebyla. 
Odešli a na mne zapomněli, blesk-
lo mi hlavou a pokračoval rychle ke 
kostelu. Před kostelem nikdo. Jsou 
pryč! Nenapadlo mně podívat se do 
kostela. Jak jsem později nenápadně 
zvěděl, byli tam všichni, až na mne.

Upaloval jsem tedy sám k záko-
pům. Zastavila mne sice hlídka, ale 
po sdělení hesla jsem prošel. Došel 
jsem k barákům a viděl, že je zle. 
Feldvach se ještě nevrátil. V barácích 
vše klidně spalo. Vlezl jsem na své 
místo, ale strachem z toho, co mne 
čeká, nemohl usnout. Po deseti mi-
nutách bylo slyšet kroky a rozčilený 
hovor. Feldvach se vracel. Vedoucí 
nechal vzbudit velitele kompanije a 
hlásil ztrátu jednoho muže. Nemo-
hl říct kterého, protože neměl členy 
hlídky poznamenané. Ráno ho čeka-
lo překvapení, když u kávy byl stav 
mužstva kontrolován a nikdo neschá-

zel. Záhada pro ně zůstala nevyřeše-
na. Zachránilo mne, že jsme se mezi 
sebou ještě neznali. 

Večer se však u rozkazu dovídáme 
další novinu. Proti nám v italských 
zákopech stojí čeští legionáři. „Před-
stavte si tu sprostou velezradu těch 
českých psů. To nesmí zůstat bez 
trestu.“ Hned druhý večer se orga-
nizovala dobrovolná trestní skupina. 
Ze samých poctivých německých vo-
jáků. V rozkaze stálo: „Účastníci do-
stanou dovolenou nebo povýšení. Kdo 
donese legionářský odznak, dostane 
pět set korun odměny a několikaden-
ní dovolenou. Odznak jsou červenobí-
lé výložky. Zajatce nedělat!“

Jak výprava asi čtyřiceti dobro-
volníků dopadla, jsem nezvěděl. Tr-
nuli jsme o osud napadených. Ale 
bylo ticho po pěšině. Tahal jsem ne-
nápadně z jednoho účastníka podrob-
nosti, ale nic se nedověděl. Strhla 
prý se sice nějaká půtka, ale legio-
náři byli v rakouských uniformách, 
čímž vzniklo nedorozumění. Navrátili 
se sice všichni, ale bez červenobílých 
výložek. Usoudil jsem, že se v horli-
vosti asi dali sami do sebe.

(pokračování příště)

Rádi bychom koupili rodinný dům, nebo stavební pozemek  
v Metylovicích. Peníze máme v hotovosti  

z prodeje dvou bytů ve Frýdku-Místku. 

Děkujeme za jakýkoliv kontakt. Tel.: 770 653 100
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5. ROČNÍK SOUTĚŽE GULÁŠMET
V sobotu 7. 9. 2019 se v rámci Dne obce uskutečnil 5. ročník 

soutěže ve vaření guláše GULÁŠMET 2019. Soutěže se zúčastnilo  
8 týmů (řazeno dle soutěžních čísel): 

1. Myslivci – Dančí guláš 
2. Aktiv Korňa (zástupci družební obce ze Slovenska) – Guláš 

„Co dům dal“ (hovězí guláš)
3. TJ Sokol – Guláš na prknech 
4. „Strakáči“ – Beskydský hovězí guláš 
5. „Vinný sklípek“ Senior klub – Horňácký krutí guláš 
6. „U perníkové chaloupky“ (ženy ASPV) – Pohádkový guláš 
7. „U Dodáčků“ – Srnčí guláš
8. „Piráti“ – Hovězí líčka
Už od ranních hodin některé týmy zdobily své stán-

ky, připravovaly ohniště a vozily potřebný materiál a ingre- 
dience. 

Samotnou soutěž zahájil starosta obce Ing. Lukáš Halata, který 
všechny soutěžní týmy přivítal a představil porotu ve složení: Pavel 
Spusta, Ondřej Michálek a Vladimír Pajurek. Aby se týmům lépe 
vařilo, obdrželi všichni něco „malého na zahřátí“. Úderem dvanácté 
hodiny se začalo krájet, smažit, míchat – zkrátka všichni měli plné 
ruce práce. Hlavní topiči neustále přikládali pod kotel, protože dle 
pravidel se guláš musel připravovat na ohni. I když počasí nebylo 
úplně ideální, vládla mezi soutěžními týmy dobrá nálada. Navzájem 
si nalévali štamprličky, ochutnávali různé dobroty (pomazánky, ko-
láčky, buchty apod.) a občas soupeřům nakukovali do kotlíků. Před 
16. hodinou se začaly pomalu tvořit u stánků fronty nedočkavých 
návštěvníků. A neuplynuly ani dvě hodiny a bylo vyprodáno. Všech-
ny guláše byly výborné. Odborná porota měla velmi těžký úkol – 
vybrat ty nejlepší. Hodnotila se barva guláše, vůně, chuť, měkkost 
masa, ale také výzdoba stánků i samotná příprava guláše. Také 
přítomní návštěvníci si mohli vyzvednout jeden hlasovací lístek, na 
který mohli napsat číslo soutěžního týmu, jejichž guláš jim chutnal 
nejvíce. Této ankety se zúčastnilo 390 návštěvníků.

A zde jsou výsledky: Porota
1. Myslivci – Dančí guláš (soutěžní číslo 1); 2. Aktiv Korňa – 

Guláš „Co dům dal“ – hovězí guláš (soutěží číslo 2); 3. „U perníkové 
chaloupky“ (ženy ASPV) – Pohádkový guláš (soutěžní číslo 6). Také 
u diváků vyhráli na celé čáře Myslivci.

Vítězové obdrželi věcné ceny, ale s prázdnou neodcházel nikdo. 
Všichni soutěžící si odnesli naběračky s logem letošního Gulášmetu. 
Příští rok se určitě budou hodit. 

5. ročník Gulášmetu se určitě vydařil, za což patří poděkování 
všem soutěžním týmům i organizátorům. A tak jedinou „kaňkou“ 
na celé akci bylo to, že soutěžním týmům nebylo umožněno předvést 
svou prezentaci, na kterou se všichni pečlivě připravovali. Mysliv-
ci měli připravenou scénku, ostatní různé pokřiky, básničky apod. 
Nás, organizátory, to velmi mrzí a touto cestou se ještě jednou všem 
týmům omlouváme. Jsme si vědomi toho, že vám příprava zabrala 
hodně času a je nám líto, že vaše práce vyšla vniveč. Jako malou 
„náplast“ uvádíme alespoň básničku týmu „Vinný sklípek“ Senior 
klubu.

Metylovicím se dobře daří 
zase se už guláš vaří.
Lidé si navzájem šeptají
kteří pak to letos vyhrají?

A teď už leží v komoře,
má své nožky nahoře.
Dalo mi to práce nemálo 
kéž by tak všem chutnalo!

Letos si mohli diváci poprvé vychutnat guláš pod novými 
pártystany, na které obec získala 90 % dotaci v rámci přeshra-
ničního projektu „Priblížme sa k společnému prírodnému a kul-
túrnemu dedičstvu“, kód žádosti „NFP304020P668“, který je 
spolufinancován z Programu Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika a je realizován společně s partnerským měs-
tem Krásno nad Kysucou. Z výběrového řízení na zakoupení dvou 
velkoprostorových stanů o rozměrech 8 x 20 m vzešla úspěš-
ně společnost haly stany Kunovský s.r.o., která stany zhotovila 
za 505 480 Kč včetně DPH, náklady obce na pořízení stanů činí  
10 %, tj. 50 548 Kč. Součástí tohoto projektu je krom pořízení pár-
tystanů i vybudování cyklotrasy v délce 787,00 m, která povede 
v trase stávajících účelových komunikací nad ovocným sadem. Eko-
nomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 2 612 148 Kč včetně DPH 
podala společnost STRABAG a.s. Výstavba cyklotrasy bude dokon-
čena do konce tohoto roku a také na ni se vztahuje 90% dotace 
(míra finanční spoluúčasti obce na stavbě cyklotrasy je opět ve výši 
10 %, tj. 261 215 Kč). 

Před třemi roky se podél této cyklotrasy z finančních prostředků 
obce postavilo nové veřejné osvětlení. V příštím roce nás pak čeká 
slavnostní otevření cyklotrasy spojené s kulturním programem, kte-
rého se zúčastní i zástupci slovenského partnera z Krásné nad Ky-
sucou.             Martina Mertová, Ing. Lukáš Halata 

Už v tom zase pěkně lítám,
na dvorku krocana chytám.
Trápím se s jeho škubáním,
žízeň vínem zaháním.

1 – Nový pártystan
2 – Aktiv Korňa, 2. místo GULÁŠMETU
3 – ASPV U perníkové chaloupky, 3. místo GULÁŠMETU
4 – Myslivci, 1. místo GULÁŠMETU

1

2

43
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SOKOL NA PRKNECH VYSTOUPÍ 27. ŘÍJNA V MALENOVICÍCH
Od pátku 25. do neděle 27. října proběhne v nedalekých Malenovi-

cích 1. ročník festivalu ochotnických divadel FIGA BOROVÁ. Příznivci 
amatérského divadla tak mohou oslavit sté výročí Ochotnického spolku 
malenovického.

Náš divadelní spolek Sokol na prknech vystoupí v neděli 27. října od 
17 hodin v Hospodě Pod Borovou. Odehrajeme tam hru Antonína Pro-
cházky S tvojí dcerou ne. S tímto představením jsme na jaře 2017 svou 
divadelní činnost začínali. Pozvání na festival si ceníme a herci se na 
vystoupení těší. Jsme rádi, že si můžeme zahrát na podobné akci, nasbí-
rat nové zkušenosti a zároveň si vyměnit divadelní poznatky s kolegy, 
ochotníky z blízkého okolí. 

Divadelníci se na své vystoupení již od začátku září pečlivě připra-
vují. Postavili jsme si u nás na jevišti originál kulisy a herci pod vede-
ním režiséra Davida Hyšplera poctivě 2x týdně zkoušejí. Budeme rádi, 
když si uděláte čas a přijdete se na nás v neděli 27. 10. do Malenovic 
podívat. Potěšilo by nás to.

Samotný festival FIGA BOROVÁ začne v Hospodě Pod Borovou  
v pátek 25. 10. v 18 hodin slavnostním zahájením, po němž bude násle-
dovat „obnovená derniéra“ hry Povídačky o zbojnících aneb Ondráš. Prá-
vě tato komedie s folklórními prvky totiž stála v roce 2010 u znovuzro-
zení malenovického souboru. Představení tentokrát doplní živý hudební 
doprovod cimbálové muziky Kotci.

Sobota bude patřit kyjovickému Divadlu Pod zámkem, které uvede 
hru Torbena Bettse Kočka v oreganu. Začátek představení je v 18 hodin. 

Nedělní odpoledne zahájí od 15 hodin představení dětského divadel-
ního kroužku z malenovického CVČ U Rosníčky a jeho originální ztvár-
nění klasických bajek.

Rovněž v neděli 27. října vystoupí od 17 hodin náš divadelní spolek 
Sokol na prknech hrou S tvojí dcerou ne a přehlídku tak uzavře. 

Předprodej vstupenek bude probíhat přes Obecní úřad v Maleno-
vicích a na telefonním čísle 773 982 228. Jednotlivé vstupné je 90 Kč, 
permanentka na celý program stojí 200 Kč.          Milan Hajdušek




