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Slovo starosty
Nastupující měsíc září, zejména pro 
rodiče a jejich děti, znamená začátek 
nového školního roku. Věřím, že ten-
to školní roku bude „normální“ a děti 
tak budou moci nerušeně absolvovat 
školní výuku. My jsme již na začát-
ku prázdnin vytvořili vedle školy 
parkoviště, které je v pracovní dny 
(do 15 hodin) vyhrazeno pro vyuču-
jící a zaměstnance ZŠ. Měly by se tak 
uvolnit parkovací místa podél hlavní 
silnice před školou, která jsou pri-
márně určena rodičům k odstavení 
vozidel při dopravě svých ratolestí do 
a ze školy či školky. 

Během letních měsíců jsme rovněž 
zprovoznili hasičskou základnu pro 
požární sport před fotbalovým hřiš-
těm. Hned první sobotu v červenci ji 
prakticky otestovali hasiči nejen od 
nás, ale i z přilehlého okolí na 56. roč-
níku pohárové soutěže hasičských 
družstev. Na asfaltové ploše hned 
vedle hasičské základny vzniklo také 
streetballové hřiště, které mohou 
využívat všechny děti i občané jak 
v dopoledních, tak i v odpoledních ho-
dinách. Je veřejně přístupné a již dva 
lidé mohou proti sobě svést souboje 
o koš. Za druhou fotbalovou brankou 

obsah

dění v obci

Úvodní 
slovo
Prázdniny se s námi pomalu loučí a na 
dveře klepe škola. Věříme, že letos si 
prázdniny děti i dospělí náležitě uži-
li, protože nás tentokrát nesvazovaly 
různé nařízení a opatření. Alespoň 
v České republice ne. Počasí bylo 
tak trochu jako na houpačce, ale kdo 
chtěl, tak si zábavu určitě našel. Poba-
vit jste se mohli na Cyrilometodějské 
pouti na Čupku, na koncertech Blue-
grass Theatre nebo na tradiční mety-
lovské pouti. 

Prázdniny a doba dovolených přímo 
vybízely ke sportování ať už aktivní-
mu nebo pasivnímu. Zafandit jste si 
mohli na zápasech okresního přeboru 
ve fotbale (v srpnu byla zahájena nová 
sezóna) nebo na tradiční pohárové 
soutěži hasičských družstev. 

K aktivnímu sportování jste zváni 
1. října, a to na 4. ročník Metylovské-
ho trojsešupu. O všech těchto aktivi-
tách si můžete přečíst v rubrice Sport.

Ochuzeni nebudete ani o kulturu. Za-
čátkem září se uskuteční Den obce 
spojený se soutěží ve vaření guláše 
„Gulášmet 2022“. A rovněž pro rok 
2023 připravuje PR výbor obecní ka-
lendář, který bude spojen s podzimní 
výstavou „Malované Metylovice“. Jak 
tentokrát kalendář vznikal a na co se 
můžete těšit se dozvíte v rozhovoru 
s paní Marcelou Brodovou.

V září nás čekají také volby do Za-
stupitelstva obce Metylovice. Při 
této příležitosti připravujeme speci-
ální číslo obecního Zpravodaje, kde 
bychom vám chtěli přinést přehled 
všech politických stran, sdružení či 
uskupení, které se budou v naší vesni-
ci ucházet o váš hlas. Ať už vás zaujme 
kterákoliv strana či sdružení, přijďte, 
prosím, k volebním urnám. Využijte 
možnosti spolurozhodovat o tom, kdo 
povede naši vesnici v následujících 
čtyřech letech.

Přejeme vám slunečné podzimní dny 
a dětem pohodový vstup do nového 
školního roku.

PR výbor
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také vznikla nová zpevněná plocha. 
Ta původní travnatá byla značně zde-
vastovaná a při sebemenším dešti se 
na podmáčeném prostoru mezi hos-
podou a antukovými kurty nedaly po-
řádat žádné sportovní či společenské 
akce. Část zeminy se tedy odbagrova-
la, a protože stávající zemní pláň na-
dále nesplňovala minimální hodnoty 
statického zatížení, čímž by mohlo 
v budoucnu docházet k deformacím 
v konstrukčních vrstvách, musela se 
další vrstva půdy (cca 50 cm) pro-
mísit s hydraulickými pojivy. Nyní je 
tak celá plocha připravená na pokrytí 
asfaltovým kobercem, který se bude 
realizovat asi až v příštím roce.    

Co se týče splaškové kanalizace, tak 
je na stavbu vydáno pravomocné 
stavební povolení. Na přelomu roku 
proběhlo 1. kolo soutěže na výběr 
zhotovitele, do něhož se přihlásilo 
9 uchazečů. Do 2. kola, které proběh-
lo v červnu, nebyly kvůli nesplněným 
podmínkám zadávací dokumentace 
dále posuzovány 3 nabídky z prvního 
kola.  Přijaté nabídky byly hodnoceny 
podle kritéria ekonomické výhodnos-
ti nabídky, a to podle nejnižší nabíd-
kové ceny (váha 100 %). Nejvýhod-
nější nabídku podala BAK stavební 
společnost, a.s. Celková cena díla činí 
cca 69 mil. Kč včetně DPH. V srpnu 
odstartoval nový Operační program 
Životní prostředí, který má obcím 
a krajům, ale i firmám a domácnos-
tem nabídnout krom jiného i několik 
miliard korun na výstavbu kanaliza-
cí a čistíren odpadních vod. Jakmile 
bude vyhlášena výzva, tak určitě na 
tuto kanalizaci podáme žádost o do-
taci. Harmonogram výzvy zatím ne-
známe, tak budeme předpokládat, že 
výsledky by mohly být známy někdy 
na začátku nového roku a pokud by-
chom byli úspěšní, tak bychom snad 
na jaře 2023 mohli začít se stavbou 
(optimistická varianta). 

Rozeběhly se práce na rekonstrukci 
budovy hasičské garáže. Vyboura-
ly se prozatím nepotřebné příčky 
a podlahy.  Ověřoval se stav zákla-
dových konstrukcí a únosnost zemi-
ny v základové spáře. Po odstranění 
skladby podlahy bylo zjištěno, že 
stávající stav základových konstruk-
cí pod střední a obvodovou stěnou je 
nevyhovující, takže projektant spolu 
se statikem musel navrhnout způsob 

jejich zpevnění. V době uzávěrky to-
hoto čísla Zpravodaje však ještě na-
vržený způsob zpevnění nebyl znám. 
Stavební práce v interiéru tak byly 
pozastavené. Nadále ale mohl probí-
hat výkop zeminy a příprava betoná-
že ztužující stěny za budovou garáže, 
včetně patek pro nové schodiště.

Problémy se rovněž vyskytují na stav-
bě chodníku od Vrchoviny po Žukov. 
Zhotovitel, firma COLAS CZ, a.s. a její 
subdodavatelé museli vícekrát a na 
několika místech zámkovou dlažbu 
na chodnících přeskládat nebo část 
obrubníků vybourat a nově zabeto-
novat, protože jsme s výsledky jejich 

práce nebyli spokojeni a odmítli dílčí 
úseky chodníku převzít. Nyní je polo-
žena dešťová kanalizace v druhé části 
chodníku, tj. od svaté Anny po Žukov 
a klade se dlažba. Předpoklad ukonče-
ní stavebních prací konec září 2022.

Metylovice jsou krásná obec, kterou 
společně tvoříme. Přeji vám, abyste 
se v ní všichni cítili spokojeně, ať už 
jste přímo občané Metylovic nebo jste 
k nám zavítali coby návštěvníci z ji-
ných koutů ČR. A tak věřím, že tomu 
bude i po komunálních volbách, ať už 
dopadnou jakkoli. 

Ing. Lukáš Halata,  
starosta obce Metylovice
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Zhodnocení volebního období 2018-2022
Vážení spoluobčané, 

nezadržitelně se nám blíží konec čtyř-
letého funkčního období 2018–2022 
Zastupitelstva obce Metylovice. Nad-
chází čas, kdy můžeme bilancovat 
a hodnotit, jak kdo dostál svým cílům, 
plánům, předsevzetím nebo slibům. 
Uplynulé čtyři roky osobně hodno-
tím jako vydařené, neboť se podařilo 
realizovat většinu námi zamýšlených 
projektů. 

Úvod období se nesl ve znamení fina-
lizace příprav na větší investiční akce. 
V roce 2018 se podařilo dotáhnout do 
konce téměř 4letý boj se Státním po-
zemkovým úřadem o koupi pozemků 
pro sběrný dvůr a kompostárnu za 
bez mála 900 000 Kč. Pořídila se nová 
technika (traktor, překopávač kompo-
stu, drtič větví, prosévačka substrátu 
a další za cca 4 mil. Kč). Samotná stav-
ba sběrného dvora a kompostárny za-
čala v roce 2019 a podařila se zdárně 
dokončit v roce 2021. Dnes už má za 
sebou sběrný dvůr i kompostárna ně-
kolikaměsíční provoz a z reakcí uživa-
telů mohu konstatovat, že i přes počá-
teční odpor několika občanů, se jedná 
o povedenou investici, kterou nám zá-
vidí i starostové z okolních obcí a co 
víc, 2/3 nákladů nám pokryly dotace. 

Projekt na stavbu chodníků od koste-
la až po Paseky se z důvodu podmínek 
dotačního titulu musel dodatečně 
rozdělit na 3 části. K těmto úsekům 

se doprojektovaly patřičné dokumen-
tace, jak pro výběrové řízení, tak i pro 
provádění stavby.  Nakonec se nám 
povedlo na všechny tři úseky získat 
dotaci a mohli jsme tak vše během 
dvou let zrealizovat.

Rovněž pokračovaly přípravné práce 
na dalších trasách chodníků, takže 
díky tomu v letošním roce dokonču-
jeme chodník z Vrchoviny na Žukov 
(rovněž spolufinancován ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury) a před 
odevzdáním je i projektová dokumen-
tace chodníku od základní školy po 
dolní konec. Jelikož se však na tuto eta-
pu stavby chodníku (ZŠ – dolní konec) 
nepodaří s největší pravděpodobností 
do října vyřídit stavební povolení, tak 
nebudeme moci ani požádat o dotaci. 
Vše se tak nejméně o rok odloží. 

Krom finančních injekcí do oprav 
místních komunikací (suma za roky 
2019–2022 přes 8 mil. Kč), jsme 
z projektu přeshraniční spolupráce 
s Městem Krásno nad Kysucou polo-
žili nový koberec i na cyklotrasu nad 
ovocným sadem (2,7 mil. Kč) a k tomu 
pořídili z té samé dotace i 2 velko-
prostorové stany (0,5 mil. Kč). 

I nadále jsme pokračovali v moderni-
zaci veřejného osvětlení. V rámci III. 
a IV. etapy (celkové náklady za obě 
etapy ve výši 1,5 mil. Kč) jsme vymě-
nili všechna svítidla podél místních 
komunikací od sokolovny přes Vrcho-
vinu, Žukov, Metylovičky, kaštan až 
po Paseky. Takže teď již máme po celé 
obci, krom hlavní silnice, všude LED 
lampy a všechny holé vodiče nahradi-
ly izolované kabely. Proto by nyní při 
větrech neměly hrozit zkraty či vý-
padky veřejného osvětlení. Díky této 
modernizaci došlo zároveň ke snížení 
spotřeby elektrické energie, s čímž 
souvisí i snížení emisí CO2 a také sní-
žení světelného znečištění, nebo-li 
světelného smogu. 

Rozšiřovala se i vodovodní síť 
(3 mil. Kč). A tak už dnes lokality 
u svaté Anny a na Žukově netrápí ne-
dostatek pitné vody. Tyto okrajové ob-
lasti obce byly doposud závislé na ob-
starávání životadárné tekutiny jen ze 
svých studní, které vlivem nedostatku 
srážek a úbytku zásob podzemních 
vod v letním období vysychaly. 

Nakonec jsme zvládli zrekonstru-
ovat i zázemí na fotbalovém hřišti 
(30 mil. Kč), byť jsme s tímto pro-
jektem bojovali mezi sebou v zastu-
pitelstvu celé volební období. Díky 
této investici jsme zhodnotili maje-
tek obce, protože současná hodnota 
budovy již nemá hodnotu, rovnající 
se ceně pořízení, ale její tržní cena 
je mnohem vyšší. Při současném ná-
růstu cenové hladiny (inflaci) a třeba 
i delších dodacích lhůtách materiálu 
bychom dnes v zastupitelstvu tako-
vou investici těžko prosadili. Buďme 
proto rádi, že se nám zázemí podařilo 
v hodině dvanácté zrealizovat a hlav-
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ní je, že celý sportovní areál neslouží 
jen sportovcům, hasičům či škole, ale 
také obci a jejím občanům a složkám. 

Všem těmto, ale i dalším stavebním 
činnostem vždy předchází a předchá-
zely etapy nejednoduchých příprav. 
Každá i sebemenší realizace nevzni-
kala ze dne na den a mnohé jsou i nyní 
ve stadiu dalších příprav pro budoucí 
období. Nutno dodat, že jsme v období 
2018–2022 na realizaci našich projek-
tů získali bezmála 35 milionů korun 
z dotací ať již z evropských či národ-
ních zdrojů. Bez nich bychom se sice 
také posouvali v rozvoji, ale určitě po-
maleji. Kromě větších a velkých pro-
jektů se realizovala i řada drobnějších, 
které rovněž dotvářejí vzhled a pro-
středí naší obce. Jde například o turi-

stická odpočívadla, dřevěné lavičky 
s výhledy na Metylovice, oprava zídky 
a plotu na hřbitově, výroba dřevěného 
reliéfu Cyrila a Metoděje na Čupku, 
stavba opěrné zdi na hřišti, hydroizo-
lace bytového domu, přeložka betono-
vých sloupů mimo trasy chodníku, aj. 

Postupně jsme také vybavovali i obec-
ní strojový park – sypač komunikací, 
sněhové radlice, mulčovací rameno, 

traktorový návěs, čelní nakladač, kla-
nicový kontejner, univerzální nakla-
dač HON aj. Takže jsme nyní schop-
ni svými zaměstnanci třeba v zimě 
udržovat sjízdné místní komunikace 
a chodníky, v létě se pak vlastními si-
lami staráme o zeleň a údržbu veřej-
ných ploch (starý, nový hřbitov, okolí 
základní a mateřské školy, obecního 
úřadu, kostela, sokolovny, ovocný sad, 
obecní lesy, příkopy podél místních 
komunikací a další).

Obec rovněž podporovala nejen naše 
místní organizace a sdružení, ale i in-
stituce s regionální působností (Cha-
rita, Podané ruce, Středisko sociálních 
služeb, Linka bezpečí, Svaz tělesně 
postižených, Andělé stromu života 
a další). Díky každoročně vyhlášené-
mu dotačnímu titulu na poskytování 
individuálních dotací a darů z roz-
počtu obce Metylovice byly spolufi-
nancovány např. náklady na výrobu 
krmelce (Myslivecký kroužek), poří-
zení ozvučení do kinosálu (Tělocvič-
ná jednota Sokol), opravy ovládání 
a pohony zvonů v kostele (Římsko-
katolická farnost Metylovice), nákup 
nových židlí na mysliveckou chatu 
(Myslivecký spolek), léčba včelstev 

(Český svaz včelařů, základní organi-
zace Frýdlant n/O, Palkovice), vyba-
vení šaten na hřišti (SK Metylovice), 
oprava přenosné motorové požární 
stříkačky (SDH Metylovice) nebo tech-
nické vybavení na provoz letního kina 
v areálu Bluegrass Theatre (Ptačoro-
ko). Zároveň jsme začali poskytovat 
finanční dar ve výši 600 Kč na pomoc 
seniorům pro každého občana obce 
staršího 70 let. Nadále jsme se podíleli 
na financování jednokorunové tarifní 
zóny č. 470 v rámci dopravní obsluž-
nosti Frýdek-Místek – Palkovice – Me-
tylovice – Lhotka – Frýdlant n/O. 

Musím zde rovněž zmínit i úspory na 
nákladech, které jsme docílili u cen 
elektrické energie a plynu. Díky fixa-
cím cen u obou komodit jsme např. 
v letech 2021 a 2022 měli cenu ply-
nu za 599 Kč/MWh. Na roky 2023 
a 2024 pak máme zafixovanou cenu 
na 840 Kč/MWh. Při dnešních prů-
měrných cenách plynu cca 3500 Kč za 
MWh je to cena úžasná. Záleží, jestli ale 
vůbec ještě nějaký plyn bude. U elek-
třiny máme letos cenu fixovanou např. 
u sazby C02d za 3695 Kč/MWh, na rok 
2023 pak za 2867 Kč/MWh. Dnes jsou 
ceny téměř dvojnásobné. 

Je vždy fajn, když se něco nové-
ho v obci buduje a tvoří. Ale není to 
vždy jen o vybavenosti obce, ale také 
o tom, jak se nám spolu či vedle sebe 
žije. Proto také obec ve spolupráci 
s hasiči, sportovci, sokolíky, ZŠ a MŠ, 
tenisovým klubem, spolkem rodičů, 
myslivci, zahrádkáři, včelaři, klu-
bem seniorů a dalšími uskupeními či 
dobrovolníky organizovala a pořádá 
množství společenských a kulturních 
akcí, na kterých se společně setká-
váme a společně žijeme. Přál bych si, 
aby tomu tak bylo i nadále. 

Všem spolkům, složkám, jejím členům, 
vedoucím a dobrovolníkům děkuji za 
přístup, který trvale zachovávají při 
dobrovolnické práci s mládeží a také 
v aktivitách pro širokou veřejnost. Dě-
kuji všem zastupitelům za spolupráci, 
zaměstnancům obce i obecního úřa-
du děkuji za práci pro obec a občany 
a přeji nám všem, aby naše obec i na-
dále vzkvétala a žilo se nám zde hezky. 

Díky také vám občanům za podporu, 
nápady a podněty.

Ing. Lukáš Halata, starosta obce
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Stav přípravy stavby splaškové kanalizace  
a rekonstrukce hasičské garáže
Ve zpravodaji č. 3/2022 jste se mohli 
dočíst o stavu přípravy stavby splaš-
kové kanalizace – 3. stavby. Teď vás 
chci informovat, kam se vše posunu-
lo. Zásadní informací bylo, že čekáme 
na stanovisko Krajského úřadu k po-
danému odvolání, které zablokovalo 
nabytí právní moci vydaného staveb-
ního povolení. Bohužel se ukázalo, 
že posouzení podaného odvolání má 
mnohem delší lhůty na vyřízení, než 
byl původní předpoklad. Lhůty byly 
delší z důvodu nutnosti vydání obec-
né vyhlášky a následného čekání na 
odpovědi od všech zainteresovaných 
stran. Takže by z důvodu správních 
lhůt Krajský úřad nebyl schopen vy-
dat rozhodnutí ani do konce června. 
Naštěstí daná situace měla řešení, 
neboť se pan M.M. Novotný nakonec 
rozhodnul podané odvolání stáhnout 
a stavební povolení tak nabylo právní 
moci v posledních dnech června. Tím 
jsme splnili podmínky dotačního pro-
jektu. 

Ve stejné době byla zároveň veřej-
nou soutěží vybrána stavební firma, 
kdy nejnižší cenu nabídla společnost 
BAK stavební společnost, a.s., cena 
činí 56,34 mil. Kč bez DPH a se spo-
lečností je již podepsána smlouva. 
Byla také podána zpráva o realizaci 
prvního projektu a na začátku srpna 
bychom měli výběrovým řízením vy-
brat technický a bezpečnostní dozor 
investora.

Jaké bude další pokračování? Státní 
fond životního prostředí vyhlášení 
výzvy na investiční dotaci opět posu-
nul, což se ale pro náš případ hodilo. 
Konkrétně se nás má týkat program 
Životní prostředí a výzva na dobu-
dování a výstavbu kanalizací má být 
vyhlášena 10.srpna. Pokud bude ten-
to termín již dodržen, pak bude obra-
tem firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. zpracována a podána 
žádost o investiční dotaci. Její projed-
nání nemá trvat déle než dva měsíce, 
takže někdy v listopadu bychom měli 
vědět, jestli dotaci obdržíme a bude-
me moci spustit samotnou stavbu. 
Výše dotace má být avizovaných 70 % 
způsobilých výdajů. Po prázdninách 
je žádoucí začít se zpracováváním 

projektu přípojek k jednotlivým do-
mům. Cílem je zastřešit všechny pří-
pojky jedním projektem, což usnadní 
řešení všem občanům, kteří se budou 
připojovat, ale rovněž i obecnímu 
úřadu. 

Jak si již někteří z vás všimli, začala 
v červenci další stavební akce v obci 
názvu Rekonstrukce budovy hasič-
ské garáže Metylovice. Tato stavba je 
navázána na finance, které obec může 
využít díky kotlíkovým půjčkám. 
Tyto finance můžeme bohužel nako-
nec využít jen na náklady snižující 
energetickou náročnost budovy, tak-
že nevyužijeme všechny, co máme. 
Jednám ale s Moravskoslezským kra-
jem, kdy mám příslib, že se nám po-
kusí na stavbu přispět. 

A co vše rekonstrukce zahrnuje? Bude 
přistavěno jedno patro, v němž bude 
velká jednací místnost se zázemím. 
Do pater povede nové venkovní scho-
diště v zadní části budovy, v přízemí 
budou konečně sprchy. Celý objekt 
bude řádně tepelně izolován, bude 
mít nová okna i dveře, bude vybudo-

váno topení a další. Topení je zatím 
navrženo plynové, což není v dnešní 
době ideální, a řešíme jeho záměnu 
za tepelné čerpadlo. Na obrázku vi-
díte, jak by měla finálně budova vy-
padat. Výběrové řízení vyhrála firma 
VDS, spol. s r.o. s nabídnutou cenu 
6,35 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce 
má být dokončena do konce letošního 
roku. Naši hasiči se tak dočkají záze-
mí hodného 21. století.

Za Obecní úřad  
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.,  

místostarosta
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Informace  
k volbám
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se usku-
teční volby do zastupitelstev obcí. 

V pátek 23. září 2022 bude volební 
místnost otevřena od 14.00 do 22.00 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 
14.00.

Budeme volit 11 členů zastupitelstva 
obce, stejně jako v minulém období.

V naší obci je volební místnost v pří-
zemí základní školy. 

V komunálních volbách můžou vo-
lit všichni lidé, kterým je nejpozději 
druhý den voleb 18 let a mají v dané 
obci přihlášené trvalé bydliště. 
Kromě toho ovšem mohou, od roku 
2018, volit i osmnáctiletí a starší ob-
čané z dalších zemí Evropské unie, 
pokud mají v dané obci přechodné 
bydliště. Tito voliči však musí proje-
vit zájem o zápis do dodatku ke stá-
lému seznamu voličů.

Před samotnou volbou volič proká-
že svou totožnost a státní občanství 
ČR, popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni vo-
lit na území ČR. Totožnost a státní 
občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem 
ČR. Jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu nebo potvrzením 
o přechodném pobytu. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občan-
ství ČR, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území ČR, nebude mu hlaso-
vání umožněno. Voličské průkazy se 
v těchto volbách nevydávají.

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad 
a v den voleb okrskovou volební 
komisi požádat o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost do 
přenosné hlasovací schránky, a to 
pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. Voliči mohou 
volat na tel. 737 345 110.

Informace k placení poplatků
Obec provedla implementaci systému místních poplatků, kdy občané 
mohou obdržet informace k platbě místních poplatků e-mailem a zapla-
tit ihned pomocí QR kódu. 

Občané, kteří mají zájem takto dostávat informace k platbě, mohou na 
obec nahlásit svou e-mailovou adresu. Vyhnou se tak zasílání písemných 
upomínek a v neposlední řadě i platebních výměrů v případě, kdy poplat-
ky zapomenou včas zaplatit. 

Svou e-mailovou adresu můžete napsat na: ruzena.vrbova@metylovice.cz

Vaše e-mailová adresa bude použita pouze pro potřeby obecního úřadu 
a evidence místních poplatků, nebude nijak dále zveřejňována. 

Rovněž faktury vystavené Obcí Metylovice již obsahují QR kód k okamži-
té platbě. I v těchto případech může být Vaše e-mailová adresa takto vy-
užita. Ušetříme Vám tímto cestu na úřad.

OÚ Metylovice

Úspora emisí naší obce v roce 2021 
Tříděním odpadů přispěli 
naši občané ke zlepšení ži-
votního prostředí a snížení 
tzv. uhlíkové stopy. 

Úspora emisí a energie v roce 
2021 činila:

emise CO2 ekv.: 261,615 tun

úspora energie: 4 159 733 MJ

Děkujeme všem občanům za 
třídění odpadů.

obec informuje

Statistika obce k 30. 06. 2022
K 30. 6. 2022 má obec Metylovice celkem 1.788  občanů (včetně cizinců).

Přistěhovalo se:       34 osob  Zemřelo:         8 osob – 4 ženy, 4 muži
Odstěhovalo se:        21 osob Narodilo se:  9 dětí – 2 holčičky, 7 chlapců
Sňatek uzavřelo:      6 metylovských občanů

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni       1788     895 893
Do 15 let         321     170 151
Do 18 let         374     198 176
Od 18 do 60 let         927     474 453
Nad 60 let         487     223 264

Počet voličů:      1411

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 11. 06. 2022
 Nejmladší muž  30. 05. 2022
 Nejmladší žena 11. 06. 2022
 Nejstarší obyvatel 12. 07. 1924
 Nejstarší muž  27. 09. 1929
 Nejstarší žena  12. 07. 1924

Obec Metylovice

00535991

261,615

 4 159 733

tun

MJ
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Metylovský kalendář na rok 2023 
Také na rok 2023 připravuje PR výbor 
obce Metylovice kalendář. Tentokrát 
ve spolupráci s malířským ateliérem 
„DOMA“ paní Marcely Brodové. Nápad 
udělat obecní kalendář z malovaných 
obrázků naší vesnice se zrodil na za-
čátku letošního roku. Členové PR vý-
boru zkusili prostřednictvím pana 
starosty oslovit rodačku z Metylovic 
paní Marcelu Brodovou, která vede 
výtvarné kurzy pro amatérské malíře. 
Ať už začínající či pokročilé. Tyto kur-
zy navštěvují také občané Metylovic, 
takže malování obrázků naší vesnice 
by jim mohlo být blízké. O tom, zda se 
nápad zalíbil a zda se ho daří realizo-
vat si můžete přečíst v následujícím 
rozhovoru s paní Marcelou Brodovou.

Paní Marcelo, co jste říkala na ná-
pad nakreslit obrázky do obecního 
kalendáře? 
Po oslovení panem starostou jsem 
byla opravdu velmi potěšená a s ra-

dostí jsem nápad hned začala reali-
zovat.

A jak tento nápad přijaly frekven-
tantky vašeho kurzu?
Ochotně a s nadšením. Byla to pro nás 
všechny čest podílet se na tomto pro-
jektu.

V jakém stadiu se malování nyní 
nachází?
Máme namalováno a předáno do tis-
kárny. Stihli jsme to v předtermínu, 
za co všem malířkám patří velký dík.

Namalovat 54 obrázků bylo časově 
velmi náročné. Jak budou obrázky 
využity dále? Určitě by bylo škoda 
schovat je někde do šuplíku.
Bylo to náročné, ale díky dokonalé 
organizaci a 27 velmi šikovných malí-
řek to šlo výborně. Máme takový ná-
pad vystavit v Muzeu originály a ně-
které bude možné si i koupit. Bude to 
výjimečná příležitost.

Vy jste rodačka z Metylovic, i když 
zde už delší dobu nebydlíte. Řekně-
te nám něco o sobě a také o svých 
výtvarných kurzech.
Do Metylovic jezdím dost často. Mám 
tam své kořeny a krása tohoto místa 
mě okouzluje i jako malířku. Vystu-
dovala jsem Kresbu a malbu na Lido-
vé konzervatoři v Ostravě a maluji od 

roku 2007. Chtěla jsem svoje vědomos-
ti a zkušenosti předat dalším a před 7 
lety založila Výtvarné kurzy. Rozvíjím 
v lidech jak talent, tak lásku k umění. 
V příjemném prostředí a přátelské at-
mosféře to jde samo a je nás víc a víc. 
A pak přijdou takové výzvy a nabídky, 
jako ta vaše a nás to posouvá dál a dál. 
Takový splněný životní sen.    

Za rozhovor poděkovala  
Martina Mertová

Milí čtenáři, 
jak jste si mohli přečíst, malování ob-
rázků je hotovo. Přesto nás čeká ještě 
hodně práce. Tiskárna Kleinwächter 
musí vše nafotit a připravit grafické 
zpracování a PR výbor kalendárium. 
Budou probíhat korektury, při nichž 
se bude opravovat a upřesňovat. Vě-
říme, že vše stihneme včas, a že se na 
podzim bude kalendář distribuovat. 
Každé číslo popisné obdrží jeden ka-
lendář zdarma. Podmínkou je, že na 
daném popisném čísle nejsou evido-
vány žádné finanční pohledávky vůči 
obci (poplatky za odpady, psa apod.). 
Výstava originálů obrazů pro obecní 
kalendář 2023 bude v Muzeu „Kožane 
Město“ od 18. 9. 2022 do 4. 12. 2022. 
Pozvánku na vernisáž najdete v další 
části Zpravodaje.

PR výbor

„Budka“ na Čupku  
Zdravím všechny pěšo/chodící – ko-
lem/jdoucí – cyklo/jedoucí – pivo/pi-
jící – matky/děti tahající – zmrzlinu/
milující a ostatní z Metylovic a jejího 
okolí. 

Chci se trochu představit…
 Jsem “BUDKA” … metylovická nápla-
va. Taková malinká “bistro budka”, 
co má od každého trochu. Úsměv je 
zdarma, a ostatní za drobný peníz. 
Po tom, co zdoláte Čupek, neodolejte 
a přistupte blíže…najdete mě vedle 
Cyrila a Metoděje, zlatí kluci, ale po-
pravdě toho moc nenamluví…hold, 
sousedy si nevybereš! tak mile ráda 
prohodím aspoň pár vět s vámi.

Po celé léto je na čepu Kohút z Vyšní 
Lhoty, luxusní zmrzlina od Bob’s Ge-
lato (která mizí velmi rychle), špe-

káčky na oheň od Bobroty z Raško-
vic anebo vám naservíruju pořádnej 
tvargl na chleba. Mimo to mám různé 
nealko i alko, kafe a pořádám víken-
dové akce (jako grilovačky, hudební 
večírky, dětské odpoledne, letní pro-
mítání atd., atd.)

Když je pěkně, otvírám všechny okna 
dokořán. Lehký deštík mě nerozhodí, 
ale za děštivého/profoukaného dne 
mě na kopci nečekejte. 

Spíš raději koukněte na FB (Na Čup-
ku) nebo IG (na_cupku), kde vám po-
vím, zda zůstávám domácí nebo na 
Čupku prodávající.

Jinak na tom kopci budu celé léto…. 
možná i podzim a když mi budete hod-
ně fandit, tak nazuji papuče a nasa-
dím beranici a v zimě poladím nějaký 
ten svařák, punč a horkou čokoládu 
s marshmallownem. Co na to říkáte? 

Tak či tak se dorazte přesvědčit, vem-
te tetku nebo souseda a uvidíme se 
u okna. Máte se na co těšit.

Středa, čtvrtek, pátek
16.00-20.00 

Víkendy 
12.00-20.00

Vaše „BUDKA“ na Čupku
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Z-BOX v obci Metylovice 
Již několik týdnů v obci funguje 
Z-BOX, neboli samoobslužné výdej-
ní místo Zásilkovny, díky kterému 
už nikdy nemusíte být jako na trní 

a čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku 
si vyzvednete, když máte čas a cena 
doručení je stejná jako v kamenných 
výdejních místech. 

Z-BOX je umístěný za budovou obec-
ního úřadu a je k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Nejen v době co-
vidové oceníte, že si můžete vyzved-
nout zásilku bez kontaktu s cizím člo-
věkem, stačí použít appku a je vaše. 
Za doručení i dobírku platíte online. 
Z-BOX je napájen solárními panely, 
takže nevyžaduje žádné připojení na 
elektřinu. Ing. Lukáš Halata, starosta

Policie ČR informuje 
V současné době zaznamenává Poli-
cie ČR obrovský nárůst případů v ob-
lasti kyberkriminality. Kriminalisté 
řeší případy podvodů založených na 
principech manipulace lidí za účelem 
provedení určité akce nebo získání 
informace s milionovými škodami. 

Je to například:
Podvod přes inzerát
Podvodníci využívají kontaktních 
údajů z inzerátů, vydávají se za kupu-
jící a snaží se prodejce různými způ-
soby manipulovat k provedení plateb 
nebo poskytnutí údajů k platební kar-
tě apod. Nejčastěji pracují pachatelé 
s podvodnými platebními bránami, 
fiktivními přepravními společnostmi 
nebo falešným příjemcem.

Falešné výhodné investice
Dostali jste nabídku výhodně in-
vestovat, která se nedá odmítnout? 
Zbystřete, je tu nový trik podvodní-
ků. Hlavním cílem je získat vzdálený 
přístup na plochu vašeho počítače 
a odcizit vaše peníze.

Pozor na falešné bankéře! 
K velmi častým scénářům podvodní-
ků patří vydávání se za bankovního 
úředníka. Pachatel volá se smyšle-
ným příběhem o napadení bankov-
ního účtu, snaží se ve své oběti vyvo-
lat strach o její finanční prostředky 
a pod tímto tlakem donutit volaného, 
aby neodkladně převedl své peníze 
na zabezpečený účet a nepřišel tak 
o své úspory. 

Co dělat, pokud se s takovým pod-
vodným jednáním setkáte?
• Nereagujte na podobné hovory 

a v žádném případě nesdělujte 
k vaší osobě žádné citlivé údaje 
ani bezpečností údaje z vaší pla-
tební karty, nebo přístupové úda-
je k online bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani ne-
přeposílejte bezpečnostní/auto-
rizační kód, který vám přišel for-
mou SMS zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže 
napodobit jakékoliv telefonní čís-
lo, odesílatele SMS zprávy, ale tře-
ba i e-mailovou adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neu-
možňujte vzdálený přístup do va-
šeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informa-
ce od vaší banky v internetovém 
bankovnictví.

• Při každém vstupu do interneto-
vého bankovnictví kontrolujte, 
zda odpovídá doména přihlašo-
vací stránky. Toto platí vždy, když 
někam zadáváte své osobní nebo 
přihlašovací údaje.

• Aktualizovat software, antivirový 
program, firewall.

• Buďte neustále ostražití, protože 
i vy se můžete stát cílem podobné-
ho podvodného jednání.

• Během, nebo po takovémto po-
dezřelém hovoru, si zaznamenej-

te údaje, které vám útočník sdělil 
(jména, e-mailové adresy, čísla účtů, 
odkazy na webové stránky apod.)

Zároveň varujeme:
Nereagujte na telefonní hovory, SMS 
zprávy, e-maily, kde se vás někdo 
pokouší vmanipulovat do situace, 
že jsou vaše finanční prostředky 
v ohrožení a vy musíte udělat dal-
ší kroky pro jejich záchranu. Kdy-
by byly vaše peníze v ohrožení, tak 
banka sama zareaguje a učiní dal-
ší opatření. V případě pochybností 
vždy kontaktujte svou banku. Pokud 
Vás shora naznačeným způsobem již 
někdo kontaktoval, neváhejte se rov-
něž obrátit na tísňovou linku Policie 
České republiky na čísle 158 a celou 
záležitost oznamte.

Další informace o možných postu-
pech podvodníků, včetně rad, jak se 
jim bránit, můžete získat v dalších již 
zveřejněných varováních Policie ČR 
nebo u své banky.

Pozor, volá bankéř! - Policie České 
republiky
ht t ps://w w w.pol ic ie . c z/docDe t a i l .
aspx?docid=22670271&docType=ART
h t t p s : // w w w . p o l i c i e . c z /c l a n e k /
skutecne-zachranujete-sve-penize.aspx

Krajské ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje, oddělení prevence, 

nprap. Bc. Vladimíra Faferková

A JAK TO FUNgUJe?
1. Nakupte v e-shopu, který 

spolupracuje se Zásilkovnou.
2. V košíku zvolte doručení na 

výdejní místo a ze seznamu 
vyberte Z-BOX v Metylovi-
cích.

3. Vyčkejte na SMS a mail, že ři-
dič doručil zásilku do zvole-
ného Z-BOXu.

4. Zásilku si můžete vyzved-
nout kdykoliv – 24 hodin den-
ně/7 dní v týdnů.
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Pokračujeme v představování míst 
naší obce, které navštěvovali turisté 
v minulém roce v rámci soutěže Toul-
ky po Metylovicích.

16. ŽeleZNICe 
Víte, že i přes naší vesnici vede kousek 
železnice? Část pozemku „za dálnici 
Frýdlant n. O. – Frýdek-Místek“ patří 
totiž stále naší obci. A právě na tomto 
pozemku se část železnice nachází.

V roce 1925 usilovala naše obec, aby 
železniční zastávka v Pržně byla pře-
nesena do hlídacího domku před mos-
tem a nazvána Pržno-Metylovice. Obec 
by získala na popularitě a prospělo 
by to i zdejšímu průmyslu – bičařství 
a kožařství, které byly v té době v Me-
tylovicích značně rozšířeny

Přeložením zastávky by se cesta na 
dráhu zkrátila, a co hlavní, stala by se 
bezpečnější. Nebylo by nutno chodit 
železničním mostem, kde vždy hrozí 
nebezpečí, že chodec bude přejet vla-

kem, protože most je úzký a stačí jen 
pro vlak. A hrozilo také nebezpečí, že 
bude četníkem zadržen a stíhán poku-

tou pro nedovolený přechod mostem.

Bohužel tato snaha nebyla korunová-
na úspěchem.

Cesta na železniční zastávku v Pržně 
vedla přes fojtství a Gřundělovu pilu. 
Dálnice, tak jak ji známe dnes samo-
zřejmě v té době nebyla.

17. UNO, ŠMíŘANKA, SOláRKA, 
KUBAláNKy

Naši pra-pra-prapředci se zabýva-
li také salašnictvím a pastevectvím. 
Zejména v oblasti Ondřejníku, kde 
vznikaly pasekářské osady. Dodnes 
zůstaly dochovány názvy Paseky, Ku-
balánky a další. Tito salašníci se zabý-
vali mimo jiné také zpracováním suk-
na a dobytčích kůží, byli průvodci po 
cestách v horách nebo strážci hradů či 
různých opevnění.

V novodobých dějinách postavil pod 
vrcholem Ondřejníku v roce 1907 
Klub českých turistů Moravská Ost-
rava chatu Ondřejník jako svou vůbec 
první chatu v Beskydech. V roce 1933 
vybudovali manželé Látalovi z Morav-
ské Ostravy vedle chaty KČT nový sty-
lový hotel Solárka s restaurací a pro 
větší romantiku tohoto jedinečného 
místa s výhledem přistavěli i kapli 
sv. Antonína. Dlouhá léta byl Ondřej-
ník vyhledávanou lokalitou k rekreaci. 
Kouzlo místa z doby prosperity dnes 
dokumentují pouze dobové fotografie. 
V roce 2002 chata Solárka vyhořela 
a chata Ondřejník je od roku 2013 uza-

vřena. V současné 
době poskytuje ob-
čerstvení Roubenka 
Ondřejníček s tera-
sou a zimní zahra-
dou.

Kubalanky jsou roz-
cestím žluté a zele-
né turistické značky 
a nachází se v sever-
ní části horského 
masívu Ondřejník. 
Rozcestník je umís-
těn na okraji lesní 
mýtiny. Na této mý-
tině najdeme turis-

tickou chatu Uno a dřevěné posezení 
s názvem Šmířanka. Po zelené turis-
tické značce dojdeme do Lhotky. Žlutá 
nás zavede do Metylovic.

18. PŘíTOK OleŠNé  
DO MeTylOVIC

Všude se rozprostírá ticho. Ticho pod-
trhující tu nádheru kolem. Stromy 
moudře kývají svými korunami, v ze-
leném přítmí probleskují paprsky slun-
ce. Kobercem trávy se táhnou tenké 
stříbrné pramínky, které se rodí v On-
dřejníku. Protékají olšinami, loukami 
i lesíky. Stékají se do potůčků a pomalu 
nabírají na síle, až se z malých potůčků 
stanou potoky – Velký potok, Jedličí 
potok a Kamencový potok. Ty se pak 
kousek od Horečky stečou v jeden po-
tok, který se vleje do říčky Olešná.

A kde pramení Olešná? 

Olešná pramení v katastru obce Lhot-
ka na západním svahu Solárky kousek 
od Pánské cesty. Cestou přibírá beze-
jmenné pramínky, potůčky i potoky.

toulky po metylovicích
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A víte, kam Olešná pokračuje a do 
kterého moře se vlévá? Zkuste há-
dat. 

Olešná se vlévá do Ostravice, ta pak do 
Odry, která přes Polsko teče do Balt-
ského moře.

19. STUDáNKA NA ŽlABOVě
Studánka na Žlabově je dobře pří-
stupná a má stále tekoucí vodu. Tuto 
studánku si vzal pod svůj patronát 
turistický oddíl Modré Šípy z Palko-
vic. Nedaleko studánky teče potok 
se stejným názvem „Žlabov“ (někde 
též nazýván Žlebový potok). V šede-
sátých letech minulého století sloužil 
potok Žlabov jako chovný tok. Místní 
rybářský spolek zde vysázel pstruha 
obecného. Plůdek se dobře vyvíjel. 
Avšak pracemi na budování vodovodu 
pro nový kravín byl plůdek částeč-
ně zničen. K úplnému zničení plůdku 
pak přispělo JZD Lhotka, které vy-
pustilo do potoku močůvku a zničilo 
5 km vodního toku. Členové rybářské-
ho spolku se snažili potok udržovat 
v dobrém stavu. Stavěli nové splávky 
a břehy zpevňovali olšemi. Zkusili zde 
také vysázet raky, po kterých byla 
v té době poptávka zejména v zahra-
ničí. Avšak jejich snahu hatili samotní 
občané, kteří do potoka sypali popel 
a odhazovali další odpadky. 

Žlabov se za dolním kravínem vlévá do 
Olešné. A k Olešné se váže i jedna z me-
tylovských pověstí:

„Na dolním konci Metylovic stával 
kdysi přes říčku Olešnou dřevěný 
most. U mostu rostly vrby a na nich 
sedával malý zelený mužíček. Jednou 
jel po mostě panský vůz. Mužíček 
na vůz vyskočil a podkoní ho za jeho 
zpupnost švihl bičem a poté ho shodil 
z vozu. Mužíček se rozzlobil a pohrozil 
mu: „Počkej, do roka se ti pomstím.“ 
A skutečně. Za rok jel podkoní opět 
s povozem po mostě a najednou se vůz 
i s koňmi zvrátil do řeky a podkoní se 
i s koňmi utopil.“

20. HOUBAŘůV PRAMeN
Houbařův pramen se nachází na vý-
chodním svahu Ondřejníku nad lo-
kalitou „Paseky“. Citlivě upravený, na 
okraji lesní pěšiny stále tekoucí pra-
men, dostupný především myslivcům, 
houbařům a chatařům z blízké osady. 

I k tomuto místu se váže jedna z mety-
lovských pověstí:

„V Pasekách byla spousta zrádných 
roklí, houštin a strží. A v nich bydlely 
čarodějnice. Pěstovaly zvláštní, čaro-
dějné květiny, které musely zalévat 
každý den teplým, čerstvě nadojeným 
mlékem. Jednou na velký pátek odešly 
čarodějnice sbírat rosu na nedalekou 
louku a krávy se na jejich čarodějných 
květinách popásly. Od toho dne začaly 
místo mléka dojit krev. Sedláci se po-
lekali a šli na radu k bábě rádkyni. Ta 
jim řekla: „Neprodávejte čarodějnicím 
mléko, kterým zalévají své čarodějné 
květiny ani jim nic nepůjčujte a ne-
dávejte.“ Sedláci uposlechli této rady 
a čarodějnice se i s květinami propad-
ly do země. Krávy od té doby začaly 
znovu dojit dobré mléko.“

21. VelKá HOReČKA
Také Metylovice měly v daleké minu-
losti lokality na těžbu železné rudy, 
která se dolovala podél silnice smě-
rem na Lhotku.

Těžba pelokarbonátových železných 
rud probíhala prokazatelně na hu-
kvaldském panství od 16. století. Až 
do 17. století docházelo k těžbě rud 
z povrchových odkryvů a lámáním 
horniny ve svazích. Později těžba 
probíhá pomocí nehlubokých šachet 
a krátkých štol, ovšem po celou dobu 
velmi primitivním způsobem. Jeden 
horník hloubil šachtu 5–8 m hlubokou 
až pokud se nezačala hromadit pod-
zemní voda. Šachty byly úzké, často 
nevydřevené. Po vytěžení veškeré 
rudy v dosahu šachtice horník dílo 

opustil a začal dolovat novou šachtici 
vedle. Jinde se ložisko otevřelo štolou 
nebo šachtou a razila se sledná chod-
ba zhruba 30 metrů dlouhá. Těžba 
na jednom díle probíhala maximálně 
několik let a kvůli výrazně omezené 
zásobě rudy na daném ložisku nikdy 
nedošlo k výstavbě plně vybaveného 
dolu. Jeden horník vytěžil s použitím 
špičáku, páčidla, kladiva, klínů a lo-
paty za osmihodinovou směnu 1 okov 
rudy, který rumpálem vytáhl ze šach-
ty. Z malých hloubek se ruda těžila stá-
le jen povrchově.

Vykopaná zemina se ukládala na tzv. 
výsypy, které tvořily menší či větší 
kopce porostlé převážně trním. U nás 
jsou tyto výsypy pojmenovány „ho-
rečkami“.

Rozvoj těžby byl spojen s železárna-
mi ve Frýdlantu nad Ostravicí, Bašce 
a dalších. Později stojí u samotného 
vzniku ostravské průmyslové aglome-
race ve 30. letech 19. st., zejména při 
založení hutí ve Vítkovicích.

O tom, že se železná ruda těžila i v naší 
vesnici svědčí dopis, který napsal 9. 1. 
1857 Bert Malatzy:

„Vážený Horní úřade. 
Níže podepsaný jako zmocněnec Fran-
ze Kleinpetra, horního rady a ředitele, 
prosí o udělení oprávnění ke kutání 
železné rudy v obcích ležících na pan-
ství hukvaldském – Hukvaldy, Hájov, 
Rychaltice, Chlebovce, Zelinkovice, 
Lhotka, Palkovice, Metylovice, Myslík 
a Měrkovice.“

Více informací zjistíte na této adrese: 
https://journals.muni.cz/gvms/article/
view/6445/8172 

Vliv historické těžby železných rud 
v Podbeskydské pahorkatině a Morav-
skoslezských Beskydech na součas-
ný reliéf http://geoparkpodbeskydi.cz/
mnews/data/files/others/rudy_podbes-
kydi-1-2-2.pdf

Za PR výbor Martina Mertová
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ZASeDáNí ZASTUPITelSTVA OBCe MeTylOVICe DNe 24. 5. 2022
Přítomno: 10 členů ZO

Omluven: 1 Petr Černoch (příchod 17.07)

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Miroslava Kli-
mánka a slečnu Leonu Pavláskovou.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje odložení prodeje části 
obecního pozemku parc. č. 600/2 
v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Pomokly, 
405 02 Děčín, IČ:24729035, za-
stoupenou na základě plné moci 
společností NOVPRO FM, s.r.o., se 
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek
-Místek, IČ:28633504, o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IP-
12-8026208/03, Metylovice, parc. 
č. 339/11, NNv, NNk a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 2.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu č. 882/B1/2022 
se Státním fondem dopravní infra-
struktury, Sokolovská 278, 190 00 
Praha 9, IČ: 70856508, zastoupenou 
ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou, 
o poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2022 na akci 
„Chodník Vrchovina – Žukov k. ú. 
Metylovice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 2 se Státním 
fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
11, IČ: 00020729, zastoupeným  
Ing. Petrem Valdmanem, ředite-
lem SFŽP ČR, o poskytnutí podpory 
na akci „Zateplení budov hasičské 

zbrojnice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 4.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu s manžely 
Božetěchem a Zdenkou Závodnými, 
Metylovice 282, na odkoupení části 
obecního pozemku parc. č. 1265/1 
v k. ú. Metylovice, za cenu danou 
znaleckým posudkem, tj. 34 000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje úhradu pokut ve výši 
9 000 Kč za neuveřejnění uzavře-
ných smluv na veřejné zakázky pod-
le § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb. z rozpočtu obce a přijetí náprav-
ných opatření.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 1 
(Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a darů z rozpočtu obce 
Metylovice na rok 2022 dle návrhu 
finančního výboru – viz příloha č. 7.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 5 - 
viz příloha č. 8.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Příkazní smlouvu se spo-
lečností Dobrá zakázka, s.r.o., Hlu-
binská 36/1378, 702 00 Moravská 
Ostrava, IČ:28631595, zastoupenou 
Ing. Miroslavem Jílkem, o výkonu 
zadavatelské činnosti a poradenské 
činnosti k výběru zhotovitele sta-
vební akce „Rekonstrukce budovy 
hasičské garáže na parcele č. st. 639 
v kat. území Metylovice“ a pověřu-
je starostu obce k podpisu příkazní 
smlouvy – viz příloha č. 9.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr společnosti PORR 

a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 
Praha 10 – Strašnice, IČ: 43005560, 
na realizaci veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „Metylovice – zpevněná 
plocha u hřiště“, za nabídkovou cenu 
1 315 612 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo se společ-
nosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
100 00 Praha 10 – Strašnice, 
IČ: 43005560, za nabídkovou cenu 
1 315 612 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 10.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje zrušení stávajícího bezúročného 
účtu u banky CREDITAS a převod fi-
nančních prostředků ve výši 5 mil. 
Kč na nový účet u banky CREDITAS 
s úrokovou sazbou 4 % p.a.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

Zastupitelstvem obce Metylovice ne-
bylo schváleno:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje žádost o pronájem části 
obecního pozemku parc. č. 636/1 
v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 8. Zdrželi 
se 3 (Lukáš Halata, Tomáš Rabas, Jaroslav 
Svolinský)

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 5/2022 ze dne 12. 04. 2022.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí Rozbor hospodaření obce 
Metylovice za 1. čtvrtletí 2022 – viz 
příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí připomínky k územní-
mu plánu.

Zasedání Zastupitelstva obce metylovice
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ZASeDáNí ZASTUPITelSTVA OBCe MeTylOVICe DNe 21. 6. 2022
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou 
a pana Jiřího Závodného

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje záměr pronájmu obecního 
pozemku parc. č. 239/13 v k. ú. Me-
tylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr směny části obec-
ních pozemků parc. č. 749, 2044/1 
a 2044/4 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje zařazení návrhu na poříze-
ní dílčí změny č. 30 (pozemek parc. 
č. 1516/7) do projednávané Změny 
č. 2 Územního plánu Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice sta-
novuje v souladu s ustanovením § 67 
Zákona č. 125/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), že do zastupitelstva 
obce Metylovice pro volební období 
2022–2026 bude voleno 11 členů.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje kupní smlouvu se společností 
Reno Farma Kozlovice a.s., Kozlovice 

924, 739 49 Kozlovice, IČ: 43963315, 
zastoupenou Mgr. Petrem Vlasákem, 
předsedou správní rady, na pořízení 
staršího nakladače UN 053.3 HON 
4x4 a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr společnosti VDS, 
spol. s.r.o., Kotkova 271/6, Vítkovi-
ce, 703 00 Ostrava, IČ: 45194980 na 
realizaci podlimitní veřejné zakázky 
– „Rekonstrukce budovy hasičské 
garáže Metylovice“, za nabídkovou 
cenu 6 348 244,48 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo se spo-
lečnosti VDS, spol. s.r.o., Kotkova 
271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 
IČ: 45194980, na realizaci podli-
mitní veřejné zakázky – „Rekon-
strukce budovy hasičské garáže 
Metylovice“ za nabídkovou cenu 6 
348 244,48 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Závěrečný účet obce Me-
tylovice za rok 2021 a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodaře-
ním s výhradami dle § 17 odst. 7, 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů a přijalo systémové 
opatření ve smyslu poučení odpo-
vědných pracovníků ve věci dodr-
žování ustanovení § 219 zákona 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek – viz příloha č. 4. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a darů z rozpočtu obce 
Metylovice na rok 2022 dle návrhu 
finančního výboru – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6 - 
viz příloha č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 7 mil. Kč (4 mil. Kč 
z účtu ČNB a 3 mil. Kč z účtu KB) na 
účet u banky CREDITAS s úrokovou 
sazbou 4,8 % p. a. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 6/2022 ze dne 24. 05. 2022.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí zprávy výborů.

Jak fungují volby do zastupitelstva obce
Volič to má jednoduché, jde do voleb-
ní místnosti, dá svůj hlas a čeká, jestli 
jeho oblíbenec vyhraje nebo ne. Víc 
udělat ani nemůže. Jak ale volby do 
zastupitelstva obce opravdu fungují? 
Je to paradox – komunální volby jsou 
volby nejnižší úrovně, ale jejich sys-
tém je paradoxně nejsložitější. 

Co v těchto volbách můžete:

1. Můžete zakřížkovat celou stranu 
(v těchto volbách se křížkuje, ne-
kroužkuje)

2. Můžete zakřížkovat stranu, a mů-
žete zároveň zakřížkovat kandidá-
ty jiných stran

3. Může zakřížkovat kandidáty růz-
ných stran

Každý volič může dát tolik křížků, ko-
lik je volených zastupitelů u nás je to 
11. Dá se také říci, že v Metylovicích 
má každý volič „11 hlasů“. (Reálně 
má samozřejmě každý volič jen jeden 
hlas. Jen ten jeden hlas může rozdělit 
na 11 dílů.) 

Jak je funguje?

Ad 1) Pokud zakřížkujete stranu, dáte 
ji svých 11 hlasů.  

Ad 2) Když zakřížkujete stranu a zá-
roveň zakřížkujete 2 kandidáty z ji-
ných stran, dáte své vybrané straně 
9 hlasů, a 2 jiným kandidátům. Znovu 
je součet 11.

Ad 3) Pokud nekřížkujete stranu, ale 
pouze konkrétní kandidáty, záleží, 
kolik křížků uděláte. Pokud zakříž-

jak funguje obec
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kujete 11 lidí napříč všemi stranami, 
plně využijte svých „11 hlasů“. Pokud 
se ale rozhodnete zakřížkovat pouze 
2 lidi, uplatníte 2 hlasy a zbylých de-
vět „propadá“. 

U možnosti 1 = zakřížkovat stranu, se 
nabízí ještě jedna možnost – zároveň 
ještě zakřížkovat jednotlivé kandidá-
ty této strany. Ale to nedělejte. Pokud 
zakřížkujete stranu, pořadí v této kan-
didátce již dalšími křížky neovlivníte. 
Zakřížkováním strany dáváte naje-
vo, že ji schvalujete, tak jak je. Pokud 
tedy chcete ovlivnit pořadí kandidátů 
na kandidátce vaší oblíbené strany, 
nekřížkujte stranu, ale kandidáty.  

Tyto volby jsou tedy pro voliče doslo-
va požehnáním svobody. Na volební 
listině můžete udělat 11 křížků. Buď 
11 konkrétním lidem, anebo klidně 
(v extrémním případě) dát hlas jed-
né straně a vybrat 10 konkrétních 
osob v jiných stranách. Když vašich 
křížků nebude v součtu více než 11, 
bude to O.K. Zároveň můžete klidně 
dát křížek jenom jeden jediný – jed-
né straně. Nebo jen jednomu kandi-
dátovi jedné strany. Existuje větší 
volební svoboda? 

Vlastně jedno malé omezení to má – 
dávejte křížek maximálně 1 straně. 
Pokud byste dali křížek více stranám, 

váš lístek pravděpodobně skončí 
v koši. 

Čili rekapitulace – křížkovat lze 
1 strana + maximálně 10 kandidátů. 
A když nezakřížkujete žádnou stra-
nu, můžete vybrat až 11 kandidátů 
z jakékoliv strany.

Na závěr jedno malé upozornění. 
V komunálních volbách nelze využít 
volební průkaz. Musíte volit opravdu 
jen v místě bydliště. Takže nikam da-
leko v termínu voleb nejezděte.

Štastnou ruku a jděte volit! 

Bc. David Hyšpler

Jak hlasovali naši aktuální zastupitelé – souhrn období 2018-2022 
Je těsně před volbou nového zastupi-
telstva a je tedy čas zrekapitulovat, 
jak naše zastupitelstvo pracovalo 
v posledních 4 letech. Každý na to 
může mít svůj vlastní názor, co je ale 
objektivní, jsou čísla. Aby se jednalo 
o férové údaje pro všechny zastupite-
le a nikdo nebyl znevýhodněn, srov-
náme si, jak jednotliví zastupitelé 
hlasovali, kolikrát nehlasovali vůbec, 
kolikrát se zdrželi hlasování.

Co z toho vyplyne? Pokud někdo hla-
suje pro nebo proti, jedná se o svo-
bodný názor zastupitele.  Nikdo ne-

může zastupiteli upřít říci ano nebo 
ne. Každý může mít na věc jiný po-
hled. Pokud ale zastupitel nehlasuje 
vůbec, nebo se hlasování zdrží reálně 
to znamená, že obci prakticky nic ne-
přináší. Pokud zastupitel nehlasuje, 
nebo se hlasování zdrží, je to úplně 
stejné, jako by zastupitelem vůbec 
nebyl. 

Věřím, že budete souhlasit s tvr-
zením – nač mít zastupitele, který 
nemá na problémy obce žádný názor 
nebo se hlasování vůbec neúčast-
ní. Statistika vychází z období od 

29. 10. 2018 (ustavující schůze) až 
21. 6. 2022 (poslední zastupitelstvo, 
které jsme do připravovaného čísla 
zaznamenali). 

Celkově se v tomto období hlasovalo 
809 krát! Na každém zastupitelstvu 
se hlasuje třeba jen 5 x, jindy klidně 
20 x. Hlasování může být o rozpočtu 
obce či školy, ve věci smluv obce s dal-
šími subjekty, o dotacích pro spolky, 
o návrzích občanů, o prodeji či směně 
obecních pozemků, o nákupech obce, 
opravách místních komunikací a po-
dobně. 

První číselný sloupec sděluje procentuální účast na všech hlasování (čím nižší procento, tím byla účast menší). Neúčast může 
být způsobena například nepřítomností na hlasování. Druhý sloupec již uvádí přesný počet hlasování, kterých se zastupitel 
zúčastnil a třetí, kterých se neúčastnil. Čtvrtý je pro všechny zastupitele stejný, tedy počet hlasování, o kterém máme údaje. 
Tabulka č. 1 nám sděluje, jestli u hlasování zastupitel vůbec byl. 

ÚČAST NA HlASOVáNí

JMéNO ZASTUPITele ÚČAST NA HlASOVáNí ZÚČASTNIl Se NeZÚČASTNIl Se CelKeM

Halata Lukáš, Ing. 100,00 % 809 0 809

Pavlásková Leona 98,50 % 797 12 809

Farný Jakub, Bc. 97,90 % 792 17 809

Svolinský Jaroslav, Ing. 97,50 % 789 20 809

Rabas Tomáš 96,40 % 780 29 809

Závodný Jiří 95,60 % 773 36 809

Velička Aleš 92,70 % 751 58 809

Klimánek Miroslav, Mgr. 89,10 % 721 88 809

Černoch Petr 83,30 % 674 135 809

Bílková Marta, Ing. 80,20 % 649 160 809

Koloničný Jan, Ing., Ph.D. 78,40 % 634 175 809

HlASOVáNí Se ÚČASTNIl/NeÚČASTNIl
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Čtenář/volič může sám posoudit, zda 
je počet hlasování, kdy se zastupitel 
zdržel (u celkového počtu hlasování 
809), příliš, nebo se může jednat na-
příklad o tolik případů střetu zájmů, 
případně jiných relevantních důvodů. 

Třetí tabulka je takové shrnutí dvou předchozích. Čtenáři/voliči sděluje počet neúčastí na hlasování a počet zdržení se. 
Čím vyšší procento (poslední sloupec), tím vyšší účast při hlasování a zároveň vyjádření jasného názoru ANO/NE. 

V úvodu jsem předeslal myšlenku: 
Nač je naší obci zastupitel, který se 
k problémům obce nevyjadřuje (vů-
bec se neúčastní hlasování) nebo na 
ně nemá názor….

Já osobně si myslím, že by se zastu-
pitel měl účastnit téměř všech hlaso-
vání (jednání zastupitelstva jsou jen 
10x – 12x do roka) a měl by v napros-
té většině případů říci, zda s návrhem 

souhlasí, či nikoliv. Jen minimum pří-
padů by mělo být „zdržel se“ a to ze-
jména z důvodu střetu zájmů či jiných 
velmi závažných důvodů.

Každý má na svého zastupitele jiné 
nároky, jiná očekávání. Za dobu, co ak-
tivně sleduji politiku, jsem si uvědomil 
jednu věc. Není důležité, co nám po-
litik říká, ale co dělá, a hlavně jaký je 
výsledek. V rámci politiky je z pohledu 

voliče potřeba oprostit se úplně od po-
citů, která v nás politik vyvolává, ale 
podívat se jen a pouze na to co udělal. 
Pomohl nám? Zatupoval nás dobře? 
Máme se díky němu lépe? 

Rozhodnutí je na vás. Toto je můj po-
hled. Jedna z možností, jak zastupite-
le objektivně hodnotit. 

Bc. David Hyšpler

NeÚČAST + ZDRŽeNí
Vyjádřil svůj názor, hlasoval ANO, nebo Ne

JMéNO ZASTUPITele NeZÚČASTNIl Se ZDRŽel Se CelKeM

Halata Lukáš, Ing. 0 36 36 95,55 %

Pavlásková Leona 12 37 49 93,94 %

Farný Jakub, Bc. 17 36 53 93,45 %

Rabas Tomáš 29 39 68 91,59 %

Svolinský Jaroslav, Ing. 20 49 69 91,47 %

Závodný Jiří 36 41 77 90,48 %

Velička Aleš 58 61 119 85,29 %

Klimánek Miroslav, Mgr. 88 66 154 80,96 %

Černoch Petr 135 74 209 74,17 %

Bílková Marta, Ing. 160 87 247 69,47 %

Koloničný Jan, Ing., Ph.D. 175 82 257 68,23 %

JMéNO ZASTUPITele ZDRŽel Se HlASOVáNí

Halata Lukáš, Ing. 36

Farný Jakub, Bc. 36

Pavlásková Leona 37

Rabas Tomáš 39

Závodný Jiří 41

Svolinský Jaroslav, Ing. 49

Velička Aleš 61

Klimánek Miroslav, Mgr. 66

Černoch Petr 74

Koloničný Jan, Ing., Ph.D. 82

Bílková Marta, Ing. 87

HlASOVáNí Se ZDRŽelI:  

CelKOVé SKóRe

Následující tabulka říká, kolikrát se 
zastupitel hlasování zdržel. U hlaso-
vání zastupitel byl, ale nesdělil svůj 
názor. Zde je na místě poznamenat, že 
zastupitel má právo se hlasování zdr-
žet – zastupitel může mít například 
střet zájmů. V tu chvíli je na místě se 
zdržet. 
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Zš mjr. ambrože bílka a mš metylovice

Výsledky fotografické soutěže  
„Jaro kam se podíváš!“ 
Dne 30. června se uskutečnilo vyhlášení fotografické sou-
těže „Jaro kam se podíváš!“

Žáci fotili probouzející se přírodu, zvířata, květiny, hmyz, 
prostě vše, co patří k jaru.

Všem blahopřejeme a těšíme se na další krásné fotografie!

Mgr. Jitka Jurgová

Kategorie 4. třídy
1. místo  
– Anežka Štenclová
2. místo  
– Zuzana Ševčíková
3. místo  
– Dalibor Šimek

Kategorie 5. třídy
1. místo  
– Vanessa Pavičová
2. místo  
– Natali Kociánová
3. místo  
– Barbora Šindlerová

BeSIP – soutěž mladých cyklistů  
Ve čtvrtek 19. května se naši žáci 4. třídy a 5. tří-
dy zúčastnili soutěže Besip – soutěž mladých cyk-
listů. Žáci museli zvládnout nejen jízdu na kole, ale 
i první pomoc a dopravní výchovu. Umístili se na 
krásném 3.místě a vyhráli praktické dárky, které 
využijí hlavně na kole.

Děkujeme odboru dopravy Frýdlant nad Ostravicí 
za zdařilou a pěkně připravenou akci a gratulujeme 
našemu soutěžnímu týmu – Dalibor Šimek, 4. tří-
da, Dominik Mohyla 4. třída, Julie Halatová, 5. třída 
a Natali Kociánová, 5. třída.

Mgr. Pavlína Libošková 

TVOŘíMe V ANglICKéM JAZyCe  
Už i naši třeťáci tvoří projekty v anglickém jazyce a také 
je prezentují ostatním. Při práci se učí používat digitální 
technologie, vyhledávat informace na internetu i praco-
vat s překladačem. Oceňuji jejich nadšení, píli i snahu, 
tak jak budete určitě i vy po shlédnutí jejich výsledků.

lic. Věra Kotásková



obce METYLOVICE

17

www.metylovice.cz

NAKUPUJeMe
V úterý 7. června a ve středu 15. čer- 
vna proběhla v rámci anglického ja-
zyka lekce nakupování v obchodě 
paní Suchanové pro žáky 4. a 5. třídy. 
Děti si mohly vyzkoušet své znalosti 
v praxi pod vedením Mgr. Suchanové, 
která učí angličtinu na 2. stupni ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. Akce se vy-
dařila k oboustranné spokojenosti.

Chtěla bych velice poděkovat paní 
Suchanové za možnost si v jejím 
obchodě procvičit anglický jazyk  
a Mgr.  Suchanové za čas a péči, kte-
rou našim dětem věnovala.

lic. Věra Kotásková

UČíMe Se VeNKU
Začátkem června se v hodině prvouky 
žáci 3. třídy opět učili venku za krás-
ného počasí. Ve skupinách se pustili 
do práce. Nejdříve museli pročistit 
potůček u svých bunkrů a úkrytů, aby 

měli čím zalévat. Potom udělali malé 
hráze a voda byla vyřešena. Každé 
skupině se dílo povedlo, podle vlast-
ních nápadů. Žáci si tak zopakovali, 
jak je pro nás voda důležitá, proč ji 
musíme chránit a pečovat o ni.

Mgr. Pavlína Libošková

VýleT DO ZOO
Ve středu 22. června prvňáci společ-
ně s druhou a třetí třídou vyrazili na 
výlet do ostravské ZOO. Užili jsme si 
krásné teplé počasí, zvířátka i záplavu 
rostlin, hraní na hřišti i pohodu u sva-
činek. Nakupování či jízdu vláčkem. 
Vše, co má správný výlet mít!!!

Mgr. Jitka Jurgová

ČTVRťáCI A PáťáCI NA VýleTě
28. června se 4. a 5. třída vydala pěšky 
na školní výlet. Cílem byla stanice Hor-
ské služby ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
kde nás již očekávali a ukázali dětem 
veškeré vybavení, techniku i zařízení. 
I když nám počasí nepřálo, výlet jsme 
si užili a chtěli bychom poděkovat paní 
Maxanové a členům Horské služby za 

možnost si prakticky vyzkoušet tech-
niku i zařízení zachraňující život nám 
běžným turistům.

Věra Kotásková, Miroslav Klimánek

OCHRáNCI PŘíBěHů
Naše první třída doplula na konec své 
cesty. Objevila ostrovy čtení, psaní, 
počítání, kreslení či zpívání. Na své 
cestě neminula ani ostrov kamarád-
ství a pomáhání druhým.

Během cesty se stali prvňáčci tak 
udatní, že v úterý 29. června zachrá-
nili království Fantazii před zlým 
kouzelníkem Analfabetem. Museli 
prokázat jak fyzickou zdatnost, tak 
znalost písmen, slabik i slov. Na zá-
věr je král říše Fantazie pasoval na 
Ochránce příběhů.

Ve jménu pohádek, románů a bás-
ní. Jménem všech literárních hrdinů 
a světů, tě pasuji na Ochránce příbě-
hů. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky 
a statečně a čestně jako rytíř se bij za 
všechno dobré, co je v nich napsáno!

Mgr. Jitka Jurgová
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spolky

Spolek rodičů Metylovice
Několik málo dní před vysvědčením 
jsme po „dlouuuhé“ době měli mož-
nost uspořádat pro děti MŠ a ZŠ Mety-
lovice Dětský den. Naposledy se konal 
v roce 2019 a nějak nám ty děti povy-
rostly a my se dostali za ty 2 roky do 
lehké letargie.

24. června byl krásný slunný pátek 
a všichni jsme měli prima náladu. Ro-
zesmáli a zabavili nás (teda hlavně 
děti) klauni z Klaun Family. 

Následovalo vystoupení úžasných 
gymnastek a mažoretek, které měly 
nacvičené dokonalé sestavy. Na-
vštívil nás i vysloužilý reprezentant 
v gymnastice a předvedl perfektní 
„šňůru“ (pan Klimánek naklusal před 
publikum a z kapsy vytáhl šňůru na 
prádlo). Děti i dospělé to velmi poba-
vilo a těšíme se v příštím roce na bez-
chybný „provaz“.

Následovalo hudební turné „páťáků“, 
kteří jsou parádně sehraní a vysekli 
tři krásné písničky. Zároveň jsme se 
i s 5.třídou rozloučili, předali mikiny, 
které si děti samy navrhly a ukáplo 
i pár slziček na rozloučenou.

A jako i předchozí roky se nám před-
vedli neskutečně vycvičení pejsci 
z Kynologického ústavu Frýdlant nad 
Ostravicí pod vedením svých majite-
lů. Posíláme pac pejskům a velké díky 
majitelům za ochotu a jejich čas!

A co by to byl za Dětský den bez ská-
kacího hradu? Samozřejmě nechyběl 
a my velmi děkujeme Hospůdce na 
hřišti za zapůjčení!

No, a protože bylo opravdu vedro, tak 
třešničkou Dětského dne, i dalším do-
konalým zážitkem pro děti bylo řádě-

ní v hasičské pěně hasičů z Palkovic. 
I jim děkujeme za skvělý zážitek!

V mezičase jsme dětem také rozdali 
dárky, které mají od Spolku rodičů.

Do malé školky – Krtečci a Medvídci 
putovaly balíčky s nafukovací bran-
kou a míčem (buď do bazénu, ale i na 
trávu) + vstupenka do ostravské ZOO. 
A pro předškoláky až 5.třídu jsme 
měli volňásky do Dolní oblasti Vítko-
vic – konkrétně kombinovaný vstup 
do Světa techniky a haly U6. Věříme, 
že dárečky udělaly radost.

Také děkujeme obci Metylovice za za-
půjčení stánku a za přípravu i pomoc 
s úklidem!

Více fotek nejen z Dětského dne na-
jdete na naší FB stránce „Spolek rodi-
čů Metylovice“.

V současné době nás čeká volba nové-
ho předsedy/předsedkyně. Předseda 
Marek Halata v našem Spolku končí.
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SDH Metylovice – 56. ročník hasičské soutěže v nových podmínkách 
V sobotu 2. července uspořádali me-
tylovští hasiči 56. ročník své poháro-
vé soutěže, který byl zároveň 5. ko-
lem Moravskoslezské ligy v požárním 
útoku. Jedná se o jednu z nejstarších 
hasičských soutěží na Frýdecko-Mís-
tecku, která za svou historii prošla 
významnou přeměnou, aby se do-
kázala přizpůsobit současným tren-
dům. Pamětníci jistě vzpomenou na 
kopec u myslivecké chaty, kde naše 
soutěž probíhala v letech 1967-1999. 
V této podobě měla svou atraktivitu, 

ale v současnosti by zde již byla ne-
proveditelná. Od roku 2000 jsme se 
přesunuli do sportovního areálu fot-
balového hřiště.

Letošní novinkou soutěže byla asfal-
tová plocha v úvodní části trati, kte-
rá zaručí regulérnější podmínky pro 
všechny účastníky. Metylovští hasiči 
ji neměli jako poslední v Moravsko-
slezské lize a byl to značný hendikep 
pro pořádání ligy v následujících le-
tech. Tato stavební úprava realizova-

ná z prostředků obce Metylovice po-
vede i ke zkvalitnění tréninků našich 
hasičů ve všech věkových kategoriích 
od mini žáků po veterány.

Letošní účast 54 družstev byla, jak 
už v posledních letech bývá obvyklé, 
největší z celé Moravskoslezské ligy. 
Z vítězství se radovali muži z Větřko-
vic (OP), ženy z Brušperku (FM), muži 
nad 35 let z Petřvaldíku (NJ) a ženy 
nad 35 let z Oprechtic (FM). Domácím 
týmům se nejvíc dařilo v obou žen-
ských kategoriích, ze kterých si od-
nesly shodně 3. místo.

Za SDH Metylovice Ing. Michal Bílek

„Marku, už jsem Ti to řekla několikrát, 
ale zasloužíš si i veliké díky tady ve 
Zpravodaji. Velmi si ceníme toho, co 
jsi do Spolku dal a co jsi pro něj udě-
lal. Náš Spolek je i díky Tobě tam, kde 
je a my pojedeme dále ve Tvých šlépě-
jích a pokusíme se vysokou pomyslnou 
laťku zvedat ještě výše. Stále POČÍTÁM 
s Tvojí poslední větou, kterou jsi řekl: 
„kdykoliv pomůžu“. Tak s tím taky po-
čítej.“

Každopádně na post předsedkyně 
je v hledáčku skvělá členka Spolku, 

ale více napíšeme až po naší volbě 
v srpnu. Doufejme, že „necouvne“ 
a nerozmyslí si to. Já osobně bych za 
ni byla moc ráda. No a já zůstávám 
jako místopředseda, takové ty zadní 
vrátka, asi to mnozí znáte... Takové to 
„podržkoště“. Ale já tuhle funkci mám 
opravdu ráda. 

Samozřejmě přivítáme i nové členky, 
za které jsme moc rádi a nadále nám 
i zůstává to naše dobré jádro. Bude to 
takový „babinec“, cca 10 žen + 2 skvě-
lí muži. 

V dalších dnech se těšíme na Den 
obce, určitě se stavte na naše skvělé 
zákusky a možná i výborné míchané 
drinky, alko i nealko. Vaše nákupy 
nám velmi pomáhají a náš výdělek je 
ve 100 % rozdán pro různé školní vý-
daje, akce a dárky pro děti ze ZŠ a MŠ 
Metylovice.

Mějte se krásně, 

Petra Šimíčková,  
Spolek rodičů Metylovice

Muži: 
  1. Větřkovice (14,618), 
  2. Jistebník (14,749), 
  3. Vrbice (14,815), 
  8. Metylovice A (15,309), 
19. Metylovice B (17,993).

Muži nad 35 let: 
  1. Petřvaldík (14,942), 
  2. Svinov (15,180), 
  3. Mošnov (16,052), 
  5.  Metylovice (16,724).

Ženy: 
  1. Brušperk (17,003),
  2. Skalice (17,401), 
  3. Metylovice A 17,720), 
13. Metylovice B (20,638).

Ženy nad 35 let:
  1. Oprechtice (20,643), 
  2. Rychaltice (31,613), 
  3. Metylovice (34,572).
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Memoriál Ondřeje Šprly ovládli kluci z Palkovic 
Sportovní klub Metylovice, oddíl ko-
pané, uspořádal po tříleté odmlce, 
zapříčiněné covidovými opatřeními, 
v sobotu 25. 6. 2022 již 18. ročník 
memoriálu Ondřeje Šprly v kopa-
né starších žáků. Turnaj se konal na 
fotbalovém hřišti v Metylovicích za 
účasti družstev TJ Sokol Palkovice, 
FK Staříč, TJ Kysučan Korňa (Sloven-
sko) a domácích Metylovic. Náš domá-

cí tým nakonec vybojoval 2. místo. Za 
ním skončila Korňa a Staříči patřila 
4. příčka. Prvenství slavil celek z Pal-
kovic, který suverénně porazil všech-
ny své soupeře. 

Cenu pro nejlepšího střelce si odne-
sl Jaroslav Hertl z TJ Sokol Palkovi-
ce, kterému mu k vítězství stačilo 
7 vstřelených branek.

Nejlepší fotbalisty jednotlivých druž-
stev ocenila sportovními „ledvinka-

mi“ firma Ing. Radomíra Kulhánka 
– Ronex, s.r.o. Cenu pro nejlepšího 
hráče si tak z týmu SK Metylovice od-
nesl Viktor Šimek, z FK Staříč Adam 
Ambrož, z TJ Sokol Palkovice Jonáš 
Galásek a z TJ Kysučanu Korňa byl 
oceněn Lukáš Bednárik. 

Všem organizátorům a sponzorům 
patří velký dík.

Za SK Metylovice Ing. Lukáš Halata

Starostové opět na bedně
Reprezentační tým starostů ČR v ko-
pané, jehož barvy hájí i starosta obce 
Metylovice Lukáš Halata, se opět po 
dvouletém posouvání termínů zúčast-
nil evropského klání starostů v kopa-
né. 4. mistrovství Evropy starostů 
v kopané bylo na Slovensku v Trnavě 
připravováno na rok 2020, ale covid 
snahu pořadatelů o dva roky posu-
nul. Do místa konání se sjelo celkem 
11 týmů, a to Slovensko A, B, Česká 
republika A, B, Německo, Slovinsko, 
Rakousko, Chorvatsko, italské Jižní 
Tyrolsko, a nově Rumunsko a Mol-
davsko. Turnaj se pořádal ve velkém 
sportovním areálu Slávie Trnava, sto-
jícího nedaleko pěkného centra měs-

ta, kde na tréninkovém fotbalovém 
hřišti, tohoto sportovního klubu, byly 
připraveny dvě hrací travnaté plo-
chy. ME starostů se hraje již od roku 
2008, každé čtyři roku, většinou mě-
síc před pořádáním ME v kopané ná-
rodních týmů. Náš tým jsme založili 
v dubnu 2012. První ročník pořádalo 
Rakousko (zde jsme neměli zastoupe-
ní), druhý ročník proběhl v květnu 
2012 v polských Tychách. Kde jsme 
již byli přítomni a hned napoprvé se 
stali mistry Evropy. Třetí ročník se 
pořádal u nás v Uherském Hradišti 
v roce 2016, kde náš tým skončil na 
třetím místě. Letošního mistrovství 
se nemohlo ze známých důvodů zú-

častnit mužstvo Ukrajiny, a tudíž se 
turnaj hrál pod hlavičkou Evropský 
fotbal starostů pro mír. Hrací systém 
je od počátku stále stejný, hraje se na 
hřišti o rozměrech 60x40 m (cca na 
půlku hřiště) 2x 30 minut ve složení 
hráčů 6+1.Týmy byly rozděleny do tří 
skupin. Náš A tým svoji skupinu vy-
hrál, bez ztráty bodu, impozantním 
brankovým poměrem 36:1. B tým byl 
ve své skupině druhý se čtyřmi body 
a poměrem branek 11:14. 

O postup do finále A tým nastoupil 
proti Rumunsku, jehož dres oblékl 
i 40letý starosta rumunské vesnice 
Apold Gabriel Stelian Mureșan. Tento 
starosta hrál např. v letech 

sport
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„Trojsešup“ Metylovice 2022 
PR výbor Obce Metylovice ve spolu-
práci s místními spolky pořádá 4. roč-
ník „Metylovského trojsešupu“, který 
se bude konat v sobotu 1. října 2022.

Start i cíl bude na hřišti v Metylo-
vicích. Hlavní trasa měří cca 14 km 
a vede přes tři metylovské vrcholy – 
Kubalanky, Na Magoni a Čupek.

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty bude připravena krat-
ší trasa, která povede z hřiště na Ma-
goň a zpět na hřiště. Délka cca 5 km. 
Během této značené trasy budou 
účastníci řešit teoretické i praktické 
úkoly, které připraví místní spolky. 
Start delší trasy bude od 9 do 10 ho-
din. Kratší trasa odstartuje mezi 
12.30 – 13.30. 

Startovné pro obě trasy: dospělí 
100,- 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 vr-
choly otisknou do karet na vrcholech 
razítka. Účastníci krátké trasy dosta-
nou kartu, do níž budou zaznamená-
vat správné odpovědi.

Na všech vrcholech bude pro účast-
níky připraveno malé občerstvení. 
V cíli obdrží všichni účastnický list 
a děti medaile. 

PR výbor

2007–2013 rumunskou první ligu za 
CFR Kluž. Na svém kontě má krom 
135 ligových utkání i 9 reprezentač-
ních startů za rumunskou fotbalo-
vou reprezentaci. Nebo zápasy v Lize 
mistrů proti Manchesteru United, 
Bayernu Mnichov, AS Řím či Chelsea. 

Fotbalista to je ale ještě pořád par 
excellence. V normální hrací době 
utkání skončilo nerozhodně 4:4, ani 
po desetiminutovém prodloužení se 
stav nezměnil, a proto se kopaly pe-
nalty. Na ně jsme bohužel prohráli 
2:5. V kuloárech se po turnaji mluvi-

lo o tom, že náš zápas byl svým prů-
během a dramatičností považován 
za předčasné finále. Odpoledne v ten 
samý den, jsme nastoupili v utkání 
o třetí místo proti Německu a zví-
tězili 5:0. Náš B tým hrál o sedmé 
místo s Moldavskem a prohrál též 
na penalty 3:4, takže se umístil na 
celkovém osmém místě. Z celkového 
vítězství se nakonec radoval celek 
Slovenska A, druzí skončili Rumuni 
(přemožitel ČR I v semifinále). 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 
mimo Trnavu v pěkném prostředí 
koupaliště v nedalekém Cíferu. Po 
vyhlášení celkových výsledků a vy-
hodnocení nejlepšího hráče (sta-
rosta z týmu Rumunska – Gabriel 
Stelian Muresan), nejlepšího střelce 
(s 23 brankami český starosta z obce 
Prysk – Roman Mach) a předání cha-
ritativních darů zástupcům z Ukraji-
ny, proběhl společný večer za účasti 
všech týmů při cimbálové muzice. 
Loučení bylo zakončeno slibem ko-
legů z Německa, že na příští ME sta-
rostů v kopané, nás pozvou v roce 
2024 do Berlína. Jestli náš úspěšný 
tým bude pokračovat a přiveze me-
daili i příště, ale není jisté. Soupis-
kou mužstva totiž mohou zamíchat 
komunální volby.

Josef Zoser, emeritní starosta Jiřetína 
pod Jedlovou a bývalý senátor ČR

A – tým starostů ČR – horní řada zleva: Josef Zoser (trenér - Jiřetín pod Jedlovou - Ústecký kraj), Tomáš Pintér (Pla-
ná – Jihočeský kraj), Aleš Salibor (Hlavnice – Moravskoslezský kraj), Pavel Drda (Vidče – Zlínský kraj), Roman Mach 
(nejlepší střelec turnaje – Prysk – Liberecký kraj), Lukáš Halata (Metylovice – Moravskoslezský kraj), Radek Ha-
loun (Horní Řasnice - Liberecký kraj), Jan Vacek (Rynoltice - Liberecký kraj), Pavel Svoboda (Lipová – Ústecký kraj) 
a František Kučera (asistent trenéra - Kamenický Šenov – Liberecký kraj) 

dolní řada zleva: Petr Tlach (masér – Slavkov – Zlínský kraj), Tomáš Zvěřina (Mirošovice – Středočeský kraj), Jiří 
Raušer (Rašovice – Jihomoravský kraj), Tomáš Grégr (Strážné – Královéhradecký kraj), Milan Jančík (Soběchleby – 
Olomoucký kraj), Michal Teplý (Lukov – Zlínský kraj) a Libor Švardala (Slavkov – Zlínský kraj)
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Úspěch našeho  
mladého fotbalisty 
Odchovanec našeho fotbalového od-
dílu, Otakar Kulhánek ml. je členem 
Akademie FC Baník Ostrava. V ka-
tegorii U8 dosáhl již řady úspěchů. 
Asi největším bylo vítězství v Pohá-
ru mládeže „PLANEO CUP“, který se 
konal začátkem června v Benešově 
za účasti 24 družstev. FC Baník pora-
zil týmy i s tak zvučnými jmény jako 
je Sparta Praha (6:0), Slavia Praha 
(10:4), FC Slovácko (7:0) nebo Zbro-
jovka Brno (14:2) a zcela zaslouženě 
se radoval z turnajového vítězství. 

Přejeme Oťovi ještě spoustu dalších 
sportovních úspěchů a ať se mu v Ba-
níku i nadále daří.

Zbyněk Drastich, předseda fotbalového 
oddílu SK Metylovice

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

ROZlOSOVáNí MUŽSTeV - sezóna 2022/2023 - ŽáCI, DOROST a MUŽI
tým den datum čas domácí hosté doprava

Muži sobota 13. 8. 17:00 Mosty u Jablunkova Metylovice BUS 15:00

Muži neděle 21. 8. 16:30 Metylovice Vojkovice

Dorost pátek 26. 8. 17:00 Metylovice Mosty u Jablunkova

Muži neděle 28. 8. 16:30 Návsí Metylovice BUS 14:45

Dorost neděle 4. 9. 14:00 Staré Město Metylovice

Muži neděle 4. 9. 16:00 Bukovec Metylovice BUS 14:15

Muži středa 7. 9. 16:30 Metylovice Pržno

Žáci sobota 10. 9. 10:00 Metylovice Čeladná

Muži neděle 11. 9. 16:00 Metylovice Písek

Žáci středa 14. 9. 17:00 Metylovice Lučina

Žáci sobota 17. 9. 10:00 Dobrá Metylovice

Dorost neděle 18. 9. 12:15 Horní Bludovice/Lučina Metylovice

Muži sobota 17. 9. 15:30 Nebory Metylovice BUS 14:00

Žáci sobota 24. 9. 10:00 Metylovice Hukvaldy

Dorost neděle 25. 9. 13:00 Metylovice Hukvaldy

Muži neděle 25. 9. 15:30 Metylovice Janovice

Žáci středa 28. 9. 10:00 Metylovice Raškovice

Muži středa 28. 9. 15:30 Hukvaldy Metylovice vlastní

Žáci pátek 30. 9. 16:00 Lískovec Metylovice

Dorost sobota 1. 10. 12:30 Mosty u Jablunkova Metylovice BUS 10:30

Muži neděle 2. 10. 15:00 Nošovice Metylovice vlastní

Žáci sobota 8. 10. 11:00 Raškovice Metylovice

Dorost neděle 9. 10. 12:30 Metylovice Staré Město

Muži neděle 9. 10. 15:00 Metylovice Chlebovice

Žáci pátek 14. 10. 16:00 Hukvaldy Metylovice

Muži sobota 15. 10. 15:00 Tošanovice Metylovice vlastní

Žáci pátek 21. 10. 16:00 Metylovice Lískovec

Dorost neděle 23. 10. 12:00 Metylovice Horní Bludovice/Lučina

Muži neděle 23. 10. 14:30 Metylovice Milíkov

Žáci sobota 29. 10. 11:00 Lučina Metylovice

Dorost sobota 29. 10. 12:00 Hukvaldy Metylovice

Muži neděle 30. 10. 10:00 Smilovice "B" Metylovice vlastní

Muži neděle 6. 11. 14:00 Metylovice Hrádek

Rozlosování soutěž kopaná 
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Česká asociace „Sport pro všechny“  
slaví 30 let od svého založení
30 let spolu táhneme za jeden pro-
vaz, a to už něco znamená! Jako 
hlavní motiv tohoto výročí bylo 
zvoleno lano jako symbol soudrž-

nosti, pevného propojení a jistoty. 
Protože Sport pro všechny nás spo-
juje, dává našim životům dynamiku 
a smysl. Navazujeme nová přátel-

ství, přijímáme výzvy, překonává-
me sami sebe a sílu čerpáme jeden 
od druhého. Můžeme se na sebe 
vždy spolehnout.

Abychom si i my připomněli toto 
výročí, pořádá SPV Metylovice 
v úterý 13. září 2022 od 19.30 
v místní Sokolovně ukázkovou cvi-
čební hodinu s překvapením. Uví-
táme mezi sebou zájemce o cvičení 
z řad žen i příznivce a podporova-
telé. S sebou cvičební úbor, obuv, 
a hlavně dobrou náladu.

Jiřina Nytrová, předsedkyně SPV

ASPV – ženy 
V květnu a v červnu je činnost našich členek zaměřená 
především na venkovní aktivity. Místo cvičení v tělocvič-
ně využíváme přírodu kolem Metylovic. 

3. 5. jsme ještě stihly Čarodějnickou stezku. Poctivě jsme 
plnily všechny dané úkoly a došly jsem až na Čupek. 

19. 5. jsme se tak jako každý rok snažily vyhrát nad ple-
velem na tenisovém kurtu a tak jsme plevaly a plevaly….
Za poctivě odvedenou práci jsme se odměnily „poradou“.

24. 5. byly naším cílem Boží muka, kdy jsme vycházku 
spojily s opékáním párků.

31.5. nás čekala trochu delší procházka přes Žukov na 
Šmiřanku a zpět kolem sv. Anny do Metylovic.

3.6. se uskutečnilo každoroční kácení májky a smažení 
vaječiny.

14.6. jsme se vydaly přes Boží muka směrem do Hodoňo-
vic a navštívily jsme restauraci U Čendy

Jsem ráda, že na tyto akce přijde vždy značná část členek, 
nechybí na nich humor a určitě se nenudíme. 

Od poloviny června jsme již zahájily tenisovou sezónu. 
Každý čtvrtek se až do září budeme scházet na tenisovém 
kurtu.

Výlet na Čupek

Kácení májky a smažení vaječiny

Procházka přes Žukov
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Oddíl volejbalu 
Smažení vaječiny
Ve čtvrtek 2. června jsme zorgani-
zovali smažení vaječiny. Protože se 
nás sešlo hodně a měli jsme jen běžný 
rendlík, museli jsme vaječinu smažit 
na dvakrát. Počasí vyšlo na jedničku 
a všichni jsme si společné odpoledne 
užili. Dorazilo hodně dětí a mládeže – 
ti si mezi sebou zapinkali, z dospělých 
dorazili i aktivně nehrající volejbalis-
té s rodinami.

leTNí POHáR 
lUMíRA HAJDUŠKA
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se náš tým 
mladšího žactva trojek zúčastnil fi-
nálového turnaje Letního poháru 
Lumíra Hajduška, který se konal pod 
záštitou Sokolu Palkovice. Družstvo 
i přes nepříliš povedené předchozí 

kolo zůstalo ve skupině „A“ a toto 
se ukázalo být klíčové v pozdějším 
zúčtování. Ve skupině „A“ jsme pora-
zili za podpory fanynek a fanoušků 
z Metylovic tým děvčat z VK Frýdlant 
nad Ostravicí a prohráli s Raškovice-
mi „A“, Red volley a Green volley „A“. 
Do posledního utkání nebylo jasné, 
kdo skončí na třetím místě.  Po do-
hrání turnaje měl tým Metylovic stej-
ný počet bodů jako tým z Brušperku. 
Rozhodlo to, že jsme se udrželi ve 
skupině A, jako jedno z kritérií.  Je 
to velký úspěch a našim dětem patří 
velká gratulace za skvělou reprezen-
taci SK Metylovice. 

Dále byli oceněni hráči a hráčky, kte-
ří nevynechali ani jedeno kolo Letní-
ho poháru Lumíra Hajduška. Za SK 
Metylovice to byli Alena Macháňová 
a Dominik Mohyla. 

Dále hráli: Lucie Hajdušková, Klára 
Vyvialová a Daniela Hadámková. 

Poděkování patří manželům Mohy-
lovým, kteří jsou aktivní pomocí při 
většině turnajů mládeže.

Malá cena Beskyd 
18. 6. 2022 se naše družstvo 
žaček zúčastnilo turnaje v Raš-
kovicích. Na turnaj bylo v naší 
kategorii přihlášeno 18 týmů 
z celé Moravy. Naši skupinu do-
plnily tyto týmy: Nový Jičín, 
Kopřivnice, Sokol Frýdek-Mís-
tek. Naše holky porazily tým 
Kopřivnice, a i s ostatními hrály 
velmi dobře, ale bohužel prohrá-
ly a nepostoupily ze skupiny. 

I přes pěkné počasí byla tato 
kategorie hrána v hale, a to z ka-
pacitních důvodů, turnaje se zú-
častnilo celkově 67 týmů.

Turnaj Malá cena Beskyd, zleva: Eliš-
ka Kalivodová, Lucie Hajdušková, An-
drea Pinková, Alena Machaňová, Zita 
Křenková, Tereza Tomášková a Klára 
Vyvialová

Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška, 3. místo: Dominik Mohyla, Lucie Hajdušková a Alena 
Machaňová, dále hráli: Klára Vyvialová, Daniela Hadámková
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TURNAJ V MAleNOVICíCH
V neděli 17. 7. 2022 se naši hráči 
už po několikáté zúčastnili turnaje 
v Malenovicích. Tým z Metylovic se 
zúčastnil už potřetí, a i tentokrát po 
roční odmlce obhájil vítězství. 

Družstvo Metylovic tvořili: Jiří Ško-
lotík, Markéta Tomášková, Lenka 
Mráčková, Dagmar Vyvialová, Da-
niela Konečná, Pavel Mohyla a Miro-
slav Konečný.

Metylovice měly své zástupce 
i v týmu Míčci, za které hráli Lucie 
Suchanová, Pavel Suchan a Roman 
Míček.

Jako každý rok byl turnaj skvěle 
zorganizovaný. Organizátoři zajisti-
li bečku piva, nealko a něco dobré-

ho na gril. Celkem byla přihlášena 
4 družstva, hrálo se na dva vítězné 
sety do 25 bodů, případný třetí set 
se hrál do 15.

 Družstvo Body 1.tur. Body 2.tur. Body  3.tur. Body  4.tur. Body  5.tur. Body celkem

1. Red Volley Frýdlant n/O 21 22 22 22 22 109

2. Green Volley Frýdek-Místek A 20 21 20 21 20 102

3. SK Metylovice 16 17 21 19 19 92

4. VSO – ZŠ Brušperk 22 20 18 15 17 92

5. TJ Sokol Palkovice A 18 19 17 18 15 87

6. VK Raškovice A 17 14 12 17 21 81

7. ZŠ Janovice starší 9 12 16 20 16 73

8. KV Kopřivnice – Sanny 14 16 19 14 10 73

9. VK Beskydy Frýdlant n/O A 10 11 15 16 18 70

10. VK Raškovice B 15 15 13 12 14 69

11. Green Volley Frýdek-Místek B 19 18 14 10 7 68

12. KV Kopřivnice – Blue Tigers A 12 10 7 11 13 53

13. VK Raškovice – kluci 13 13 10 7 9 52

14. TJ Sokol Mosty – Prašivá 3 8 11 13 12 47

15. TJ Sokol Palkovice B 6 7 9 8 11 41

16. VK Raškovice C 5 4 8 9 8 34

17. KV Kopřivnice – Blue Tigers B 11 9 5 1 4 30

18. VK Beskydy Frýdlant n/O B 8 6 2 3 6 25

19. TJ Sokol Frýdek-Místek 7 5 4 5 1 22

20. VK Beskydy Frýdlant n/O C 2 3 6 4 5 20

21. VK Beskydy Frýdlant n/O D 1 2 3 6 3 15

22. ZŠ Janovice mladší 4 1 1 2 2 10

PRáZDNINy Ve VOleJBAle  
S příchodem července začaly mladým volejbalistům prázdniny, k pravidelným tréninkům se budou scházet 
zase od srpna. S tréninky začneme na antukových kurtech. Dospělí mají během prázdnin tréninky ve volněj-
ším duchu. Většinou se scházíme i s rodinami na beachovém hřišti. Mimo tréninky se účastníme také turnajů 
v okolí. V srpnu se muži i ženy plánují zúčastnit turnajů v Raškovicích. Máme za sebou také turnaj smíšených 
družstev v Malenovicích a postupně se připravujeme na náš Memoriál.

67. ROČNíK MeMORIá-
lU MIlOŠe ČUPy  
A MIRKA BílKA  
V neděli 28. 8. 2022 uspořá-
dá volejbalový oddíl tradič-
ní mužský turnaj Memoriál 
Miloše Čupy a Mirka Bílka. 
O jeho průběhu a výsled-
cích vás budeme informovat 
v další vydání zpravodaje.

Za oddíl volejbalu Daniela Konečná, 
Pavel Suchan, Vladimír Míček  

a Marcela Boráková

Družstvo Metylovic, vlevo nahoře: Pavel 
Mohyla, Jiří Školotík, Miroslav Konečný; 
vlevo dole: Daniela Konečná, Dagmar Vy-
vialová, Lenka Mráčková a Markéta To-
mášková
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kultura

Cyrilometodějská pouť 
Šest statečných. Pravda v kultovním filmu jich bylo 
sedm. V případě naší letošní Cyrilometodějské pouti jich 
ale bylo šest. Šest dětí, které se i přes nepřízeň počasí 
vydaly na soutěžní trať vedoucí z autobusové zastávky 
Čihadlo na vrchol Čupku. 5. července se totiž uskutečni-
la tradiční Cyrilometodějská pouť. Letos nám ale počasí 
skutečně nepřálo. Už před polednem se rozpršelo a déšť 
stále sílil. Ani toho se však děti nezalekly a poctivě plni-
ly všechny zadané úkoly. Za svou snahu byly na vrcholu 
Čupku odměněny medailemi a drobnými cenami. Dospě-
lých se nahoře sešlo přece jen o něco více. Na všechny, jak 
na malé, tak i na velké čekalo v „Budce na Čupku“ bohaté 
občerstvení.

Ve 14 hodin zahájili slavnost Lašský král Z. V. Krulikov-
ský a starosta Metylovic Ing. Lukáš Halata. Poté násle-
dovala Bohoslužba slova ke cti patronům Moravy sv. 
Cyrila a Metoděje, kterou odsloužil P. Mgr. Václav Gan-
dera. Z důvodu deštivého počasí byl letošní program 
skromnější než v předchozích letech. I tak si všichni pří-
tomní Cyrilometodějskou pouť náležitě užili. A ten, kdo 
přišel, určitě nelitoval. 

PR výbor

Bluegrass Theatre Kino 
Poslední školní den se promítala pohádka pro děti zdar-
ma. Byla to pohádka Šíleně smutná princezna, nedávno 
digitálně upravená původní verze.

Byl nádherný teplý večer, kolem laviček létaly světlušky 
a kolem plátna hejno netopýrů.

Pohádku jsem dobře znal, ale přesto jsem byl překvapen 
nádhernou výpravou klasické pohádky.

Malou ukázku z promítání najdete na:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 2 7 1 2 7 1 3 4 6 6 3 3 3 5 /
videos/1116164732268305 

Lukáš Karlický
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číslo 5/2022

farnost

Posvěcení nových  
dřevěných křížů 
Ve středu 14. září bude po mši svaté u příležitosti 
svátku Povýšení svatého Kříže posvěcen nový dřevě-
ný kříž před kostelem Všech svatých v Metylovicích. 
Nový dřevěný kříž nahradí ten stávající, který zde byl 
posvěcen otcem Januszem Kiwakem u příležitosti ju-
bilejního roku 2000. 

V sobotu 17. září pak u stejné příležitosti Povýšení 
svatého Kříže bude zdejším správcem farnosti Mgr. 
Václavem Ganderou posvěcen rovněž nový dřevěný 
kříž – „Boží muka“ na cestě do Hodoňovic. Na stá-
vajících křížích se projevila hniloba a zub čas. Proto 
budou vyrobeny panem Jaroslavem Kaňokem z Hodo-
ňovic dva zcela nové. Na jejich výrobu bude použita 
modřínová kulatina, kterou obci daroval pan Martin 
Závodný z Metylovic. Kulatinu na trámy pak opracuje 
Truhlářství LUTO. 

Ing. Lukáš Halata

Sakrální památky v Metylovicích – 3. část
Michal Bílek a Vavřín Michalec zmapovali 
sakrální památky v naší obci. V tomto čísle vás 
seznámíme s dalšími z nich. Bližší informace 
a fotografie najdete na obecních webových 
stránkách: https://metylovice.cz/vse-o-
metylovicich/sakralni-objekty

KAPlIČKA SVATá ANNA 
Poř. č.: 10
Název: Kaplička Svatá Anna
GPS: 49.605775993N, 18.330599061E
Parc. č. 1088/11
Majitel pozemku: Tomek Miroslav, č. p. 281, 
73949 Metylovice
Popis: Farní kronika: V neděli 19. září 1937 byla 
posvěcena a odpoledne ve slavném prů-
vodu odnesena do výklenku v kamenném 
sloupě na rozcestí pod Ondřejníkem socha 
sv. Anny. Byla pořízena na popud a ze sbír-
ky ctitelů sv. Anny u frýdeckého řezbáře 
Gavlase. Kaplička Svatá Anna stojí na roz-
cestí bývalé hlavní silnice z Frýdlantu n.O., 
Lhotky a Metylovic. V tu dobu byla Vrcho-

vina neprůjezdná, neboť od Frýdlantu byla před 
vrcholem Vrchoviny hluboká rokle. Na straně 
druhé od kostela k Vrchovině bylo prudké stou-
pání, ze kterého byla odbočka přes dnešního ob-
čana Biolka k pramenu Metylovského potoka a za 
pramenem pak stála budova fojtství. Od fojtství 
se dalo přejet po hřebeni Vrchoviny ke kapličce 
sv. Anna. Odtamtud se jelo asi 30 metrů směrem 
ke Lhotce a odbočilo se doprava, po polní obecní 
cestě po mostku přes potok se jelo kolem dnešní-
ho hřiště a vyjelo se vedle zastávky ČSAD u kos-
tela, a dále na Místek. Ta cesta dodnes existuje 
ale je zahrazena elektrickými ohradníky, které 
hlídají krávy na pastvě. Od fojtství vedla cesta 
na druhou stranu k řece (dnešní Metylovičky). 

A tam stával Fojtův mlýn. Později n. p. Zá-
stroj, dnes slévárna barevných kovů (Gilar 
Slévárna, č. p. 137), přesné pálení plechu 
(Metalcut, č. p. 325) a zámečnictví (Dlobis, 
č. p. 35). Proto za řekou Ostravicí u Pržna 
je ještě kus Metylovic. V roce 1911-1914 
obecní správa poptala italskou firmu De 
Conty a ta v rokli od Frýdlantu postavila 

okénko do historie
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klenutý most pro odvod vody ze „Svobodovic“ a jiné povr-
chové vody. Ze strany od kostela stoupání nechala skopat. 
A vykopanou hlínou nechala zavést rokli od Frýdlantu. 
Přitom, aby to celé bylo jak tak sjízdné, skopali i ten hře-
ben Vrchoviny do dnešní podoby. Vrchovina se skládá pře-
vážně ze tvrdé šikmo ložené černé skály. I v dnešní době 
moderní technika nemohla si s touto skálou moc poradit, 
když se stavěly přes Vrchovinu chodníky 2020. Tak jak se 
asi nadřeli tehdy ti lidé s krumpáčem, lopatou a nějakou 
trhavinou a nějakými vozy nebo vagony převážně taže-
nými koňmi. Proto asi tam postavili při rozcestí kapličku, 
zasadili lípy a kaštany, aby utrmácení těžkou práci si tam 
odpočinuli ve stínu, jak zvířata, tak lidé a v modlitbě po-
prosili sv. Annu o posilu a ochranu v další cestě nebo práci.

KAPlIČKA SVATé TROJICe 
Poř. č.: 11
Název: Kaplička Svaté Trojice
GPS: 49.6056972N, 18.3419806E
Parc. č. 762/3
Majitel pozemku: Obec Metylo-
vice, č. p. 495, 73949 Metylovice 

Popis: Z farní kroniky: Za hos-
tincem u Dvořáčků stojí kap-
lička, která byla velmi sešlá. Ve 
výklenku je soška sv. Floriána. 
Přičiněním okolních dobrodin-
ců byla kaplička znovu omítnuta 
a provedena stříška z pozinko-
vaného plechu r. 1946. V kapličce 
je na skle ručně malovaný obraz 
Korunování Panny Marie Nej-
světější Trojicí. Odtud lidový název Svaté Trojice. O tuto 
opravu se přičiňoval p. Alois Uhlář průvodčí vlaku, který 
zemřel v mladém věku v roce 1955. Zde u této kapličky se 
kdysi zastavovala a modlila procesí ze Slovenska, která 
pěšky putovávala na poutě, hlavně do Příbora. Kaplička 
Svaté Trojice stojí u bývalé zájezdní hospody Dvořáček 
(dnes v generální rekonstrukci), byla postavena patrně ke 
stejnému účelu jako sv. Anna při bývalé hlavní silnici ve-
doucí od Frýdlantu do Místku. Kapličku podepírají kořeny 
památné lípy (Lípa velkolistá, památný strom č. 100464, 
poloha 49.6056972N, 18.3419806E). Na jedné staré foto-
grafii, která se našla v archivu makovice kostelní báně, je 
pohled od fojtství směrem ku Frýdlantu. Je tam vidět pole, 
asi dvě dřevěnice a velká budova formanské hospody Dvo-
řáček. Staří lidé vyprávěli, že to je nejstarší chalupa v Me-
tylovicích. A potom „Kašuv mlynek“.

KAPlIČKA PANNy MARIe 
KRálOVNy MíRU 
Poř. č.: 12
Název: Kaplička Panny Marie Královny míru
GPS: 49.5987875N, 18.3455972E
Parc. č. 658/9
Majitel pozemku: Bílek Drahomír, č. p. 490, 73949 Metylovice

Popis: Kaplička Panny Marie Krá-
lovny míru stojí na začátku Mety-
lovic v části obce zvané „Paseky“. 
Asi do 60.-70. let 20. století tam 
při cestě do ulice rostly 4 větší 
borovice. Na jedné z nich byl zavě-
šen obraz p. Marie Královny míru. 
V těchto místech začínala hlavní 
Metylovská formanská cesta do 
Místku, která existuje dodnes, 
a po ní je vedena nová cyklostez-
ka. Patrně toto místo vniklo ze 
stejného důvodu jako výše uvede-
né ostatní kapličky. Když se v ulici 
začalo více stavět, bylo nutno vy-
budovat také pořádné přístupové 
cesty. Proto byly borovice poká-
ceny a zůstala jen jedna krajní bo-
rovice. Obraz byl ze stromu sňat, 
a na louce vedle bývalých borovic 
byl postaven kameninový sloupek 
a na něj byl zavěšen obraz p. Ma-
rie Královny míru. Na tom sloupku je vytesán také nápis 
„KRÁLOVNO MÍRU ORODUJ ZA NÁS... a je tam pod nim 
lucernička na svíčku. Když byl později na louce postaven 
rodinný domek (č. p. 490), „kaplička“ zůstala za plotem 
zahrady, a majitelé domku se o ní dobře starají.

KŘíŽ NA STROMě V PASeKáCH 
Poř. č.: 13
Název: Kříž na stromě v Pasekách
GPS: 49.596021333N, 
18.3369725E
Parc. č. 678/4

Majitel pozemku: Milata Tomáš, 
Nová Dědina 175, Frýdlant, 73911 
Frýdlant nad Ostravicí
Popis: Kříž na lípě nacházející se 
v lese za domkem p. Václava Žižky v Pasekách pod On-
dřejníkem (č. p. 92), při chodníku k horskému domku p. 
Kolodějčíka (č. p. 93). Údajně jej tam zavěsil otec p. Vác-
lava Žižky. Vavřín Michalec a Pavla Kociánová tvrdí, že 
by se mělo jednat o obraz na stromě, ale skutečně je tam 
kříž. Možná byl původní obraz někým nahrazen.

SVATý OBRAZ V PASeKáCH
Poř. č.: 14
Název: Svatý obraz v Pasekách
GPS: 49.5992169N, 18.3376350E
Parc. č. 823
Majitel pozemku: Lesy České re-
publiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 50008 Hra-
dec Králové
Popis: Nejspíš vyobrazení Panny 
Marie s dítětem. Původce neznámý.
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pozvánky na obecní akce

Občanské sdružení Koňské nebe
a obec Metylovice 

vás zvou na

OTEVÍRACÍ DOBA: září - říjen: soboty a neděle 14.00–16.00 
listopad - prosinec: neděle 14.00 – 16.00 

Jiný termín možno dohodnout na telefonu  604 728 996

SOUČASNĚ MŮŽETE ZHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI
„KOŽANE MĚSTO“,  

DOKUMENTUJÍCÍ SLAVNOU HISTORIÍ ŘEMENÁŘSTVÍ OBCE, 
KTERÁ SE PROSLAVILA HLAVNĚ VÝROBOU  BIČŮ

více na: www.metylovice.cz

výstavu obrazů z ateliéru Marcely Brodové 
pro obecní kalendář 2023

KTERÁ BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ 
18. ZÁŘÍ 2022 V 15.30 A POTRVÁ DO 4. PROSINCE 2022

inzerce
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FINANČNÍ OKÉNKO 

Vážení spoluobčané, dostal jsem prostor napsat zde článek o aktuální situaci a možnostech ve světě 
financí, a proto cítím povinnost Vás informovat. 

Jak už jistě víte z médií a ze své vlastní zkušenosti všude okolo sebe, Česko sužuje obrovská inflace, 
která zde nebyla od devadesátých let. Ať už jsou důvody této inflace jakékoli, dle posledních dat ČNB 
nám již „sežrala“ meziročně 17,2 % z našich peněženek. Jinými slovy, za stejné peníze pořídíme letos o 
17,2 % méně než ve stejném období v roce minulém. Toto číslo však není konečné, a pokud se 
podíváme na ceny potravin, vidíme, že je to reálně ještě mnohem více. 

Česká národní banka se rozhodla bojovat s touto situací navýšením základní úrokové sazby, tzv. REPO 
SAZBY, na aktuálních 7 %, a souběžně navýšením depozitní sazby na 6 % a lombardní sazby na 8 %. 
Mnohým z Vás tato čísla nic neřeknou nebo o nich máte zavádějící mínění. Pokusím se Vám to přiblížit. 
V praxi to funguje tak, že banky vezmou své přebytečné peníze, které k nim uložíte VY – jejich klienti, a 
tyto peníze si mohou uložit u České národní banky. ČNB za to na oplátku vyplatí bance úrok dle 
stanovených sazeb. Co to tedy znamená? Banky nám dle aktuální situace vyplatí na spořicích účtech v 
průměru okolo 3 % ročně (nenechte se zmást reklamami na vyšší procenta, která jsou většinou 
podmíněna malou maximální částkou) a zbytek si nechají pro sebe. 

Proto jsou to právě banky, které z této situace těží nejvíce. Češi mají na účtech bezmála tři biliony korun 
a banky tak mají rekordní zisky. 

Protože se v této problematice již mnoho let orientuji a pomáhám tak nemalé části občanů Metylovic, 
rozhodl jsem se Vás oslovit se zajímavou nabídkou zhodnocení, která je vhodná pro konzervativní 
klienty, jež hledají alternativu ke spořicím účtům u bank s aktuálním výnosem 6,25 % bez omezení 
vkladů a výběrů. Pokud chcete mít peníze kdykoliv k dispozici a Váš spořicí účet nedosahuje zmíněného 
zhodnocení, tohle může být ta pravá alternativa pro Vás. Níže naleznete veškeré informace o fondu, 
který je přesně vázaný na repo sazbu ČNB a zhodnocení pro klienty má snížené pouze o 0,75 %. 

Základní informace: 
Název: Conseq Repofond 
Rizikovost: 1 (nejnižší 1 – až nejvyšší 7) 
Investiční horizont: min. 1 měsíc (není podmínkou) 
Očekáváný výnos: 6,25 % čistého 
Vstupní náklad: max. 0,5 % (min. 0 %) 
Likvidita: týdenní (každé úterý) 
Výběry a ukončení: zdarma 
 
Minimální jednorázová investice do Conseq Repofondu je od 10 000 Kč a u pravidelné investice je limit 
od 500 Kč/měsíc. 

Veškeré bližší informace Vám rád v případě zájmu poskytnu. 

S přáním hezkého dne 

Vladimír Velička 

oblastní manažer 
společnosti SMS finance, a. s. 
vladimir.velicka@smsfinance.cz 

+420 734 608 725 
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DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
CYKLOTRASY

MIKULÁŠ

Zpravodaj obce Metylovice – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Metylovi-
ce, Metylovice 495, 739 49, IČ: 00535991. Evidenční číslo: MKČRE17207. Vychází 6 x  ročně. Grafická úpra-
va a  tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Internetová verze: www.metylovice.cz. Příspěvky zasílejte na e-mail:  
zpravodaj.metylovice@seznam.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz. Uzávěrka čísla 6/2022 je ve čtvrtek 6. 10. 2022.

aktuální informace o kulturním, společenském a sportovním dění v metylovicích jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
https://metylovice.cz/aktuality

akce září, říjen
kulturní, společenské, sportovní akce

sobota  13.30
3. 9. 

Den obce spojený se soutěží ve vaření guláše Gulášmet 2022,  
areál fotbalového hřiště

neděle 15.00
4. 9. Bluegrass Theatre - Poutníci, Zenkl & Kozák, Žamboši, areál za školou

sobota 17.00
10. 9. Bluegrass Theatre - Loes & The Acoustic Engineers, areál za školou 

sobota 

10. 9.  Letní kino, areál fotbalového hřiště 

středa 

14. 9. Posvěcení nového dřevěného kříže před kostelem Všech svatých

sobota 

17. 9. Posvěcení nového dřevěného kříže - „Boží muka“ na cestě do Hodoňovic

sobota 17.00
17. 9. Talk Show Terezy Kostkové, Sokolovna

neděle 15.30
18. 9.  Vernisáž výstavy „Malované Metylovice“, Muzeum Kožane město

pátek 14.00 - 22.00
23. 9. Volby do obecního zastupitelstva, ZŠ Metylovice

sobota 8.00 - 14.00
24. 9. Volby do obecního zastupitelstva, ZŠ Metylovice

sobota 14.00 
24. 9. Slavnosti vína, u Sokolovny, v případě nepříznivého počasí v Sokolovně

sobota 18.00 
1. 10.

4. ročník Metylovského trojsešupu,  
start fotbalové hřiště 9.00 - 10.00, krátká trasa 12.30 - 13.30

pátek 

21. 10. Divadelní představení „Pozor, natáčíme!“, Sokolovna

sobota 

22. 10. Divadelní představení "Pozor, natáčíme!", Sokolovna

pátek 

28. 10. Divadelní představení "Pozor, natáčíme!", Sokolovna

sobota 

29. 10. Divadelní představení "Pozor, natáčíme!", Sokolovna

středy 14.00 - 18.00
soboty 08.00 - 12.00 Sběrný dvůr a kompostárna, prostory horního kravína

soboty 14.00 - 16.00 

a neděle
Muzeum Metylovice - stálá expozice dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání 
kůží a výroby proslulého metylovického biče „Kožane město“

soboty 14.00 - 16.00 

a neděle
Výstavní síň - výstava „Malované Metylovice“
Potrvá od 18. 9. 2022 do 4. 12. 2022.
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 604 728 996


