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Tak jako každým rokem, tak i v pro-
sinci loňského roku, při tvorbě 
obecního rozpočtu na rok 2023, vy-
vstávaly otázky týkající se nových 
investic. Řešili jsme, co vše je možné 
realizovat, jak upravit a zkrášlit naši 
obec a s čím jako první na jaře za-
čneme. Jedním z našich hlavních cílů 
bylo i to, jak vše připravit, abychom 
mohli co nejvíce čerpat finance z avi-
zovaných dotačních titulů, do kte-

rých se hodláme, v případě jejich vy-
hlášení, zapojit. V loňském roce jsme 
nastartovali několik významných 
projektů, které se prolínají i do toho 
letošního a rozhodně nepatří mezi 
ty zanedbatelné (např. rekonstrukce 
hasičské garáže nebo modernizace 
a rozšíření dětského hřiště). I když 
možná právě tím, že nebyly zatím 
dokončeny, mohou budit zdání, že se 
u nás nic neděje. Ale opak je pravdou. 

Projekt – Metylovice,  
kanalizace 3. stavba 

Největším projektem letošního roku, 
který se protáhne až do roku 2024, 
bude stavba kanalizace od svaté 
Anny směrem k Frýdlantu nad Ostra-
vicí. Na přelomu roku jsme obdrželi 
dlouho očekávánou zprávu z Minis-
terstva životního prostředí, že Vý-
běrová komise řídícího orgánu Ope-
račního programu Životní prostředí 
na svém 3. jednání dne 13. 12. 2022 
doporučila k financování náš projekt 
– Metylovice, kanalizace 3. stavba. 
Celkové stavební výdaje činí 68 mil. 
Kč včetně DPH. Daň z přidané hodno-
ty ve výši 12 mil. Kč je v tomto přípa-

dě nezpůsobilý výdaj, u něhož však 
máme nárok na „vratku“ od finanč-
ního úřadu. Dotace je pak schválena 
ve výši 70 % ze způsobilých výdajů 
(68 mil. Kč – 12 mil. Kč nezpůsobilý 
výdaj DPH = 56 mil. Kč), což vychá-
zí na cca 40 mil. Kč. Obec bude ze 
svých zdrojů hradit nezpůsobilé vý-
daje a 30 % spoluúčast, což dosahuje 
částky 18 mil. Kč. Ve hře je ještě mož-
nost získání dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje, a to v rámci 
programu Drobné vodohospodářské 
akce, kde jsme požádali o maximál-
ní možnou podporu, a to 5 mil. Kč.  

oBsaH

slovo starosty

Úvodní 
slovo
První týdny letošního roku uběhly 
jako voda a ledacos se během nich 
událo.

7. ledna se uskutečnila Tříkrálová 
sbírka určená pro charitativní úče-
ly. Kolik skupinky „tří králů“ vyko-
ledovaly v naší vesnici, si můžete 
přečíst v rubrice Farnost. 

Co hýbalo v lednu děním nejen 
v naší obci, ale i napříč celou re-
publikou, byly prezidentské volby. 
Podrobné výsledky najdete v rub-
rice Obec informuje. Ať už jste 
s volbou spokojeni více či méně, 
prezidentem byl na další pětileté 
období zvolen Ing. Petr Pavel, M.A.

Kolik financí obdržely z obecního 
rozpočtu v roce 2022 spolky i fy-
zické osoby, se dozvíte od před-
sedy Finančního výboru v rubrice 
Dění v obci, kde najdete také obec-
ní rozpočet na rok 2023.

V uplynulém období byl velmi ak-
tivní kulturní výbor, spolky i děti 
z naší školy, o čemž si můžete pře-
číst dále ve Zpravodaji.

V Okénku do historie začíná 1. část 
o historii Metylovic, kde se dozví-
te, jak to všechno začalo.

Na závěr vás čeká něco pro poba-
vení. Pro děti je připravená „spojo-
vačka“ a pro ty odrostlejší „veliko-
noční kvíz“.

Přejeme vám Velikonoce  
jako z pohádky, 
hodně koledníků za vrátky.
Kluci ať holky pěkně vyšlehají,
a děvčata jim vajíčko a pentle dají.

Redakční rada
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Na tuto výzvu je však alokováno 
pouze 15 mil. Kč, takže šance na 
získání finančních prostředků není 
příliš vysoká. Ale žádost jsme poda-
li a budeme čekat na výsledky, které 
by měly být známy v půlce března, 
kdy by o těchto dotacích mělo rozho-
dovat zastupitelstvo kraje na svém 
prvním zasedání v roce 2023. 

V lednu proběhla na obecním úřadě 
v Metylovicích úvodní schůzka zá-
stupců všech stran podílejících se 
na projektu splaškové kanalizace 
(technický dozor investora, koordi-
nátor BOZP, subdodavatelé, zhoto-
vitel, objednatel a projektant). Na 
tomto setkání se řešil např. časový 
harmonogram stavebních prací, 
platební kalendář nebo požadav-
ky na publicitu projektu. Dále byla 
probrána evidence doposud schvá-
lených materiálů, předána rizika 
a navržena pasportizace dotčených 
objektů a komunikací. Byli schválení 
subdodavatelé a dohodnul se termín 
předání staveniště – 20. 2. 2023. Sa-
motné výkopové práce by však měly 
započnout až v prvním týdnu v břez-
nu, protože se nejdříve musí posta-
vit mobilní zázemí pro zaměstnance 
a navozit potřebný stavební materiál 
včetně strojového parku. Délka nově 
vybudované kanalizace činí více jak 
5 000 metrů. Termín dokončení je 
naplánován na konec srpna 2024. 
Na novou kanalizaci by se mělo na-
pojit cca 120 rodinných domů, více 
jak 30 chat a také Odborný léčebný 

ústav Metylovice, v němž se denně 
pohybuje více jak 100 lidí. 
Jako první se rozjedou práce na sto-
ce C, což je trasa kanalizace začína-
jící u stávající čerpací stanice v Me-
tylovičkách, která dále pokračuje 
po místní komunikaci k Truhlářství 
LUTO a končí spojnicí kaštan – sva-
tá Anna. Na tuto páteřní stoku C by 
se postupně měly napojovat větve 
C6, C5 a C5-1. Kanalizační řad od 
hospody Dvořáček, Hrodek, ovoc-
ný sad a Paseky, označen jako stoka 
E a D včetně vedlejších větví D1 – D6, 
by se měl začít stavět až počátkem 
roku 2024. V rámci této stavby dojde 
i k výměně stávající čerpací stanice 
v Metylovičkách, která svojí stavební 
konstrukcí i kapacitou pro 56 ekvi-
valentních obyvatel byla již nevyho-

vující, a proto bude nahrazena novou 
čerpací stanicí s navrženou provozní 
kapacitou pro 900 ekvivalentních 
obyvatel. 
V letošním roce by se dle předběžné-
ho platebního kalendáře mělo pro-
stavět cca 34 mil. Kč bez DPH, takže 
30% spoluúčast obce by měla činit 
cca 11,2 mil. Kč, s nimiž již počítáme 
v rozpočtu na tento rok. V roce 2024 
by nám pak zbývalo z rozpočtu obce 
uhradit zbývajících cca 7 mil. Kč, což 
bychom měli zvládnout ufinancovat 
vše z vlastních prostředků, respekti-
ve konečného zůstatku z roku 2022, 
který činil bez mála 24 mil. Kč. Takže 
si nemusíme v těchto těžkých finanč-
ních podmínkách brát žádný ban-
kovní úvěr a zároveň nebudou ome-
zeny ani další investiční akce v obci. 
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dění v obci

Na konci loňského roku schválilo Za-
stupitelstvo obce Metylovice rozpočet 
na rok 2023. Po lednových korekcích 
se nakonec očekává výše příjmů (bez 
dotací) 27 544 000 Kč. Na straně výda-
jů se počítá s částkou 51 481 000 Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokrývá 
přebytek z loňského hospodaření, 
který činil 23 937 000 Kč. Podstatnou 
část příjmové stránky našeho roz-
počtu tvoří daňové příjmy, celkem za 
24 051 000 Kč. Ve výdajové části roz-
počtu představují významnou částku 

náklady spojené s realizací 3. stavby 
kanalizace (jen letošní 30% spoluúčast 
obce bude činit 11 200 000 Kč), dodě-
lání rekonstrukce budovy hasičské 
garáže (7 500 000 Kč), modernizace 
stávající počítačové třídy na multi-
funkční učebnu virtuální, rozšířené 
a smíšené reality (3 570 000 Kč), po-
řízení a montáž herních prvků na dět-
ské hřiště (400 000 Kč) a na projekty 
(cyklostezka Metylovice – Palkovice, 
sportovní hala, dům s pečovatelský-
mi byty, rekonstrukce hasičské zbroj-

nice) půjde 2 600 000 Kč. V rezervě 
prozatím zůstává nerozdělených 
10 629 950 Kč, ale již nyní víme, že 
část těchto volných finančních pro-
středků chceme dát např. na stavbu 
nového hangáru pro techniku v are-
álu horního kravína (1 000 000 Kč). 
Musíme se také rozhodnout, jestli 
z vlastních prostředků pořídíme re-
tenční nádrž, abychom v návaznosti 
na to mohli vyasfaltovat plochu před 
zázemím na hřišti, kde stojí např. na 
pouť kolotoče. 

Rozpočet obce na rok 2023

Rekonstrukce hasičské garáže 
V době uzávěrky Zpravodaje (26. 1.) 
ještě nebyly dokončeny stavební 
práce na hasičské garáži. Venku se 
k fasádě přikotvil nový balkón, vněj-
ší plášť budovy byl ze tří stran opat-
řen polystyrénem a betonoval se zá-
klad pro zadní schodiště. Uvnitř se 

postupně dělaly rozvody elektřiny, 
vody a odpadů. Natahovaly se omítky 
a začínalo se s obklady. Celkové sta-
vební náklady činí 9,7 mil. Kč. Dobrou 
zprávou je, že se obci podařilo zís-
kat na rekonstrukci dotaci z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje ve výši 
2,25 milionu korun. Pokud vše půjde 
správným tempem, tak bychom mohli 
na rekonstrukci hasičské garáže rov-
něž čerpat dotaci ve výši 4,1 mil. Kč, 
která byla obci poskytnuta na tzv. 
kotlíkové půjčky. V rámci těchto kot-
líkových půjček poskytnul Státní fond 
Životního prostředí, prostřednictvím 
obce Metylovice, dvaceti občanům 
bezúročné půjčky, které sloužily 
k předfinancování výměn nevyhovu-
jících zdrojů tepla (kotlů) na pevná 

paliva za nové nízkoemisní zdroje 
v souladu s podmínkami dotačního 
programu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 3. výzva“ vy-
hlášeném Moravskoslezským krajem. 
Obec by takto poskytnutou podporu 
na kotlíkové půjčky nemusela vracet, 
pokud splní daný cíl SFŽP a to je, že 
do 28. 2. 2023 zrealizuje adaptační 
projekt reagující na změnu klimatu, 
který povede ke snižování emisí skle-
níkových plynů, k zvyšování energe-
tické účinnosti nebo k dosahování 
úspor energie na straně spotřebitelů. 
A to naše rekonstrukce hasičské ga-
ráže splňuje. 

Pomalinku, ale jistě, se k nám začne 
loudit jaro a s ním i krásné svátky 
– Velikonoce. Všem vám přeji, abys-
te čekání na tyto svátky strávili ve 
zdraví a v pohodě. Využijte každého 
slunečného dne k načerpání energie, 
abyste měli sílu do dalších dnů. Pře-
ji vám hodně jarního sluníčka, dobré 
nálady, úsměvů, a především pevné 
zdraví. 

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Cílem poskytnutí individuálních do-
tací a finančních darů je podpora 
fyzickým osobám a subjektům nej-
častěji spolkům vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území obce 
Metylovice či ve prospěch občanů 
obce. Jedná se zpravidla o pravidel-
nou zájmovou činnost, jednorázové 
projekty a činnosti ve smyslu podpo-
ry a rozvoje aktivit v obci. 

Poskytnuté dotace spolkům  
a fyzickým osobám v roce 2022

Obec Metylovice každoročně pod-
poruje finančně naše spolky, a to jak 
poskytováním příspěvků na jejich 
činnost, tak i finanční podporou na 
materiální vybavení, na volnočasové 
aktivity dětí, na kulturní nebo spor-
tovní akce konané na území obce. Při 
posuzování výše dotace na činnost 
je vždy brán zřetel na plnění krité-
rií, jako jsou počet aktivních členů 
spolku, počet aktivních členů mláde-
že, počet registrovaných soutěžních 
družstev nebo jednotlivců, počet tre-
nérů a vedoucích mládeže, četnost 
aktivit členů spolků a jejich aktivní 
spolupráce s obcí.  

Pro rok 2022 byl plánovaný celkový 
objem finančních prostředků vyčleně-
ných na dotace z rozpočtu obce 450 ti-
síc Kč, což bylo o 130 tisíc Kč více než 
v roce 2021. Je důležité připomenout, 
že Sbor dobrovolných hasičů Metylo-
vice a Sportovní klub Metylovice jsou 
i nadále úspěšnými žadateli o dotace 
na svou činnost v rámci výzev o dota-
ce z Národní sportovní agentury a Mo-
ravskoslezského kraje, čímž nepřímo 
šetří obecní finanční prostředky. 

Kromě výše uvedené podpory spol-
kům, taktéž naše obec přispěla v roce 
2022 občanům částkou 70.000 Kč na 
kotlíkové dotace, což znamená, že 
jsme pomohli 7 majitelům rodinných 
domů změnit původní zdroje vytápě-
ní za nové ekologické a tím se i obec 
spolupodílela na zlepšení kvality 
ovzduší v Metylovicích. 

Taktéž je důležité zmínit, že v i roce 
2022 obec Metylovice přispěla na 
„bezplatnou“ autobusovou dopravu 
do naší obce ve výši 341 609 Kč, kdy 
naši občané mohou využívat autobu-
sové linky směřující do Metylovic za 
pouhou 1 korunu ročně. 

Dále obec uhradila ze svého rozpoč-
tu veškeré provozní výdaje Základ-
ní a Mateřské školy v Metylovicích 
(mimo mzdy učitelů), a to ve výši 
1 460 000 Kč. Jedná se hlavně o úhra-
du nákladů spojenou se spotřebou 
energií, opravami a revizemi technic-
kého vybavení budov a dále výdaje 
na obnovu vybavení nebo pojištění 
budov ZŠ a MŠ apod. Mimo jiné, je i ve 
výše uvedené dotaci zahrnut taktéž 
příspěvek obce na každoroční bez-
platné kurzy plávání žákům 3.třídy 
a na lyžařský výcvik žákům 5.třídy.

Během roku 2022 zastupitelstvo obce 
schválilo finanční dary o celkové výši 
235.700, - Kč. 

Pro rok 2022 byl plánovaný celkový 
objem finančních prostředků vyčle-
něných na finanční dary z rozpočtu 
obce 150 tisíc Kč, takže nad pláno-
vaný finanční rámec bylo vyplace-
no 85.700, - Kč. Většinou se jednalo 
o příspěvky na činnost neziskových 
organizací, které poskytovaly našim 
občanům sociální, zdravotní či jiné 
veřejně prospěšné služby. Nejvyšší 
poskytnutý jednorázový finanční dar 
ve výši 30 tisíc Kč obdrželo Středis-
ko sociálních služeb Frýdlant nad 
Ostravicí a Domov se zvláštním reži-
mem Pohoda Dolní Domaslavice, kde 
jsou celoročně ubytováni občané naší 
obce. 

I v roce 2022 obec Metylovice pod-
pořila schválení finančních darů na 
pomoc svým seniorům starších 70 
let. Z 249 občanů požádalo o jedno-
rázový finanční příspěvek ve výši 
600,- Kč celkem 238 občanů, čímž 
obec podpořila tyto občany celkovou 
částkou 142.800, - Kč. Tento program 
bude pokračovat i nadále v roce 2023, 
kdy byl zastupitelstvem obce schvá-
len finančního dar seniorům starších 
70 let ve stejné výši, a to 600 Kč ročně.

Nejen z důvodu inflace je na rok 2023 
celkový plánovaný objem finančních 
prostředků na poskytnutí individu-
álních dotací navýšen na 550 tisíc Kč 
a na finanční dary navýšen na 250 ti-
síc Kč. Z důvodu vyšší motivace spol-
ků získat prostředky na svou činnost 
i z jiných zdrojů než jen z obecního 
rozpočtu, zůstala v pravidlech pro 
poskytování dotací spoluúčast obce 
na 60 % z celkově uznatelných ná-
kladů. Lhůta pro podání žádosti je do 
31. 10. 2023. 

Ing. Jaroslav Svolinský,  
předseda Finančního výbor

Poskytování individuálních dotací a finančních darů  
z rozpočtu obce Metylovice v roce 2022

Některé výdaje budou financovány 
také z dotací. U kanalizace je schvá-
lena dotace z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 40 mil. Kč, 
kterou bychom měli čerpat v průběhu 
dvou let, během níž se bude stavba 
realizovat. Dále z rozpočtu Morav-

skoslezského kraje máme schválené 
dotace, a to jednak na rekonstrukci 
hasičské garáže - 2 250 000 Kč a dru-
hou pak ve výši 908 000 Kč na opravu 
místních komunikací k Medvěďoku 
a na Žukov, které byly dokončeny již 
v loňském roce. Finanční podpora 

z IROP na modernizaci stávající po-
čítačové třídy v ZŠ Metylovice v cel-
kové hodnotě 2,6 mil. Kč nám bude 
přiznána na účet až po realizaci pro-
jektu, tj. v roce 2024.

Ing. Lukáš Halata, starosta

Tenisový klub  
Karlický, z.s. 46.775 Kč

Ptačoroko, z.s. 12.000 Kč

Sportovní klub  
Metylovice, z.s. 225.000 Kč

SDH Metylovice, z.s. 86.000 Kč

ZO Český zahrádkář-
ský svaz Metylovice 31.800 Kč

TJ Sokol Metylovice, 
z.s. 114.000 Kč

Myslivecký spolek,  
z.s. Metylovice     9.417 Kč

Hana Šimková     7.000 Kč

CELKEM   531.992, -Kč
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Metylovská knihovna 
NA úVOD NěCO Z hIStORIE 
První knihovna byla v Metylovicích 
založena v roce 1894. Měla 400 svaz-
ků. Po vzniku knihovny byl založen 
spolek Čtenářská beseda. V roce 1912 
však knihovna zanikla a knihy se 
ztratily. Po první světové válce v roce 
1920 byla knihovna opět obnovena. 
Neměla však své stálé místo a často 
se stěhovala. Byla například v hasič-
ské zbrojnici, sokolovně, obecníku 
a také na faře.
O činnosti knihovny v době mezi svě-
tovými válkami se obecní kronika 
příliš nezmiňuje. Bližší informace se 
objevují až po druhé světové válce. Po 
vzniku osvětové besedy se zařadila 
knihovna pod tuto kulturní organi-
zaci. V 60. letech ji navštěvovalo cca 
100 až 130 občanů.

Od roku 1959 vedl knihovnu pan An-
tonín Urban. Za jeho působení se vel-
mi pozvedly výpůjčky knih, poněvadž 
dovedl do knihovny obstarat knihy, 
o které byl zájem. Po pěti letech se 
však ze zdravotních důvodů musel 
knihovnictví vzdát. Novým knihovní-
kem se stal pan Bohumil Halata, který 
vedl knihovnu až do roku 1989. Tedy 
úctyhodných 26 let. 

V roce 1969 byla knihovna přemístě-
na z fary do rodinného domku u Nyt-
ry č.p. 161. V tomto roce došlo také ke 
změnám ve vypůjčování knih. Byly 
zřízeny tzv. střediskové knihovny. 
Z metylovské knihovny byla většina 
knih přesunuta do Frýdlantu nad Os-
travicí, pod který naše obec spadala. 
Odtamtud si knihovník půjčoval kni-
hy, o které byl v obci zájem. Výhoda 
byla v tom, že se častěji dostaly do 
rukou čtenářů novinky, protože stře-
disková knihovna měla větší možnost 
tyto novinky nakupovat. Postupně se 
začal také navyšovat počet čtenářů.

V roce 1988 změnil domek č.p. 161 
majitele a knihovna dostala výpověď. 
Knihy byly přestěhovány do skladu ve 
škole a činnost knihovny byla poza-
stavena. V roce 1989 byla opět otevře-
na v jedné ze tříd zdejší školy. Z důvo-
du vážné nemoci knihovníka však byl 
její provoz opět uzavřen. Více než půl 
roku ležely knihy bez užitku ve škole. 
Teprve v létě roku 1990 upravili čle-
nové koordinačního výboru OF míst-

nost v 1. poschodí Obecníku. Knihy 
ze školy tam byly přestěhovány, a tak 
v září tohoto roku mohla knihovna 
zase zahájit svou činnost.

Bývalý vedoucí pan Bohuslav Halata 
už ze zdravotních důvodů na místo 
knihovníka nenastoupil. Na výzvu OF 
se přihlásila paní Miloslava Kociáno-
vá, která vedla knihovnu od 1. ledna 
2001 až do 31. prosince 2014.

V roce 1992 se knihovna přestěhovala 
do prvního patra nově zbudovaného 
Domu služeb, do kterého byl rovněž 
umístěn obecní úřad, opravna obuvi 
a prodejna s průmyslovým zbožím, 
hračkami, papírnictvím a drogerií. 
(čerpáno z kroniky obce Metylovice)

A NyNí NěCO ZE SOučASNOStí
Po paní Kociánové převzala knihovnu 
paní Ilona Trnečková (2. 1. 2015 – 30. 
9. 2021) a od 1. října 2021 paní Ilona 
Sasynová. 

A posledně jmenovanou – součas-
nou knihovnici paní Ilonu Sasynovou 
jsem požádala o rozhovor. Protože se 
již známe mnoho let, dovolila jsem si 
tykání. 

Ilonko, zkus nám přiblížit součas-
nou metylovskou knihovnu.
Knihovna sídlí v 1. patře budovy Obec-
ního úřadu v Metylovicích. V jedné 
místnosti knihovna nabízí knihy růz-
ných žánrů pro dospělé, děti i mládež. 
K zapůjčení jsou rovněž časopisy, a to 
Vlasta, Domov, Zahrada, Chalupář. 
Výběr knih je do značné míry omezen 
prostorem knihovny, ale díky pravi-
delné spolupráci s Městskou knihov-
nou Frýdek-Místek je z čeho vybírat. 
Ať už je to beletrie, detektivky, cesto-
pisy i historické romány. Pro děti jsou 

to pak pohádky, encyklopedie a nauč-
né knihy. Knihy z městské knihovny 
jsou přiváženy 1x ročně. Rok zůstá-
vají v naší knihovně a pak se vymění 
za jiné. Takto se obnovuje knižní fond. 
A samozřejmě se kupují i knihy nové.

O jaké knihy je největší zájem?
Mezi oblíbené knihy patří romány pro 
ženy, detektivky, cestopisy a pohádky 
pro děti. Oblíbené jsou rovněž časopisy.

Kdy mohou naši občané knihovnu 
navštívit a jaké jsou podmínky vý-
půjčky?
Knihovna je otevřená každý pátek od 
15 do 17 hodin. Čtenářský poplatek 
na rok 2023 činí 50 Kč.

A teď trochu osobní otázka. Proč 
ses dala na cestu knihovnice?
Mám ráda dobrou knihu, hudbu, di-
vadlo. Kulturní zážitky obohacují náš 
každodenní život. Když jsem dostala 
tuto nabídku, neváhala jsem.

Co tě na té práci nejvíce baví?
Ráda pracuji s lidmi. Někteří si při-
jdou do knihovny kromě půjčení kní-
žek také popovídat. Zejména starší 
občané. Mám radost, když odcházejí 
spokojeni, a když se do knihovny opa-
kovaně vracejí.

Co bys na závěr ráda vzkázala na-
šim občanům?
Myslím si, že kniha je stále dobrým 
společníkem. A v tomto zimním obdo-
bí četba zpříjemní dlouhé večery.

Takže případní noví zájemci se mohou 
přijít kdykoliv podívat. Jsou vítání.

Za rozhovor poděkovala  
Martina Mertová
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číslo 2/2023

tajenka ve Zpravodaji 1/2023
Omlouváme se luštitelům tajenky ve Zpravodaji 1/2023 za špatně uve-
denou e-mailovou adresu. Správný e-mail je: zpravodaj.metylovice@se-
znam.cz

Od tohoto čísla mohou luštitelé tajenek a kvízů zaslat řešení buď elek-
tronicky na výše uvedený e-mail nebo mohou svou odpověď vhodit do 
schránky OÚ umístěné u hlavního vchodu obecního úřadu, ev. odevzdat 
přímo na Obecním úřadě v Metylovicích.

Správné znění tajenky v čísle 1/2023 bylo ZPRAVODAJ. Ze správných lušti-
telů byla vylosována výherkyně Jaroslava Němcová. Ta si může na Obec-
ním úřadě vyzvednout obecní tričko.

Redakční rada

Návštěvy  
jubilantů
Obecní úřad oznamuje, že od 
1. března 2023, bude obnove-
na návštěva jubilantů při vý-
ročí 80 let, 85 let a výše. Pokud 
návštěvu nemůžete přijmout, 
můžete ji předem kdykoliv 
zrušit na tel. 737 345 110 nebo 
558 686 129.

obec informuje

Výsledky prezidentských voleb v obci Metylovice
Voliči  
v seznamu

Vydané  
obálky

Volební  
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů

Poč. okrsků
1. kolo 1 1 394 1 020 73,17 1 019 1 009 99,02
2. kolo 1 1 394 1 041 74,68 1 041 1 036 99,52

Kandidát Navrhující 
strana

Politická  
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 71 7,03 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 63 6,24 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 294 29,13 533 51,44
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 10 0,99 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 145 14,37 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 388 38,45 503 48,55
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 18 1,78 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 20 1,98 X X

Statistika obce k 31. 12. 2022
K 31. 12. 2022 měla obec Metylovice celkem 1.797 občanů. 

Přistěhovalo se:       59 osob  Zemřelo:         18 osob – 8 žen, 10 mužů
Odstěhovalo se:        32 osob Narodilo se:  17 dětí – 12 chlapců, 5 holčičky

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni                     1797 897 900
Do 15 let 313 165 148
Do 18 let 380 200 180
Od 18 do 60 let 929 477 452
Nad 18 let                1417 697 720
Nad 60 let 488 220 268

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 19.12.2022
 Nejmladší muž  17.12.2022
 Nejmladší žena 19.12.2022
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  27.09.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924
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Měření kvality ovzduší  
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě již jedenáctým rokem 
provozuje pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje re-
gionální monitoring, který je zaměřen na sledování kva-
lity ovzduší na různých místech našeho kraje, obzvláště 
tam, kde nejsou umístěny stacionární stanice imisního 
monitoringu.

Krajský úřad požadoval, aby se monitoring v letošním 
roce uskutečnil v menších městech a obcích. Pro toto mě-
ření byla vybrána i naše vesnice. Měřící stanice je umístě-
na nad základní školou. Výsledky měření mohou sledovat 
i naši občané na níže uvedených webových stránkách.

Monitoring bude v Metylovicích probíhat do konce roku 
2023.

A o co přesně jde? Měřící systém je v podstatě „stanice 
na kolečkách“, která měří koncentrace prachu velikos-
ti PM10, síry a oxid uhelnatý a meteoparametry. Odběry 
vzorků pro následné stanovení obsahu polycyklických 
aromatických uhlovodíků, těkavých organických látek 
a těžkých kovů (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb) v ovzduší probíhají 
každý 6-tý den.

Všechny výsledky z automatických analyzátorů, vyjma 
odběrů vzorků, jsou online zveřejňovány na stránkách 
Zdravotního ústavu 
https://air.zuova.cz/ovzdusi/ 

nebo na stránkách ČHMÚ (ISKO) 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_gene-
rator/actual_hour_data_CZ.html

Získejte příspěvek
na volnočasové
aktivity dětí!

Organizátor projektu Partneři projektu Provozovatel systému

až 2000 Kč

darujemekrouzky.cz

• Spustili jsme výzvu na 2. pololetí školního roku

• Příspěvek lze využít na úhradu pravidelných aktivit
 např. na sportovní, hudební, výtvarné, taneční,
 vzdělávací, technické, turistické, přírodovědecké
 a další aktivity

Pomáháme rodinám
zaplatit volnočasové aktivity pro děti

inzerce
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www.metylovice.cz

ZASEDÁNí ZAStuPItELStVA OBCE MEtyLOVICE DNE 22. 11. 2022
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu paní Renatu Spusto-
vou a pana Jakuba Farného.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-

luje Smlouvu o dílo se společnosti 
DIGIS, spol. s.r.o., se sídlem Výstavní 
292/13, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou 
Ing. Liborem Štefkem, jednatelem 
společnosti, o provedení aktualiza-
ce a modernizace geografického in-
formačního systému obce za cenu 
8 470 Kč včetně DPH a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
– viz příloha č. 3.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Kupní smlouvu č. 1002932255 
na úplatný převod pozemků parc. č. 
452/16, 452/17, 452/18, 452/51, 
452/52 a 452/53 v k.ú. Metylovice 
z vlastnictví Státního pozemkového 
úřadu do majetku obce Metylovice 
dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů a pověřuje 
starostu obce k podpisu Kupní smlou-
vy č. 1002932255 – viz příloha č. 4.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 
Děčín, IČ:24729035, zastoupenou na 
základě plné moci společností NOVP-
RO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28633504, 
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IP-12-8030258/02, Metylovi-
ce, 483, NNv, NNk a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz příloha 
č. 5.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje novou likvidační komisi ve slože-
ní Aleš Velička a David Hyšpler.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 2 
(Aleš Velička a David Hyšpler).

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-

luje plán inventur na rok 2022 a slo-
žení inventarizačních komisí – viz pří-
loha č. 7.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice jme-
nuje do školské rady jako zástupce 
zřizovatele příspěvkové organizace 
Základní škola Mjr. Ambrože Bílka 
a Mateřská škola Metylovice, Bc. Davi-
da Hyšplera.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 1 
(David Hyšpler).

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Pravidla pro poskytování indivi-
duálních dotací z rozpočtu obce na 
rok 2023 – viz příloha č. 8.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Pravidla pro poskytování finanč-
ních darů na pomoc seniorům z roz-
počtu obce na rok 2022 – viz příloha 
č. 9.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanč-
ního výboru – viz příloha č. 10.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 11 – viz 
příloha č. 11.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu s Moravskoslezským 
krajem a Koordinátorem ODIS s.r.o., 
o poskytnutí finančního příspěvku 
na úhradu nerealizovaných výno-
sů z jízdného (protarifovací ztráty) 
v zóně č. 470 Integrovaného doprav-
ního systému Moravskoslezského 
kraje ODIS a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 12.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se 
společností COLAS CZ, a.s., Rubeška 
215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 
26177005, na realizaci stavby: „Chod-
ník Vrchovina – Žukov, k.ú. Metylovi-
ce“ a pověřuje starostu obce k podpi-
su Dodatku č. 1– viz příloha č. 13.

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

•  Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se 
společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova 
271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 
45194980, na realizaci zakázky – „Re-
konstrukce budovy hasičské garáže 
Metylovice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu Dodatku č. 1 – viz příloha 
č. 14.

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

Zastupitelstvo obce Metylovice roz-
hodlo:
1. V souladu s § 6, odst. 5) písm. a) zá-

kona č.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon), o pořízení změny č. 3 Územ-
ního plánu Metylovice zkráceným po-
stupem ve smyslu ustanovení § 55a 
stavebního zákona.

2. O obsahu změny č. 3 Územního plánu 
Metylovice – obsah změny č. 3:
2.1. Povinné úkony vyplývající ze zá-

kona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a jeho prová-
děcích vyhlášek, ve znění poz-
dějších předpisů;

2.2. Prověření požadavku na změnu 
způsobu využití plochy NZ nad 
pozemkem parc. č. 615/3, k. ú. 
Metylovice na plochu BV, kte-
rá umožní umístění rodinných 
domů ve stávající proluce – pro-
věření možnosti změny využití 
stávajících ploch (NZ) požado-
vaným způsobem a vymezení 
odpovídající zastavitelné plochy 
(BV) umožňující výstavbu RD 
nad západní částí dotčeného 
pozemku),

2.3. Prověření požadavku na změnu 
způsobu využití plochy nad po-
zemkem parc. č. 1207, k. ú. Me-
tylovice, která umožní její vyu-
žití formou ekofarmy zaměřené 
na chov koní pastevním způso-
bem, chov drobných hospodář-
ských zvířat a umožní bydlení 
majitelů a správců – prověření 
možnosti využití stávajících 
ploch (NZ) požadovaným způ-
sobem a vymezení odpovídající 
zastavitelné plochy nad dotče-
ným pozemkem nebo jeho částí;

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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2.4. Prověření požadavku na změnu 
způsobu využití plochy nad po-
zemkem parc. č. 1436, k. ú. Me-
tylovice, která umožní její vyu-
žití formou ekofarmy zaměřené 
na chov ovcí pastevním způso-
bem, chov drobných hospodář-
ských zvířat a umožní bydlení 
majitelů a správců - prověření 
možnosti využití stávajících 
ploch nad dotčeným pozemkem 
požadovaným způsobem umož-
ňujícím využití formou eko-
farmy zaměřené na chov ovcí 
pastevním způsobem a chov 
drobných hospodářských zví-
řat s možností bydlení majitelů 
a správců a vymezení odpoví-
dající zastavitelné plochy nad 
dotčeným pozemkem nebo jeho 
částí.

2.5. Návrh změny č. 3 Územního 
plánu Metylovice bude posou-
zen z hlediska možného vlivu 
na EVL a PO, neboť Krajský úřad 
MSK posouzením žádosti podle 

§ 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny dospěl k zá-
věru, že předložená koncepce 
může mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry, významný vliv 
na předmět ochrany nebo ce-
listvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí.

2.6. Návrh změny č. 3 Územního 
plánu Metylovice bude posou-
zen z hlediska možného vlivu 
na životní prostředí a možného 
vlivu na udržitelný rozvoj, ne-
boť Krajský úřad MSK příslušný 
podle ust. § 22 písm. b) a § 22 
písm. d) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů, na základě 
ust. § 10i odst. 2 tohoto zákona 
a kritérií uvedených v příloze č. 
8 tohoto zákona konstatoval, že 
návrh Změny ÚP Metylovice je 
nutno posoudit podle § 10i zá-
kona.

3. O pořízení změny č. 3 Územního plá-
nu Metylovice v souladu s § 6 odst. 
2) se zajištěním kvalifikačních poža-
davků pro výkon územně plánovací 
činnosti podle § 24 osobou oprávně-
nou k územně plánovací činnosti – 
Ing. arch. Alešem Palackým.

4. Podmínit pořízení změny č. 3 Územ-
ního plánu Metylovice plnou úhradou 
všech souvisejících nákladů navrho-
vateli změny.

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

Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 11/2022 ze dne 25. 10. 2022 - viz 
příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
školy za školní rok 2021/2022 – viz 
příloha č. 6.

ZASEDÁNí ZAStuPItELStVA OBCE MEtyLOVICE DNE 20. 12. 2022
Přítomno: 9 členů ZO
Omluveni: Renata Spustová, Miroslav 
Konečný

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu paní Leonu Pavlásko-
vou a pana Michala Bílka.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-

luje Směnnou smlouvu s paní Ivanou 
Kovalovou na směnu části pozem-
ků parc. č. 757 a 2166 za částí obec-
ních pozemků parc. č. 749, 2044/1 
a 2044/4 vše k. ú. Metylovice s do-
platkem 28.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k podpisu Směn-
né smlouvy s paní Ivanou Kovalovou 
na směnu části pozemků parc. č. 757 
a 2166 za částí obecních pozemků 
parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 vše k. ú. 
Metylovice s doplatkem 28.000 Kč – 
viz. příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrských sítí se společností MET-
VEST s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k podpisu Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrských 
sítí se společností METVEST s.r.o. – 
viz. příloha č. 4

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu pozemku parc. 
č. 495/11 v k. ú. Metylovice na dobu 
nájmu 1 roku za účelem provozování 
stávajícího reklamního zařízení.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 2 (Jana Murko-
vá, Michal Bílek). Zdržel se 1 (Jakub Farný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje ukončení nájemní smlouvy se 
společností ITECO TRADE s.r.o., 739 
41 Palkovice 496, IČ: 26819597, na 
pronájem pozemku parc. č. 495/11 
v k.ú. Metylovice za účelem provozo-
vání stávajícího reklamního zařízení.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 1 
(Miroslav Klimánek).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodě o umístění stavby č. IV-12-
8024322/07, Metylovice, parc. č. 
525/72, DTS, VNk, NNk, se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci společ-
ností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem 
Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, 
IČ: 28633504.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k podpisu Smlouvy 
o budoucí smlouvě zřízení věcného 
břemene a dohodě o umístění stav-
by č. IV-12-8024322/07, Metylovice, 
parc. č. 525/72, DTS, VNk, NNk, se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci společ-
ností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sa-
dová 609, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 
28633504 – viz. příloha č. 5.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje na realizaci projektu „Mo-
dernizace a rozšíření dětského hřiště 
v Metylovicích.“

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce podpisem Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě poskytnutí dotace 
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z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na realizaci projektu „Modernizace 
a rozšíření dětského hřiště v Metylo-
vicích“ - viz. příloha č. 6.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje na realizaci projektu „Oprava 
MK k Medvěďoku a na Žukov.“

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce podpisem Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje na realizaci 
projektu „Oprava MK k Medvěďoku 
a na Žukov“– viz. příloha č. 7.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu

• Moravskoslezského kraje na realiza-
ci projektu „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v obci Metylovice“.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce podpisem Smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na realiza-
ci projektu „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v obci Metylovice“ – viz. pří-
loha č. 8.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a darů dle návrhu finančního výboru 
– viz. příloha č. 9.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 12 – viz. 
příloha č. 10.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje a pověřuje starostu obce k pro-
vádění rozpočtových opatření do 
31. 12. 2022 s finančním omezením 
ve výdajové části do 1 mil. Kč vč. DPH 
na jednu položku.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje návrh rozpočtu obce Metylovice 
na rok 2023 – viz. příloha č. 11.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 

na vědomí kontrolu usnesení č. 
12/2022 ze dne 22. 11. 2022.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů, viz. - přílo-
ha č. 2.

Zš Mjr. ambrože Bílka a Mš Metylovice

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace 
pořádá 

 
 
 
 
 

 

pro školní rok 2023/2024 

5. května 2023, od 14,00 do 17,00, v I. třídě základní školy 

a 12. května 2023, od 7,00 do 15,00, v ředitelně školy 
 

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISŮM BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH ŠKOLY 
www.skolametylovice.cz  
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Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola 
Metylovice, příspěvková organizace 

 
organizuje 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ  
DO 1. TŘÍDY  

 
pro školní rok 2023/2024 

 
PÁTEK 14. dubna 2023, 14.00 – 17.00 hodin 

 
v budově základní školy v učebně I. třídy 

 
               

                                                              Bližší podrobnosti www.skolametylovice.cz 
 
 
 
 

Ježíškova vnoučata 
V předvánočním čase se žáci z 1. a 3. 
oddělení školní družiny společně 
s rodiči zapojili do projektu Ježíško-
va vnoučata, kterou již každoročně 
pořádá Český rozhlas. Tento projekt 
propojuje osamocené seniory v domo-
vech a plní jim vánoční přání. S žáky 
jsme vybrali Adámkovu vilu – domov 
se zvláštním režimem v Raškovicích. 
Splnili jsme jim 2 přání. Klubu hra-
vých seniorů jsme pořídili drobné hu-
dební nástroje a pro seniorky dekora-
tivní kosmetiku. Obdarovaní senioři 
si dárků moc užili. Všichni společně 
si rádi zazpívají a hrají na drobné ná-
stroje, které dostali pod stromeček 
od Ježíškových vnoučat.

Rádi bychom poděkovali všem zúčast-
něným žákům, a hlavně rodičům za 
jejich finanční podporu, bez které by-
chom tento projekt nemohli podpořit. 

Bc. Michaela Studeník Vroblová,  
1. oddělení ŠD

Mgr. MgA. Lenka Eliášová  
3. oddělení ŠD
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spolky

Senior klub 
Od poslední valné hromady Senior 
klubu v prosinci 2021, jsme se, kro-
mě prázdnin a měsíců květen až září, 
scházeli vždy první čtvrtek v měsíci 
na obecním úřadě.

V měsíci květnu jsme opékali párky 
ve venkovní učebně u místní základ-
ní školy. Touto cestou děkujeme paní 
ředitelce za zapůjčení tohoto areálu, 
včetně WC.

V červnu jsme smažili vaječinu. Sma-
žit jsme původně měli na vinohrádku, 
ale ten den pršelo, a tak jsme využili 
přístřeší kinosálu. Děkujeme obecní-
mu úřadu, že nám v této záležitosti 
vyšel vstříc.

K září patří smažení placků, ani loni 
tomu nebylo jinak. Tentokrát v areálu 
hospůdky na hřišti. Je potřeba podě-
kovat všem ženám za přípravu bram-
borového těsta, dále manželům Juřico-
vým i hospůdce Na hřišti za zapůjčení 
všeho potřebného ke smažení a panu 
Slavomíru Bačovi za brambory. 

Absolvovali jsem také tři poznávací 
akce.

1. Návštěva kožedělné dílny manže-
lů Zlých, kde jsme si zavzpomína-
li, jaké to asi bylo v Metylovicích 
v době minulé, kdy Metylovice byly 
známy jako „Kožané město“.

2. V září jsme odjeli na autobusový 
zájezd do aragonitových jeskyní 
v Teplicích nad Bečvou. Dále jsme 
navštívili známou zvonařskou dílu 
v Brodku u Přerova a zámek v Ná-
měšti na Hané.

3. V prosinci jsme si, v rámci výroční 
valné hromady, vyslechli přednáš-
ku o včelách paní MUDr. Jany Ha-
jduškové.

Nic z výše uvedeného bychom nemohli 
podnikat bez finanční podpory obecní-
ho úřadu. Děkujeme starostovi Ing. Lu-
káši Halatovi a celému zastupitelstvu 
za finanční podporu Klubu seniorů. 

Senior klub trápí jedna, avšak velice 
podstatná věc a to, že do našich řad 
nepřicházejí „mladší“ senioři. Těm 
stávajícím ubývá sil a mnozí již odešli 
navždy.

Scházíme se, až na malé výjimky, 
vždy první čtvrtek v měsíci od 15 
hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Informace o dění Klubu seni-
orů můžete získat z vývěsní skříňky 
před OÚ, z hlášení obecního úřadu 
nebo z webových stránek obce.

Za Senior klub Vavřín Michalec

Pořádání soukromých a rodinných akcí  
v sokolovně pro veřejnost a spolky!
TJ Sokol Metylovice nabízí k pronájmu 
v objektu místní sokolovny prostory 
sloužící k pořádání rodinných oslav 
a kulturních či vzdělávacích akcí. Jed-

ná se o prostory bývalé Vinárny Sokol 
a čajové kuchyňky, která prošla za 
posledních pár měsíců kompletní mo-
dernizací jak za pomocí členů Sokola, 
tak i za významné finanční podpory 
obce Metylovice. Tato čajová kuchyň-
ka je vybavená veškerými spotřebiči 
a vybavením, aby mohla plně sloužit 
k přípravě nápojů, různých pokrmů 
a ohřevu jídel. Druhá místnost slou-
ží jako společenská část s kapacitou 
36 osob. K dispozici je také bar s vý-
čepním zařízením a mycím přístrojem 
sklenic, které mohou být po domluvě 
také pronajaty. V rámci tohoto proná-
jmu jsou také k dispozici pivní skleni-
ce, veškeré nádobí, příbory a ubrusy. 

Pro pořádání významných oslav jsou 
také připraveny šampusové sklenič-
ky. Tohle vše, co nabízíme, vám umož-
ní uspořádat rodinnou oslavu či jinou 
akci přesně podle vašich představ. 

V případě zájmu volejte na číslo:
731 157 672.

Pavel Navrátil, 
starosta TJ Sokol Metylovice
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Spolek rodičů 
SBěR KAŠtANů A žALuDů 
Na podzim se děti naší ZŠ a MŠ zapo-
jily do sběru kaštanů, za který měly 
slíbenou sladkou odměnu pro nej-
lepší sběrače. Souboj o druhé a třetí 
místo byl těsný a druháci nakonec 
porazili předškolní Sluníčka. První 
místo si ovšem s přehledem vysbíraly 
děti z Krtečků a Medvídků, nasbíraly 
krásných 459,4 kg (11,2kg v přepo-
čtu na dítě). Za toto úsilí dostaly po 
novém roce zaslouženou sladkou od-
měnu. Dort pro vítěze, který upekla 
jedna z maminek, jsme dětem předali 
5. 1. 2023. 

Celkem děti (a samozřejmě i rodičo-
vé) nasbírali krásných 1036,6 kg!

1. místo Medvídci a Krtečci – 459,4 kg 
(na dítě 11,20 kg)

2. místo Druháci – 190,1 kg (na dítě 
10,56 kg)

3. místo Sluníčka – 195,1 kg (na dítě 
9,75 kg)

MIKuLÁŠ
Tak jsme si zase po roce pozvali Miku-
láše a andílky do ZŠ a MŠ. Čerty jsme 
museli hooodně přemlouvat, protože 
jsou prý v Metylovicích hodné děti 
a prý by byli zbyteční. Ale za kousek 
žvance a příslibu pár svačinek od dětí 
nám kývli. 

Jako první šel Mikuláš do druhé 
a třetí třídy, aby mohly děti odjet na 
poslední plavecký výcvik. Tady si Mi-
kuláš s dětmi popovídal, pochválil je 
za pěkné známky, poslechl si krásnou 
básničku a i přes upřímnost někte-
rých dětí, že občas zlobí, se spolu s an-
dílky rozhodl všem nadělit balíčky 
plné sladkých dobrůtek a ovoce. Dále 
následovala návštěva MŠ oddělení 
Krtečků a Medvídků. Paní učitelky 
děti bránily, takže čerti neměli žád-
nou šanci nikoho odnést. Zatímco an-
dílci rozdávali dětem sladké bonbó-
ny, nahlédl Mikuláš do knihy hříchů 
a tam zjistil, že děti tak málo zlobí, až 
to jednoho čerta přestalo bavit a šel 
spát! Tak si Mikuláš poslechl krásnou 
básničku, utřel slzičky jedné dívence 
a už se nadělovaly dobroty a bylo zase 
veselo. 

Další cesta Mikuláše vedla do odděle-
ní Sluníček. Tady nám paní učitelka, 
dle přání čerta, zahrála pěkně „od 
podlahy“. Děti si s čertem dokonce 
i zatančily. Všichni zpívali a veseli-
li se, že to dokonce probralo i věčně 
ospalého Záprdka, který by jen mlsal 

a spal. 
Nakonec šel ale taky tančit. 

Mikuláš si poslechl písničku, děti po-
chválil a odměnil. Ani v první třídě 
tomu nebylo jinak, všechny děti se 
dle paní učitelky vzorně připravují 
do školy a nevyrušují. Hned jakmile 
se paní učitelce a dětem podařilo pro-
budit tancem znaveného čerta, začala 
nadílka, protože ani tady kniha Hří-
chů neukázala žádného hříšníka. 

Naposledy šel Mikuláš navštívit 
i čtvrtou a pátou třídu, kde se děti 
zrovna pilně učily. Tady už čerti chtě-
li jednoho žáka vzít s sebou do pekla, 
ale nakonec slíbil, že se polepší. A tak 
si letos zase čerti nikoho neodnesli 
ani z dětí, ani z učitelů. Andílci rozdali 
všechny balíčky. Mikuláš byl spokoje-
ný, že slyšel spoustu veselých písni-
ček a básniček. Jen čerti šli s prázd-
nou, ale i tak byli rádi, že bude v pekle 
pořád klid. 

Ale pamatujte slova našeho Mikuláše 
„Čert nikdy nespí!
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VÁNOčNí JARMARK 
Letos se to opravdu povedlo. Pohád-
kově nasněžilo a dodalo to náram-
né kouzlo. Zvlášť i ten prostor pro 
stánky byl super. Náš stánek si jistě 
spousta z vás pamatuje. Vykouzlili 
jsme nejen nealko, ale i alko a spous-
tu dobrot k zakousnutí, zákusky, per-
níčky, párky v rohlíku... Dokonce byly 
k prodeji i nádherně zdobené perní-
kové chaloupky. 

Letos nám už ve stánku pomohly naše 
„velké“ holky z bývalé 5.třídy a pro-
dali jsme vše, co jsme prodat chtěli. 
Pro děti ze ZŠ a MŠ Metylovice jsme 
vydělali krásnou částku a velmi dě-
kujeme všem, kdo jste si u nás něco 
koupili! 

Momentálně už plánujeme Dětský 
ples a bude to opět pecka.

Mějte krásné dny..

Spolek rodičů Metylovice z.s.

areál fotbalového
hřiště v Metylovicích

sobota 15. dubna 2023
v 8:45 zahájení soutěže
v 9:00 start 1. závodníka

10:00 - 14:00 TFA PRO DĚTI 
ODMĚNA ZA PŘEDVEDENÝ 
VÝKON ZARUČENA. 

Rudolf Mališ - historicky nejúspěšnější TFA závodník SDH Metylovice

• MUŽI
• ŽENY
• MUŽI nad 35 let
• ŽENY nad 35 let

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ METYLOVICE

Přijďte se pobavit a podpořit závodníky TFA!

VÁS ZVE NA SOUTĚŽ ŽELEZNÝCH HASIČŮ A HASIČEK

TFA
METYLOVICE

2023
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

sport

Informace z tenisového klubu na začátku roku 2023 
Poplatky tenisového klubu pro rok 
2023 navzdory obecnému trendu 
zdražování zůstávají stejné.

Nově je v klubu zavedena kategorie 
hráčů 65+, ve které budou hráči platit 
roční registrační poplatek 120,- Kč.

Dospělí  1200 Kč

děti 15-18 let  720 Kč
         12-14 let 360 Kč
         méně než 12 let 120 Kč

senioři 65+ 120 Kč

Tenisový klub má 61 hráčů, z toho 35 
z Metylovic. Zavedením nové katego-

rie 65+ chceme seniorům, důchod-
cům zpřístupnit tenis, neboť ten se 
dá hrát i do vysokého věku. Chceme 
oslovit zejména ty hráče, kteří u nás 
hráli, ale i nové, kterým se zdají běž-
né příspěvky pro dospělé vzhledem 
k využití příliš vysoké.

Trénink dětí bude probíhat asi stej-
ně. Hodina individuálního trénin-
ku 360,- Kč/hod. Pro hráče klubu se 
slevou na 240,- Kč/hod. S tím už se 
opravdu nedá nic dělat.

V době školní družiny budou kurty 
otevřeny pro žáky z družiny zdarma, 

rakety a míče budou mít připraveny 
a mohou si zkoušet hrát samostatně 
nebo pod vedením vychovatelek. Jedi-
né, co musí mít, je tenisová obuv. Bez 
ní nebudou na kurt vpuštěni.

Lukáš Karlický

Oddíl volejbalu
Závěr roku bývá ve znamení velkého spěchu a i v našem oddílu se k soutěžním aktivitám přidávají ty společenské.  
A tak na úvod našeho příspěvku začněme jimi.

MIKuLÁŠSKý tRéNINK 
Hned na začátku prosince se v pondělí 5. prosince v tělo-
cvičně konal Mikulášský trénink, kde děti rodičům před-
vedly, co se během roku naučily. Poté dorazil Mikuláš 
spolu s čertem a andělem, kterým musely děti taky něco 
předvést. Protože to všichni zvládli skvěle, dostali za od-
měnu balíček se sladkou i zdravou odměnou.

VýLEt NA ONDřEJNíK
Den před Vánočním turnajem, tedy 28. prosince, uspořá-
dal Kuba Farný výlet na Ondřejník pro děti a jejich rodiče. 
Protože se jednalo o termín mezi svátky, kdy jezdí všichni 
po návštěvách, nebyla účast moc velká, ale všichni, kdo se 
zúčastnili, si užili nádherné počasí a dobrou náladu. Snad 
se z tohoto výletu stane v příštích letech tradice a bude se 
ho účastnit stále více a více lidí.

Zleva: Tobiáš Farný, Matěj Němec, Gabriela Farná, Liliana Němco-
vá, Madlen Drastichová a Ondřej Lukeš



obce METYLOVICE

17

www.metylovice.cz

VÁNOčNí tuRNAJ
Každoročně pořádá náš oddíl rozloučení s rokem ve spor-
tovním stylu a jak by ne, je potřeba trošku rozpustit to 
vánoční hodování. Ve čtvrtek 29. 12. 2022 jsme tedy uspo-
řádali v dopoledních hodinách turnaj pro naše nejmladší 
členy a odpoledne pro dospělé.

Dopolední turnaj mládeže – zúčastnilo se celkem 23 mla-
dých volejbalistů v různých věkových kategoriích. Ti star-
ší vytvořili 4 družstva po 3 hráčích a odehráli svůj turnaj 
dle pravidel trojkového volejbalu. Mladší a méně zkušení 
hráli po dvojicích ve dvou skupinách rozdělených podle 
hráčských dovedností. Po 3 hodinách sportu bylo dobo-
jováno a přešlo se k vyhodnocení turnaje, kde ti nejlepší 
v kategoriích obdrželi tréninková trika a každý zúčastně-
ný hráč i nějakou tu sladkost. 

Součástí turnaje bylo i malé občerstvení ve formě teplého 
bufetu (tousty, párky s rohlíkem), do kterého přispěla 
skvělými domácími muffiny paní Veronika Mohylová, moc 
děkujeme.

Odpoledne už patřilo dospělým, i když se ho zúčastnily 
i některé nejstarší a nejodvážnější juniorky z dopolední 
části. Do turnaje se přihlásilo celkem 24 účastníků, a to 
v genderově vyváženém poměru 12 žen/12 mužů. Lo-
sem byly vytvořeny 4 družstva ve vyváženém mixu žen 
a mužů a mohly začít boje. Každé družstvo odehrálo 3 zá-
pasy na 2 hrané sety, takže sportu bylo dost, pro některé 

až moc. Okolo 21. hodiny bylo dobojováno a vyhlášeny vý-
sledky. Vítězem se stalo družstvo pod vedením kapitán-
ky Aleny Štundové a z rukou předsedy oddílu si převzalo 
cenu – tvarohový dort.

V rámci zakončení turnaje proběhlo i předání funkce 
předsedy oddílu – končící Vladimír Míček poděkoval 
všem členům za dosavadní spolupráci a popřál novému 
předsedovi Jakubu Farnému mnoho štěstí do nové funkce.

Poté se hlavní dění přeneslo do nářaďovny, kde jsme měli 
připravený malý raut a stoly k posezení. Probíraly se udá-
lostí uběhlého roku 2022 a plány na ten rok nový.  

SOutěžE 
Barevný minivolejbal

Na turnaj v barevném minivolejbale, který se konal 
20. 11. 2022 ve sportovní hale Raškovice a v tělocvičně ZŠ 
Raškovice, přijelo 209 dětí od 6 do 12 let z Moravskoslez-
ského a Zlínského kraje. Zastoupení mělo 14 klubů v šes-
ti barevných kategoriích, které vytvořily celkem 89 dvojic 
nebo trojic. Největší zastoupení měla kategorie oranžo-
vo-červené barvy, tj. zjednodušení barvy červené pro za-
čínající hráče.Ve žluté kategorii hráli Ondřej Suchan, Ma-
dlen Drastichová a Tobiáš Farný. Děti skončily na 4. místě.

Vánoční turnaj – dospělí

Vánoční turnaj – mládež

BMV, žlutá kategorie, zleva: Ondřej Suchan, Madlen Drastichová 
a Tobiáš Farný
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V oranžové kategorii jsme měli dvě družstva ve složení: 
Gabriela Farná a Eliška Herotová, které skončily na 3. mís-
tě. Johanka Bílková se Sofií Náplavovou skončily na 9. mís-
tě z celkového počtu 16 družstev.

Poprvé jsme postavili družstvo v modré kategorie (nej-
těžší kategorie) ve složení Dominik Mohyla, Julie Halatová 
a Monika Skotnicová. Z celkem 13 družstev jsme skončili 
na pěkném 5. místě. 

Všem dětem děkujeme za účast.  

Rodičům děkujeme, že děti podporují ve sportu a pomá-
hají s dopravou dětí na turnaje.

čtVERKOVý VOLEJBAL StARŠíhO žACtVA 
Od minulého vydání zpravodaje byla v této soutěži ode-
hrána dvě kola. Jedno v prosinci a jedno v lednu. Listo-
padové kolo nám vůbec nevyšlo a skončili jsme na před-
posledním místě. V lednovém kole jsme naopak zazářili 
a patřilo nám druhé místo. 
ŠEStKOVý VOLEJBAL KADEtEK

MužI

žENy
V prosinci a lednu do družstva žen dorazily dvě nové po-
sily, a to Andrea Vlachovská (přestup) a Martina Loren-
cová (hostování). Jedná se o zkušené posily, díky kterým 
se naše hra dostala na vyšší úroveň. Ženy mají za sebou 
první zápas v roce 2023, v němž zvítězily 3:1 nad Mosty 
u Jablunkova.

OP staršího žactva, zahajovací turnaj leden 2023, zleva: Lucie Ha-
jdušková, Alena Macháňová, Klára Žáčková, Klára Vyvialová, Do-
minik Mohyla

OKRESNí PřEBOR StARŠíhO žACtVA čtVEREK (u16), SEZóNA 
2022/2023, VýSLEDKy K 25. 1. 2023 (PO 4. KOLECh)

Pořadí Družstvo Body
1. Red Volley FnO A 24
2. Red Volley FnO B 16
3. VSO-ZŠ Brušperk 14
4. SK Metylovice 13
5. Janovice 13
6. Rožnov 4

OKRESNí PřEBOR Mužů, SEZóNA 2022/2023,  
VýSLEDKy K 25. 1. 2023

Pořadí Družstvo Body
1. VK Raškovice A 18
2. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek 14
3. SK Metylovice 14
4. SK Třanovice 13
5. TJ Mosty u Jablunkova 8
6. VK Raškovice B 6
7. TJ Sokol Palkovice B 6
8. TJ Slavoj Český Těšín 5

OKRESNí PřEBOR žEN, SEZóNA 2022/2023,  
VýSLEDKy K 26. 1. 2023

Pořadí Družstvo Body
1. TJ Sokol Palkovice 18
2. VK Raškovice B 15
3. Volejbal Kozlovice, z.s. 6
4. SK Metylovice z.s. 6
5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. 0

OKRESNí PřEBOR KADEtEK u18, SEZóNA 2022/2023, VýSLED-
Ky K 25. 1. 2023 (PO 2. KOLECh)

Pořadí Družstvo Body
1. VK Beskydy Frýdlant n. O. 8
2. VK Raškovice 5
3. SK Metylovice 4
4. Janovice 1

ROZPIS utKÁNí OKRESNíhO PřEBORu Mužů:

DAtuM čAS
  3. 3. 2023 18.00 TJ Sokol Nýdek – SK Metylovice
10. 3. 2023 18.00 SK Metylovice – TJ Slavoj Český Těšín
24. 3. 2023 18:00 TJ Sokol Palkovice B – SK Metylovice
31. 3. 2023 18.00 SK Metylovice – SK Třanovice
  3. 4. 2023 19.30 SK Metylovice – VK Raškovice A
21. 4. 2023 19.00 VK Raškovice B – SK Metylovice
28. 4. 2023 18.00 SK Metylovice – TJ Sokol Mosty u Jablunkova

OP žen, zleva: Pavla Kočvarová, Daniela Konečná, Tereza Tomáš-
ková, Andrea Vlachovská, Martina Lorencová, Eliška Kalivodová, 
Monika Míčková, Lucie Suchanová a Denisa Čuboňová
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KEMP KRAJSKé VOLEJBALOVé AKADEMIE
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz pořádá volej-
balové akademie (kempy) pro talentované dívky ročníku 
narození 2009-2010. Z našeho týmu SK Metylovice byly 
vybrány dvě hráčky. Alena Macháňová a Lucie Hajduško-
vá. Kempy se konaly dva. Jeden v Bílovci a jeden v Raškovi-
cích. Volejbalového kempu se zúčastnilo celkem 20 pozva-
ných dívek z klubů VK Raškovice, TJ Sokol Frýdek-Místek, 
TJ Ostrava, SVK Nový Jičín, ŠSK Bílovec, TJ Hlučín, VAM 
Havířov a SK Metylovice.

Na tomto kempu se dívky připravovaly na celostátní tur-
naj krajských výběrů M. Fabiánka v Brně, na který byla 
přihlášena 2 naše družstva KVA MSK. Dívky pilovaly pře-
devším útočný úder a postavení na hřišti v systému 5+1. 

Turnaj krajských výběrů Memoriál Vaška Fabiánka se 
konal v Brně v hale Vodova v době vánočních prázdnin 
27.-28. 12. 2022. Děvčata na turnaj odjela s trenéry O. Ši-
mákem a M. Barnetem objednaným autobusem. Trenéři 
se snažili vytvořit 2 vyrovnané týmy. Družstvo A (Alena 
Macháňová) postoupilo do skupiny o 5.-8. místo. Každým 
setem byla znát lepší souhra, kdy hráčky tuto skupinu vy-
hrály a skončily na celkovém 5. místě. Družstvo B (Lucie 
Hajdušková) mělo těžkou základní skupinu, kde skončily 

na posledním místě a hrály o umístění na 9.-12. místě. 
S jednou výhrou se nakonec umístily na 11. místě.

Pro holky to byla velká zkušenost s volejbalem na vysoké 
úrovni. Určitě je to herně posunulo a doufejme, že si jejich 
velkého talentu všiml i nějaký skaut ze špičkového týmu 
a čeká je velká budoucnost pod vysokou sítí…

Za oddíl volejbalu Daniela Konečná,  
Pavel Suchan, Jakub Farný, Vladimír Míček

Hromadná fotka účastnic Raškovice 2023. Naše děvčata klečící 
druhá a třetí zleva: Alena Macháňová a Lucie Hajdušková

kultura

Do metylovského vánočního městečka zavítal Mikuláš 
„Sněha hrubo napadane, chalupy su 
zasypane…“. tak nějak to s trochou 
nadsázky vypadalo v Metylovicích 
na hřišti v malebném vánočním 
městečku v sobotu 10. prosince. 
Vše bylo pečlivě kulturním výbo-
rem připraveno na nejdůležitější 
okamžik dne – na příchod svatého 
Mikuláše, čertů a andělů.

Ve stáncích, které byly uspořádány do 
malého náměstíčka, mohli návštěvní-
ci najít výrobky dětí z naší základní 
a mateřské školy, výborný guláš, sva-
řák, cukroví, svíčky, textilní výrob-
ky, knihy, vánoční dekorace, spoustu 
sladkostí – zkrátka vše, co k pořádné-
mu mikulášskému jarmarku patří. Za-

pojili se nejen drobní soukromí pro-
dejci, ale i Spolek rodičů, který působí 
při naší škole, myslivci a zahrádkáři. 

Pro všechny návštěvníky byl připra-
ven bohatý kulturní program. Vše 
zahájily sladké Nutelky – mažoret-
ky s Luckou Šigutovou. Určitě by to 
nešlo i bez našich nejmenších – dětí 
ze základní školy. Ty si pod vedením 
svých učitelů nacvičily pásmo básni-
ček a koled. Následovala metylovská 
Schola – Jirka Tomášek s kytarou 
a zpěvačky Iva Bílková a Jiřina Hala-
tová. Jejich poslední písnička Halle-
lujah Leonarda Cohena už zněla do 
padajícího podvečera a jen umocnila 
atmosféru blížícího se rozsvícení vá-

nočního stromu. Následovala fasci-
nující laserová show, která na obloze 
vyčarovala neuvěřitelné magické ob-
razce. 

A pak už jen bylo v dálce slyšet an-
dělské zvonění. Ve vzduchu jste cítili 
to napětí, to očekávání. Občas pro-
bleskla tmou drobná světýlka, zařin-
čel řetěz a dětem zářily oči radostí. 
Blížil se totiž Mikuláš s čerty i anděly. 
Svoji nadílku si však naše děti musely 
zasloužit. Když absolvovaly soutěžní 
úkoly v kouzelné stezce odvahy a zís-
kaly zlatý dukát, mohly přijít k Miku-
láši pro balíček. Rozhovor s Mikulá-
šem však není jen tak něco. Každý měl 
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Romantický houslový recitál Jaroslava Svěceného v Metylovicích  
Milovníci nejen vážné hudby se mají 
opět na co těšit. Kulturní výbor obce Me-
tylovice připravil na neděli 21. května 
další koncert předního českého a svě-
tového houslisty Jaroslava Svěcené-
ho. Klavírní partnerkou mu tentokrát 
bude klavíristka Lucie Tóth, s níž ne-
dávno úspěšně vystupoval i na pres-
tižním Beirut Chants festival v Liba-
nonu. Vedle klasických romantických 
hudebních lahůdek (Dvořák, Brahms, 
Paganini, Massenet…) uslyšíte i emo-
tivní filmovou hudbu Johna Williamse 
či skladby Leonarda Bernsteina.

Protože je Jaroslav Svěcený vedle své 
koncertní činnosti také mezinárodně 
uznávaným znalcem v oboru histo-
rie a stavby smyčcových hudebních 
nástrojů, budete mít možnost slyšet 
zvuk unikátních dobových italských 
houslí z 18. a 19. století. Můžeme se 
tak například těšit na nádherný zvuk 
historického nástroje z roku 1733 
z dílny Guiseppe Guarneriho del Gesú.

V příštím čísle našeho Zpravodaje si 
budete moci přečíst rozhovor s Jaro-
slavem Svěceným. Dozvíte se mimo 
jiné, čím ho náš kostel Všech svatých 

v Metylovicích zaujal. Začátek koncer-
tu je v 16.00 hodin. O předprodeji vstu-
penek vás budeme včas informovat. 

Kulturní výbor

Silvestrovské loučení se starým rokem připomínalo spíše jaro 
už po čtrnácté se obyvatelé Metylo-
vic, Pržna, hodoňovic a Bašky spo-
lečně s ostatními příznivci našeho 
„metylovského řípu“ sešli o silves-
trovském poledni na vrcholu Monte 
čupela. K výstupu využili všechny 
dostupné trasy a cesty a mnozí do-
razili koňmo či v kočárku.

Sousedská setkání, povídání, štam-
prlička, něco dobrého k jídlu a přání 
do nového roku – toho si všichni ná-
vštěvníci opravdu užili mírou vrcho-

vatou. Pro nejmenší děti byly připra-
veny soutěžní úkoly a sladké odměny. 
Dospělým zpříjemnila pobyt muzika 
našeho multifunkčního hudebníka 
Jožky Vráblíka. Všechny účastníky po-
zdravili starostové Metylovic a Bašky 
a hlavní slovo patřilo patronu naší 
krásné hornaté krajiny, lašskému králi 
Zdeňovi Vilušovi I. Podpořit ho přišel 
i hodoňovický Čenda spolek.  A tak se 
hrálo, zpívalo a tančilo. Silvestr to byl 
opravdu veselý. 

Všichni jsme došli ve zdraví a dobré 
pohodě domů. Tak zase na Silvestra na 
Monte Čupelu!

Za kulturní výbor Renata Spustová

Mikuláši co povědět – básničku nebo 
jen pár slov, bylo potřeba potřást si 
s ním rukou – a náš nebeský host měl 
s dětmi velikou trpělivost.

Poděkování patří pracovníkům naší 
„rychlé roty“ za pomoc při výstavbě 
vánočního městečka a stavění stro-
mu. Děkujeme také sponzorům za 
věcné a finanční dary: firmám Top-
si, Krby – kamna, potravinám pana 
Kulhánka, Potravinám Pod Čupkem 
a paní Magdě Suchanové za přípravu 
mikulášských balíčků, firmám Dvě 

děti, Besip, stolařství LUTO a Hos-
půdce Na hřišti.

Mikulášský jarmark byl první akcí na-
šeho nového kulturního výboru. Tak 
trochu jsme se navzájem „oťukali“, 
sehráli a zjistili jsme, že nám spolu-
práce klape. Doufáme, že to tak bude 
i v budoucnu.  Věříme, že se nám poda-
řilo vytvořit pro vás všechny sváteční 
zážitek, příjemný adventní podvečer, 
a těšíme se na vás na dalších akcích, 
které pro vás připravujeme.

Za kulturní výbor Renata Spustová
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Ohlédnutí za sezónou 2022 v Bluegrass theatre 

Sluší se nejdříve poděkovat spon-
zorům, donátorům, dárcům a dob-
rovolníkům, bez kterých by se toho 
moc nekonalo. Děkujeme především 
Moravskoslezskému kraji, Obci Mety-
lovice, městu Frýdlant nad Ostravicí, 
MAS Frýdlantsko-Beskydy, spoustě 
drobných i větších dárců.

Díky takovéto pomoci jsme pořádali 
v roce 2022 osm koncertů a tím jsme 
dosáhli celkového počtu 50 koncer-
tů od začátku existence Bluegrass 
Theatre. Ne vše se úplně povedlo, ale 
celkově to byl úspěšný rok. Rád při-
pomenu koncert Roberta Křesťana 
a Druhé trávy, mezinárodně uznáva-
ného dua Zenkl & Kozák, progresivní 

Mlékojedy se světovým šampiónem 
ve hře na banjo Davidem Bendou.

Hrála u nás počtvrté legendární sku-
pina Poutníci, slovenská kapela He-
artbeats a další. Úlet do jiných žánrů 
zajistila skupina Speciál s kytarovým 
mágem Andonisem Civopulosem.

Mimochodem, mnozí hudebníci vy-
jádřili velkou spokojenost s našimi 
koncerty, i když nedokážeme nabíd-
nout bohaté zázemí věhlasných klu-
bů a sálů. Programy, fotografie, vi-
dea a odkazy na ně najdete na našem  
www.bluegrasstheatre.cz.

Pro občany Metylovic chystáme Fan 
klub Bluegrass Theatre Metylovice.  

Bezplatnou registrací získá člen Fan 
klubu 50% slevu na všechny koncer-
ty, senioři a občané Metylovic ve věku 
65+ dokonce 75% slevu na všechny 
akce, tj. koncerty i promítání kina. 
Děti v doprovodu rodičů nebo blíz-
kých příbuzných, kteří se o děti po-
starají, aby nerušily posluchače a do-
držovaly pravidla areálu, mají přístup 
na všechny akce zdarma již dávno. 
Samotná registrace spočívá v předlo-
žení dokladu o bydlišti, věku a zápisu 
do seznamu členů Fan klubu. Kromě 
slev na vstupném může být i indivi-
duálně informován o dění v Bluegrass 
Theatre.

Lukáš Karlický

Farnost
tříkrálová sbírka 2023  
V sobotu 7. ledna se vydalo 11 skupinek ko-
ledníků na Tříkrálovou sbírku. Zastavily se 
u každého domu v naší vesnici se zpěvem 
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, 
vinšujem vám…“

Za své koledování dostaly děti většinou něja-
kou tu sladkost a do „kasičky“ větší či men-
ší finanční obnos. A občané Metylovic byli 
letos opravdu štědří. Na charitativní účely bylo vybráno rekordních 
86.641 Kč. Jen pro srovnání – v roce 2022 bylo vybráno 31.404 Kč, ale to 
se z důvodu covidové pandemie koledovat nechodilo. Pouze byly umís-
těny kasičky v obchodech (2x), na poště, na OÚ a v kostele.  V roce 2021 
bylo vybráno 27.339 Kč. Poděkování patří všem koledníkům, hlavní or-
ganizátorce paní Jiřině Halatové a samozřejmě všem dárcům. Děkujeme.

A k Tříkrálové sbírce ještě jedno malé zamyšlení paní Marie Závodné.

„Jak ten čas letí. Začínala jsem chodit na „Tři krále“ se svými syny Mar-
tinem, Jirkou a Lukášem. Pak se postupně přidávali Krista Žižková, 
Honza Slanina, Adam Bražina, Tereza Žižková, Kuba a Barča Konvič-
kovi, Katka a Toníčka Michalíkové. Všichni odrostli a dnes už opět cho-
dím jen s rodinou, ale tentokrát už s vnoučaty Vítkem, Jiříkem, Amál-
kou, Klárkou a letos i s tříletým Toníčkem. Strašně rychle to všechno 
utíká a ty děti nějak rychle rostou a stárnou… Jsem moc ráda, že se této 
akce už tolik let s dětmi účastním. Zažijeme při tom spoustu zajíma-
vých situací a někdy i hodně legrace. Děkuji všem, kteří do Tříkrálové 
sbírky přispívají“

Zpracovala Martina Mertová

Bohoslužby v postní 
době a na Velikonoce
1.postní neděle  
– 5. postní neděle 10.00
Květná neděle a průvod 10.00

Svatý týden  
Zelený čtvrtek 17.30                     
Velký pátek 17.30 Přísný půst!                                        
Bílá sobota 17.30                     
Boží hod – neděle 10.00                     
Pondělí velikonoční 10.00

Během postní doby pobožnost Křížové 
cesty v pátek před mší svatou, v neděli po 
mši svaté a příležitost k svátosti pokání. 

Ježíš vstal z mrtvých. Tento den oslavuje 
nebe i země. Vzkříšený Ježíš přichází také 
za námi a říká nám: „ POKOJ VÁM!“ On je 
důvodem naší naděje a radosti. Vzkříšený 
je život, který neumírá a vstupuje do na-
šich srdcí. Ať Velikonoce září z každého 
z nás. Požehnané Velikonoce 
Vám přeje 

P. Václav, Váš farář
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Všechno, co jste chtěli vědět o Metylovicích 
čÁSt 1.
Není čas. A proto je namístě shrnutí. Vypíchnutí toho nej-
zajímavějšího. Všichni, kdo bydlí v Metylovicích, by měli 
alespoň trochu znát jejich historii. Ale kdo má čas číst kro-
niky, historické záznamy? Skoro nikdo. A tak mě napadlo 
začíst se do starých textů naší obce a vybrat to nejzajíma-
vější. Dát to do souvislostí. Možná najít i potomky původ-
ních obyvatel. Třeba byl váš pra pra pra dědeček rychtá-
řem, provozoval hostinec, byl ředitelem školy… Kdo ví…. 

A kdybyste věděli o svých předcích, kteří se zapsali do his-
torie naší obce, budu velice rád, když se mi ozvete na mail: 
david.hyspler@gmail.com 

Mohl to být kapelník metylovské kapely, šikovný řemesl-
ník nebo chovatel, starosta Sokola nebo Orla, nebo patřil 
mezi zakladatele dobrovolných hasičů, vedoucí ochotnic-
kého spolku, vlastník místního obchodu…. Všichni ti se do 
naší historie zapsali. A pokud byste měli i starou fotogra-
fii, budu mít opravdu radost, když mi ji donesete na obecní 
úřad, nebo mi ji pošlete na uvedený email. 

JAK tO tEhDy ZAčALO 
Rok 1267 
V té době, za vlády krále Přemysla Otakara II., byla zahá-
jena mohutná kolonizační činnost v našem okolí. Králo-
vou pravou rukou byl tehdy olomoucký biskup Bruno ze 
Schauenburku, a právě tento původem německý šlechtic, 
je považován za průkopníka kolonizace tehdejší Moravy. 

Jak taková kolonizace probíhala? Rozhodně to nebyla žád-
ná romantika, jako z filmů o kolonizaci divokého západu…    
Vrchním vlastníkem veškeré půdy byl král, ten půdu pro-
půjčoval (dával v léno) šlechtě, církevním hodnostářům, 
klášterům či biskupstvím. S půdou nový „vlastník“ dostal 
také lidi, kteří zde žili, případně si na tuto půdu mohl „své“ 
lidi dovézt. 

Práva tehdejších poddaných byla naprosto minimální – 
nemohli vlastnit půdu, takže si bez svolení svého pána ne-
mohli postavit příbytek, nemohli pěstovat na poli, chovat 
domácí zvířata… Nemohli se také stěhovat, bez povolení 
nemohli mít svatbu… Byli na svém pánovi zcela závislí. 
A v těchto drsných dobách začala vznikat naše vesnice. 

Mimochodem, právo vlastnit půdu neměli lidé až do druhé 
poloviny 19. století. Teprve po roce 1869 bylo tzv. lenní 
právo rušeno a bylo možné si půdu koupit a vlastnit ji. 

Rok 1299
V roce 1267 už možná v naší vsi lidé žili, ale první písemný 
záznam o ní pochází až z roku 1299 z listiny Biskupa Dě-
třicha z Hradce (přímého nástupce zmíněného Bruna ze 
Schuenbruku na biskupském stolci.) A rok 1299 je proto 
považován za rok založení Metylovic. 

VESNICE 13. StOLEtí
Jak tehdejší Metylovice mohly vypadat? Základem byla 
voda. Proto se první obyvatelé Metylovic usadili podél po-
toka Metylovka. 

okénko do historie

Obr. 1 - Pravděpodobné místo prvního osídlení Metylovic
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Jak je z obrázku patrné, tak původní centrum vesnice bylo 
blíže k Palkovicím. Mohlo se jednat o oblast od současné 
Sokolovny dále. 

Vesnice 13. století vzniklé nikoliv živelně, ale kolonizací 
(případ Metylovic) se utvářely podle norem, v podstatě 
jednotných pro celou zemi. Byla definována velikost lánu, 
tedy ideální velikosti pozemku, který k usedlosti patřil. 
Obyvatel usedlosti věděl, že je to plocha, kterou dokáže 
obdělat a je dostatečná k tomu, aby z jejích výnosů uživil 
svou rodinu a mohl odvádět daně, desátek a poplatky. 

V předchozích stoletích byl systém trochu jiný. Vesničané 
mohli nakládat s půdou v rámci své vesnice do jisté míry 
svobodně. Své pole nemuseli mít u domu, ale mohli si ho 
zřídit v rámci své vesnice kdekoliv. Vzhledem k tomu, že ale 
docházelo ke sporům, systém rozdělení půdy se sjednotil. 

Zatímco osady vzniklé „živelně“, soustředily domy v širo-
kém kruhu kolem centrální návsi, ve vesnicích vzniklých 
kolonizací ve 13. století, byly domy rozmístěny v řadě 
podél potoka. Takto vznikla většina vesnic v našem oko-
lí: Staříč, Palkovice, Kozlovice, Fryčovice, Sklenov atd. 
I v dnešní době je patrné soustředění domů kolem potoka, 
bez existence návsí. 

Za těmito domy pak byl pruh pozemku (lán půdy), který 
k domu patřil. Viz foto č. 2.  

Hlavní cesta, která obcí procházela pak pravděpodobně 
nebyla podél potoka mezi domy, ale až nad domy ve sva-
hu. Důvodem bylo špatné podloží a zarostlé plochy kolem 
vodního toku. A rozvodňování po zimě a deštích. Z této 
silnice ve svahu nad domy pak směřovaly uličky k jednot-
livým stavením. 

Tradičním vesnickým domem ve 13. století byla jednoji-
zbová roubenka. Jen výjimečně si lidé dostavěli předsíň. 
Domy byly postaveny na kamenné podezdívce a samotná 
stavba byla z kuláčů. Na jejich konci se vytesal dlab a jed-
notlivé kuláče se skládaly do sebe, tak jak se staví hranice. 
Mezery se utěsňovaly mechem a mazanicí. 

Obvyklá šířka mezi stěnami byla 5-6 metrů. Bylo to 
z důvodu nosnosti – větší rozměry už by neunesly strop 

a střechu. Ano, tehdejší domky již měly strop. Ten byl 
z vnitřní strany rovněž zatěsněn mechem a mazanicí. 
Střechy byly z vázaného rákosu či slaměných došků. 
Vzhledem k tomu, že v okolí Metylovic byly bohaté jed-
lovo-bukové lesy, lze předpokládat, že zde byly použity 
též dřevěné šindele. 

Kolem potoka mohlo být v té době asi 20 chalup. Většina 
z nich pravděpodobně na břehu blíže k Ondřejníku. Pokud 
na tomto břehu stálo vedle sebe 15 chalup a každá chalupa 
měla pozemek v šířce 6-10 metrů, mohla mít naše vesnice 
v té době na délku 100–150 metrů. Pěšky se dala projít 
asi za 2 minuty. Aktuálně mají Metylovice asi 4 kilometry.  

První díl uzavřu jídlem. Co tehdejší metylovjané jedli?

Základem jejich stravy byl chléb, který byl tmavý z hrubě 
umleté mouky. Zůstávaly v něm otruby a křemenný prach 
z mlecích kamenů. Chleba se obvykle pekl 1 x týdně. Po 
několika dnech ztvrdl a pak se buď opékal, nebo se nadrtil 
a dělala se z něj kaše. To byl základ – žádná sláva.  

Ale samozřejmě nejedli jen tento chléb, který jim prav-
děpodobně dost poškozoval chrup.  Peklo se pečivo s me-
dem, tvarohem či lesními plody. Ovšem to bylo spíše svá-
teční jídlo (svatby apod.). Na jídelníčku bylo i maso. To se 
vařilo v hrnci nebo peklo na ohni. Z vaření vznikaly ma-
sové vývary. Ryby se pak jedly zejména v postních časech 
– na talíři běžně nebyly.  

Metylovjané už si uměli uvařit domácí pivo, produkova-
li kravské, kozí či ovčí mléko. Uměli udělat sýr, tvaroh 
a smetanu. Kromě čisté vody pili vodu ochucenou medem, 
mízou z břízy, z javoru, či lesními plody (vodu se šťávou). 
A nesmíme zapomenout na tradiční starobylý slovanský 
nápoj – medovinu. Alkoholické nápoje tehdy při oslavách 
konzumovali všichni a většina oslav končila všeobecnou 
opilostí… 

Takže tak to tenkrát v Metylovicích ve 13. století začalo. 
A jak závěr ukazuje, něco nám tu z těch začátku i zůstalo. 

 Bc. David Hyšpler

Obr. 2 - Obvyklý půdorys vesnice vzniklé kolonizací ve 13. století

Obr. 3 - Mapa ze začátku 19. století zobrazuje možná původní me-
tylovskou hlavní cestu
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Jarní spojovačka pro děti
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www.metylovice.cz

 

Velikonoční kvíz 
 
1. Velikonoce jsou svátky pohyblivé, což znamená, že jsou každý rok v jinou dobu. Jak 
se doba Velikonoc (Boží hod velikonoční) určí? 
V) první neděle po prvním jarním úplňku 
E) čtvrtá neděle po uplynutí 40 dnů od Božího hodu vánočního 
L) druhá neděle po prvním jarním dnu  
 
2. Co se doporučuje udělat na Velký pátek? 
A) upéct chleba – zaručí hojnost po celý rok 
O) zasít – bude dobrá úroda 
E) omýt se vodou ze studánky – bude zaručeno zdraví po celý rok 
 
3. Co se dle křesťanské tradice děje na Zelený čtvrtek? 
H) vymetají se pavučiny a dělá se velký úklid, aby bylo na Velký pátek všude čisto 
L) kostelní zvony „odlétají“ do Říma 
R) peče se beránek, zdobí vajíčka a plete pomlázka 
 
4. Jaké „ratolesti“ se nosí na Květnou neděli do kostela, kde se nechají posvětit a pak se 
doma dávají za svaté obrázky nebo křížky? 

              
 
5. Co by se mělo dělat o páté, tzv. Smrtné neděli? 
Á) připravovat postní pokrm z nabobtnalého obilí, který se praží na pánvi a pojídá se nasladko 
     nebo naslano 
Ý) vynášet tzv. Moranu, což je slaměná figurína zpravidla oblečená do ženských šatů, která se  
      za vsi či městem zapálí a hodí do vody 
É) ženy by se měly obléknout do černých nebo tmavomodrých šatů, symbolizujících smrt 
 
6. Bílá sobota se nese ve znamení zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zapaluje se speciální 
svíce. Jak se tato svíce nazývá? 

                
 
7. Postní pokrm připravený z předem napučených luštěnin, nejčastěji z hrachu. 

              
 
8. Která z následujících odpovědí obsahuje pokrm, který se k Velikonocím neváže? 
M) vajíčko, špenát, jidášky 
O) mazanec, hlavička, pražma 
T) chmelíček, vánočka, beránek 
 
9. Velikonoční pondělí je dnem lidových zvyků a zábavy. Nejčastějším zvykem je 
obchůzka se spletenými vrbovými proutky zvanými pomlázka. V našem regionu se 
kromě „pomlázky“ používá také… 

              
 
10. Zdobené velikonoční vajíčko 

                
 
Tajenku zašlete do 23. 3. 2023 na e-mail: zpravodaj.metylovice@seznam.cz nebo ji můžete 
vhodit do schránky OÚ umístěné u hlavního vchodu obecního úřadu, ev. odevzdat přímo na 
OÚ v Metylovicích. Ze správných luštitelů bude vylosován výherce drobné věcné ceny. 
 
 

velikonoční kvíz
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Provádíme veškeré malířské a natěračské práce 
 

Malířské 
byty, RD,  
školy,  
školky,  
restaurace,  
hospody,  
firmy,  
ordinace atd. 
 
 
 

Natěračské  
     střechy,  

fasády, 
     ploty,  

pergoly atd. 
 

 
 
 
 

Kontakt 606 058 430 
 

inzerce
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KERAMICKÉ WORKSHOPY V METYLOVICÍCH
Srdečně Vás zvu na 4 samostatné keramické workshopy, pořádané v období března-května 2023. 
Stačí si vybrat téma, které Vás zajímá a přijít společně tvořit.

TERMÍNY A TÉMATA WORKSHOPŮ:
1.WORKSHOP - 18.3.2023, od 10-14 hod., téma: závěsy/zvonkohry/jarní zápichy/velikonoční ozdoby
2.WORKSHOP - 1.4.2023, od 10-14 hod., téma: květináče/obaly na květináče/talíře/misky
3.WORKSHOP - 22.4.2023, od 10-14 hod., téma: ptačí krmítka, pítka pro hmyz
4.WORKSHOP - 13.5.2023, od 10-14 hod., téma: různé dekorace (domečky, andělé, atd.) 

„Akce konána za finanční podpory MAS Frýdlantsko – Beskydy a Mikroregionu 
Frýdlantsko – Beskydy“ 

  MÍSTO KONÁNÍ: Na hřišti, budova SK, ve druhém patře, Metylovice čp. 466, 739 49
  CENA:   699 Kč = dospělý + dítě do sedmi let,  399 Kč = dítě nad 7 let věku. Uváděná cena je za 1 čtyřhodinový   
             workshop (v ceně je hlína, zapůjčení pomůcek, razidel, 2 výpaly všech zhotovených výrobků) 
  OBJEDNÁVKY: Kamila Hyšplerová, tel.: 702 142 281, email: keramika@ucernekocky.cz
  O LEKTORCE: Jsem absolventem výtvarného oboru, ateliéru keramiky na Lidové konzervatoři a muzické škole umění v   
                    Ostravě. Od roku 2021 pracuji jako lektor kroužků keramiky pro děti i dospělé v Centru volného času   
                    Rosnička Malenovice.
  VÍCE INFORMACÍ: www.ucernekocky.cz,  https://www.facebook.com/keramikaucernekocky



obce METYLOVICE

1/2020

PF2020
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DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
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akce březen, duben
kulturní, společenské, sportovní akce

pátek 18.00
10. 3. SK Metylovice - TJ Slavoj Český Těšín, volejbal muži, Sokolovna

neděle

12. 3. Vítání občánků

pátek 18.00
31. 3. SK Metylovice - SK Třanovice, volejbal muži, Sokolovna

pondělí 19.30
3. 4. SK Metylovice - VK Raškovice A, volejbal muži, Sokolovna

čtvrtek 

6. 4. Velikonoční prázdniny

čtvrtek 17.30
6. 4. Zelený čtvrtek - Kostel Všech svatých, bohoslužba

pátek 17.30
7. 4. Velký pátek - Kostel Všech svatých, bohoslužba

sobota 17.30
8. 4. Bílá sobota - Kostel Všech svatých, bohoslužba

neděle 10.00
9. 4. Boží hod - Kostel Všech svatých, bohoslužba

pondělí 10.00
10. 4. Velikonoční pondělí - Kostel Všech svatých, bohoslužba

pátek 14-17.00
14. 4. Zápis žáků do 1. třídy, ZŠ Mjr. Ambrože Bílka Metylovice

sobota 9.00
15. 4. TFA Metylovice 2023, fotbalové  hřiště

pátek 18.00
28. 4. SK Metylovice - TJ Mosty u Jablunkova, volejbal muži, Sokolovna

sobota

29. 4. Jarní slavnosti čar a kouzel

soboty a neděle

14.00 - 16.00
Muzeum Metylovice - stálá expozice dokumentující slavnou historii řemenářství, 
vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče „Kožane město“

soboty a neděle

14.00 - 16.00
Výstavní síň - Výstava loutek od 2. dubna 2023
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 604 728 996


