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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

v říjnu skončila oprava hlavní komu-
nikace č. III/48416, která u některých 
občanů a podnikatelů vyvolala roz-
hořčení. Faktem je, že obec byla díky 
použité technologii (studená recykla-
ce) vždy na několik dnů uzavřena a od-
říznuta od dopravního spojení včetně 
autobusových linek. Nejdříve zde ale 
musím uvést na pravou míru, že obec 
Metylovice neměla od počátku, tj. od 
zpracování projektové dokumentace, 
tuto stavbu ve své kompetenci. Vše 
řídil Moravskoslezský kraj prostřed-
nictvím své příspěvkové organizace 
Správy silnic Moravskoslezského kra-
je. Oprava silnice měla začít již v roce 
2020, ale kvůli stavbě chodníků v Pa-
sekách (úsek 3) a následně od koste-
la po pana Uhláře (úsek 1 a 2) jsem se 
dohodl s náměstkem hejtmana s Ing. 
Jaroslavem Kaniou, který má ve své 
gesci finance, majetek a investice, že 
se oprava cesty o rok posune. Kdyby 
se totiž nejdříve opravila hlavní ko-
munikace, tak bychom do ní po dobu 
5 let nemohli zasahovat, tj. stavba 
chodníků by se na 5 let odložila. Za ten 
rok se nám podařilo získat na stavbu 
chodníků dotace a pěší stezky posta-
vit. Kraj sice znovu obdržel v letošním 
roce dotační prostředky na opravu 
silnice č. III/48416, avšak již ne na celý 

projektovaný úsek od dolního konce 
(autobusová zastávka Mužný) po kři-
žovatku ulic Hukvaldská a Metylov-
ská, ale jen na část od dolního konce 
po Vrchovinu. A to můžeme být rádi 
aspoň za to, protože v letošním roce 
získal Moravskoslezský kraj dotace ze 
SFDI (Státní fond dopravní infrastruk-
tury) jen na 2 projekty a jedním z nich 
byla právě oprava silnice III/48416 
v Metylovicích. Jestli se v příštím roce 
podaří kraji získat dotaci i na druhou 
etapu, tj. z Vrchoviny po křižovatku 
ulic Hukvaldská a Metylovská, je zatím 
ve hvězdách. 

Ale zpět k našemu opravovanému úse-
ku. Smlouva mezi Správou silnic a zho-
tovitelem (společnosti PORR) byla uza-
vřena 8. 6. 2021 s termínem provedení 
do 110 kalendářních dnů, maximálně 
však do 30. 9. 2021 od předání stave-
niště zhotoviteli. Záměrem tedy bylo, 
aby vše proběhlo v průběhu letních 
prázdnin, avšak realita byla bohužel 
jiná. Vyřizování uzavírek, přechod-
ného dopravního značení, schválení 
Policie ČR atd. si vyžádalo zpoždění, 
a tak Rozhodnutí o povolení úplné 
uzavírky vydal stavební úřad až 1. 9. 
2021. Nikdo (Moravskoslezský kraj, 
Správa silnic, společnost PORR) se ale 
nezaobíral otázkou informovaností 
občanů, parkováním, dovozem obě-

obsaH

Dění v obci

ÚVoDní sloVo 
Podzim je již v plném proudu a v době, kdy 
čtete tyto řádky nastává pomalu „dušič-
kový“ čas. Vzpomeňme na všechny zesnu-
lé, na naše příbuzné, přátelé a kamarády, 
kteří již nejsou mezi námi. Zapalme jim 
na hřbitově svíčku a věnujme jim krátkou 
vzpomínku. 

Dny se podstatně zkrátily, práce na za-
hrádkách je hotova, a tak nám zbývá více 
času na dobrou knížku nebo například 
na návštěvu divadla, výstavy nebo kina. 
Místní spolek Sokol na prknech nám zpes-
třil říjnové dny divadelním představením 
„Dokonalá svatba“. O tom, jak vše probí-
halo si přečtete v příštím Zpravodaji, pro-
tože tato představení se odehrála až po 
uzávěrce tohoto čísla. 

Zato o výstavě místního dřevořezbáře 
pana Čelinského si můžete přečíst již v tom-
to čísle. Vernisáž se konala na konci září. Vy 
si tuto výstavu můžete prohlédnout až do 
pátého prosince v muzeu „Kožane město“ 
a věřte, že její zhlédnutí stojí za to. 

Během uplynulých měsíců se uskutečnila 
řada sportovních, kulturních a společen-
ských akcí. Tou největší bylo otevření 
nového sociálního a sportovního záze-
mí na metylovském hřišti. Konal se také 
Den obce spojený se soutěží Gulášmet, 
otevření Hospůdky na hřišti a 3. ročník 
turistické akce „Metylovský trojsešup“. 
O tom všem si v tomto Zpravodaji můžete 
přečíst.

Dařilo se také našim spolkům, které ob-
novily po několikaměsíčním koronaviro-
vém omezení svou činnost. Radost nám 
udělali zejména členové a členky SDH Me-
tylovice. Naše „hasičky“ vyhrály soutěž 
„Beskydské ligy“ a dařilo se také našim 
malým „hasičům“. Podrobné „info“ najde-
te v sekci Spolky.

Co asi hýbalo nejvíce naší obcí v září, byla 
oprava komunikace v úseku Vrchovina – 
Mužný. Ať už úplná či částečná uzávěra 
komplikovala život všem občanům. V le-
tošním roce byly vybrány Správou silnic 
Moravskoslezského kraje pro středisko 
Frýdek-Místek opravy pouze dvou ko-
munikací a my jsme byli jednou z nich. 
Situace to určitě nebyla jednoduchá, ale 
stavba je dokončena a my se můžeme tě-
šit, že budeme jezdit po nové komunikaci 
bez děr a výmolů. Bližší informace k této 
náročné stavbě si můžete přečíst ve „Slo-
vě starosty“.

I když je do adventu a Vánoc ještě fůra času, 
toto číslo je vydáváno na listopad a prosi-
nec, takže je již tak trochu vánoční…

Milí spoluobčané, 

krásné Vánoce chceme vám přát,
aby člověk člověka měl rád.
Aby jeden druhému štěstí přál, 
aby i ten nový rok za to stál.

PR výbor
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dů do ZŠ, MŠ, seniorům aj. Proto jsem 
hned 1. září sepsal alespoň informač-
ní leták, který naši zaměstnanci roz-
nesli do domácností, bydlících kolem 
opravovaného úseku. I dopravce ČSAD 
mohl začít zveřejňovat objížďkové 
jízdní řády, až po vydání Rozhodnutí 
o povolení úplné uzavírky, tj. po 1. 9. 
2021. Když jsem do letáků chtěl uvést 
údaje k zajíždění autobusů v době uza-
vírky ve směru od Frýdlantu n. O. po 
kostel a od Palkovic k Čihadlu, tak mi 
zástupce koordinátora integrovaného 
dopravního systému Moravskoslez-
ského kraje (KODIS) sdělil, že žádné 
závleky autobusů ke kostelu a ani k Či-
hadlu nebudou. I když ve Veřejné vy-
hlášce ke stanovení přechodné úpravy 
provozu, kterou dne 31. 8. 2021 vydal 
stavební úřad ve Frýdlantu n. O., bylo 
otáčení autobusů u kostela a u Čiha-
dla schváleno, a to i včetně umístění 
dopravních značek IP22 (pozor, otá-
čení autobusů) a IJ4a (zastávka). Však 
si i někteří občané všimli, že se tyto 
značky na daných místech při zahájení 
stavby fyzicky objevily. 

Takže všechny informace vydané ve 
Veřejné vyhlášce vlastně neplatily. 
Snažil jsem se tedy dát alespoň na 
papír vše, co bylo v daném okamžiku 
závazné a pro občany užitečné. Na-
štěstí se dalo se zhotovitelem alespoň 
dohodnout, že oprava jednotlivých 
úseků skončí nebo začne u Sokolov-
ny (mezi mostky) tak, aby parkovací 
plochu před Sokolovnou mohli využít 
občané k odstavení svého automobilu 
jak při opravě 1., tak i 2. úseku.

Stavba se tedy realizovala dle techno-
logie (studená recyklace), kterou do 
výběrového řízení nastavil zadavatel, 
tj. Správa silnic, potažmo Moravsko-
slezský kraj. Tato technologie spočí-
vala v souběžné rekonstrukci obou 
jízdních pruhů komunikace najednou. 
Díky takto zvolené technologii by se 

měla dvojnásobně zvýšit životnost vo-
zovky, přičemž došlo ke zkrácení tro-
jité spáry v obrusné, ložné a recyklo-
vané vrstvě z 1940 metrů na 6 metrů, 
tj. napojení 1. a 2. úseku u sokolovny 
v šířce komunikace 6 metrů. U spáry, 
spojující obě poloviny vozovky, do-
chází jako první k narušení povrchu 
komunikace. Můžete si tak všimnout, 
jaká je již trhlina uprostřed celé silni-
ce např. od sjezdovky po dolní konec 
nebo od kaštanu po Paseky. 

Ano, mohl jsem do této akce hodit „vi-
dle“, tak jak to nepřímo udělal i druhý 
představitel naší obce. Kromě jeho vy-
jádření, že by se podobné opravy měly 
provádět v létě nebo o víkendech, ale 
sám nepřišel s žádným jiným řeše-
ním. A pokud měl v rukávu v danou 
chvíli nějakou lepší, rychlejší a třeba 
i levnější variantu, tak ji měl občanům 
představit. Kritizovat umí každý. Pra-
covníci společnosti PORR jsou také 
jenom lidé, kteří přes léto makají 10 
i více hodin denně. I oni jsou určitě 
rádi, když alespoň v sobotu mohou být 
s rodinou nebo trávit o víkendu svůj 
volný čas na nějaké kulturní, sportov-
ní či jiné společenské akci. Dnes už je 
těžké někoho přesvědčit, aby chodil 
krom celého pracovního týdne ještě 
např. každou druhou sobotu do prá-
ce. A když už půjde, tak to bude chtít 
mít i dobře zaplaceno. Volný čas je pro 
mnohé z nás stále cennějším okamži-
kem. Takže pokud by chtěl zadavatel, 
aby práce probíhaly o víkendech, tak 
by to musel dát do podmínek zadáva-
cího řízení, ale musel by také počítat 
s tím, že vysoutěžena cena by pak byla 
podstatně vyšší. 

Při zadávání výběrového řízení byla 
asi ve hře i druhá verze opravy komu-
nikace, která by spočívala v obnově 
vozovky vždy po jedné polovině. Pro-
tože však Policie ČR nepovolí jeden 
semafor na celý renovovaný úsek ko-
munikace (cca 2 km), tak by se stavba 
musela rozdělit min. na tři části. Na-
příklad 1. část: dolní konec – Čihadlo, 
2. část: Čihadlo – kostel a 3. část: kos-
tel – Vrchovina. Pak by se ještě tyto tři 
pasáže prováděly po polovinách, tak-
že by se prakticky dělalo šest úseků 
a realizace by se protáhla minimálně 
o dvakrát delší čas. Při spojení obou 
polovin opravovaných úseků by navíc 
vznikla uprostřed silnice spára v dél-

ce 1940 metrů. Na celé trase by byly 
po celou dobu stavebních prací dvoje 
semafory a lidé by se stejně dvakrát 
po dva dny (zrání betonu a poklád-
ka asfaltu) nedostali s auty ke svým 
domům. Protože by se změnila doba 
realizace a způsob opravy, což jsou 
ukazatelé, které mají vliv na cenu díla, 
musela by se proto vyhlásit nová sou-
těž a stavba by se letos ani nestihla 
zrealizovat. Moravskoslezský kraj by 
tak přišel o přiklepnutou dotaci, kte-
rou musel vyčerpat ještě v letošním 
roce. A bylo by jen otázkou, zda by byl 
v následujícím roce úspěšný při dru-
hém podání žádosti o dotaci na tuto 
opravu silnice. Už tak dnes nikdo neví, 
v jaké výši, a na které projekty dosta-
ne kraj dotaci v roce příštím. Můžeme 
být rádi, že máme letos opravený úsek 
alespoň po Vrchovinu. A můžeme jen 
doufat, že se na přes rok podaří opra-
vit i druhý úsek až do Pasek. 

Ještě jednou se všem občanům a pod-
nikatelům omlouvám za vzniklé pro-
blémy, které se mohly řešit dřív, než 
začala samotná oprava. Ale byli jsme 
vhozeni do vody stejně jako vy, a tak 
jsme v ní museli začít plavat, abychom 
se neutopili. 

Ing. Lukáš Halata, starosta

Vážení  
spoluobčané, 
jelikož je toto poslední letoš-
ní číslo Zpravodaje, přeji vám, 
abyste adventní čas prožili bez 
shonu a stresu, a aby pro vás 
byly letošní Vánoce svátky, které 
prožijete v klidu, pohodě a štěstí 
v kruhu svých nejbližších.
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Cykloden
V rámci přeshraničního projektu „Pri-
blížme sa k společnému prírodnému 
a kultúrnemu dedičstvu“, kód žádosti 
„NFP304020P668“, který je spolufi-
nancován z Programu Interreg V-A Slo-
venská republika – Česká republika a je 
realizován společně s partnerským 
městem Krásno nad Kysucou se usku-
tečnil v sobotu 28. 8. 2021 Cykloden. 
Byl tak završen projekt, díky němuž 
byla vybudována cyklotrasa v délce 
787 m, která vede po účelové komuni-
kaci „nad sadem“. Výstavba cyklostez-
ky v hodnotě 2 612 148 Kč včetně DPH 
byla dokončena v roce 2019. Míra fi-
nanční spoluúčasti obce na této stavbě 
činila 10 %, tj. 261 215 Kč.

Součástí projektu bylo také zakoupení 
dvou velkoprostorových stanů o roz-

měrech 8 x 20, které si již mohli naši 
občané vyzkoušet na Dnu obce, na 
„krmáši“ nebo na sportovních soutě-
žích. Náklady na pořízení stanů činily 
505 480 Kč včetně DPH, náklady obce 
byly opět 10 %, tj. 50 548 Kč. Podél cy-
klotrasy bylo z finančních prostředků 
obce postaveno také před čtyřmi lety 
nové veřejné osvětlení. 

Cykloden byl naplánován již na červen 
loňského roku, ale z důvodu koronavi-
rové pandemie a s ní spojených zave-
dených opatření se nemohl uskutečnit. 

V letošním roce jsme se rozhodli uspo-
řádat tuto akci jako součást Sportov-
ního dne a slavnostního otevření no-
vého sociálního a sportovního zázemí 
na hřišti.

Bohužel z důvodu ne zrovna přízni-
vého počasí nebylo možno realizovat 
některé plánované aktivity, např. jíz-
du na elektrokoloběžkách nebo cyk-
listickou soutěž. I tak si však přišli 
účastníci na své. Děti si zasoutěžily 
v různých sportovních disciplínách 
a mohly se také vyřádit ve skákacím 
hradu nebo se pobavit virtuální re-
alitou. Fotbalisté předvedli scénku 
Tour de France a mezi zástupci České 
a Slovenské republiky se uskutečnilo 
klání v netradičních recesních disci-
plínách.

V podvečerním programu pak vystou-
pila kapela Elán Kontra Band (revival 
kapely Elán) z Bratislavy.

Za PR výbor Martina Mertová 
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Obec Metylovice uspěla v soutěži Moravskoslezského 
kraje „O keramickou popelnici“
Obce, jejichž občané nejlépe třídí ko-
munální odpad, získávají každoroč-
ně prestižní ocenění „O keramickou 
popelnici“. 

Do soutěže, kterou každoročně po-
řádá Moravskoslezský kraj s Autori-
zovanou obalovou společností EKO
-KOM, a.s., bylo zapojeno v roce 2020 

všech 300 obcí a měst Moravskoslez-
ského kraje. V samotné soutěži se 
hodnotila vykazovaná data ve sběru 
jednotlivých komodit (sklo, papír, 
plasty, elektrozařízení apod.) dle vý-
těžností v kilogramech na jednoho 
obyvatele. Hodnocena byla také do-
stupnost sběrné sítě.

Ocenění bylo zástupcům jednot-
livých obcí předáno 14. září 2021 
v prostorách frýdeckého zámku.  

V kategorii obcí od 801 do 2000 oby-
vatel získala Obec Metylovice krásné 
třetí místo, což je oproti loňskému 
roku posun o jednu příčku výše.

Děkuji všem občanům, kteří třídě-
ním odpadů přispěli k tomuto výraz-
nému úspěchu.

Ing. Lukáš Halata
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

Metylovice

Počet voličů zapsaných ve stálém volebním seznamu: 1406

Počet odevzdaných úředních obálek:    1005

Počet platných hlasů:      1001

Volební účast:       71,48 %

ANO       289 hlasů  28,87 %

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)    251 hlasů 25,07 %

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD)   133 hlasů 13,28 %

PIRÁTI A STAROSTOVÉ      124 hlasů 12,38 %

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ     52 hlasů   5,19 %

Více info na: https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=512184&xvyber=8102

obec informuje

Upozornění
Obecní úřad Metylovice upozorňuje občany, aby 
v co nejkratší době odstranili větve ze svých stro-
mů, jež přesahují jejich ploty nebo pozemky a zasa-
hují až do místních komunikací.

Pokud tak občané neučiní, bude pak v průběhu lis-
topadu 2021 probíhat ořez větví podél těchto míst-
ních komunikací soukromou firmou a větve, přeč-
nívající ploty budou odstraněny.

Obecní kalendář  
na rok 2022
Také pro rok 2022 připravuje pro vás PR výbor 
obecní kalendář. Tentokrát s názvem „Metylovice 
čím dál krásnější“. Najdete v něm fotografie vybu-
dovaných staveb v naší vesnici v posledních letech 
a také fotografie, které nám zaslali naši „tuláci“ 
při „toulkách po Metylovicích“ při hledání kešek 
podle kalendáře 2021. Určitě se vám budou líbit.

V kalendáři na rok 2022 najdete také termíny svo-
zu komunálního odpadu (ikonka popelnice) i plá-
nované termíny některých obecních, sportovních 
i kulturních akcí.

Každé číslo popisné obdrží jeden kalendář zdar-
ma. Podmínkou je, že na daném popisném čísle 
nejsou evidovány žádné finanční pohledávky vůči 
obci (poplatky za odpady, psa apod.). 

PR výbor
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VítěZKOU SRPnOVé  
SOUtěže  

je Veronika Mohylová.

V Září ZVítěZIlA 
fotografie jejíž autorkou  

je Klára lepíková.

„toulky po Metylovicích“
Soutěž „Toulky po Metylovicích“ jde 
do finále. Ještě však stále máte mož-
nost se soutěže zúčastnit, neboť její 
ukončení bude 31. 12. 2021. Pravda, 

už jsou mezi námi tací, kteří již absol-
vovali všechna místa. Připomínáme, 
že do slosování o hlavní ceny budou 
zařazeni po skončení soutěže všichni, 
kteří navštíví alespoň 20 míst.

Drobnou cenou budou odměněni 
všichni účastníci soutěže.

Na webových stránkách Obce Mety-
lovice je v sekci „Vzdělání, sport, vol-
ný čas“ zřízena samostatná webová 
stránka „Soutěž 2021“. Zde naleznete 
pravidla soutěže a také aktuální in-
formace ke keškám. Které jsou mo-
mentálně ztracené, nápovědy k složi-
tým místům apod.

Z webových stránek obce: www.me-
tylovice.cz si mohou zájemci také 
stáhnou kalendář v elektronické po-
době.

Prosíme vás však, abyste kešky ne-
odcizovali ani nepřemísťovali na jiná 
místa. Vy, kteří pohlížíte na soutěž ne-
gativně, nekažte, prosím těm druhým 
jejich radost z hledání kešek a z obje-
vováních zajímavých míst naší obce.

Od 1. 1. 2021 byla zahájena také do-
provodná soutěž o nejzajímavější fo-
tografii z toulek po Metylovicích. Fo-
tografie je možno posílat na: soutez@
metylovice.cz 

Fotky pak můžete ohodnotit na face-
bookové stránce: 

ht t ps://w w w.facebook .com/me-
d i a/s e t / ? v a n i t y =me t y l ov ic e & -
set=a.1278542642524455 

Fotka, která má v daném měsíci nejvíc 
lajků získá věcnou cenu. 

Autor fotek dává souhlas se zveřejně-
ním svých fotografií pro obecní účely 
(zpravodaj, kalendář, web apod.)

Přejeme všem „tulákům“ hodně zají-
mavých zážitků při poznávání naší 
obce.

PR výbor

A ceny jsou opravdu hodnotné: 

1. cena – stan

2. cena – batoh

3. cena – spací pytel
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Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže
Do doby, než se kdokoliv z nás do-
stane do situace, kdy není schopen 
fyzicky pomoci sám sobě, případně 
pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani 
netuší, jak důležitou roli mohou hrát 
kompenzační a zdravotní pomůcky 
v našich životech. Až ve chvílích, kdy 
jsme kvůli nemoci, věku či nehodě po-
staveni mimo běžnou realitu našich 
dní si uvědomíme, jak velký přínos 
pro nás tyto pomůcky mají. 

Charita Frýdek-Místek nabízí širokou 
škálu služeb, jejichž cílem je poskyt-
nout pomoc osobám, které ji nejvíce 
potřebují. Jednou z našich služeb, je 
také Půjčovna pomůcek, která nabí-
zí seniorům, nemocným, osobám se 
sníženou soběstačností, osobám se 
zdravotním postižením či lidem po 
úrazech, možnost zapůjčení kompen-
začních pomůcek. A proč to děláme? 
Abychom usnadnili pobyt těchto osob 
v jejich domácím prostředí a pro pe-

čující osoby zjednodušili péči o jejich 
blízké. 

Díky naší Půjčovně pomůcek nemusí-
te čekat na předepsání pomůcky léka-
řem, případně nemusíte vynakládat 
nemalé částky na jejich pořízení.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek
-Místek disponuje pomůckami, jako 
jsou:

• elektrické polohovací postele 
• antidekubitní matrace
• invalidní vozíky
• oxygenátory
• chodítka
• jídelní stolky
• WC křesla a nástavce na WC
• židle do sprch a sedačky na vanu
• infuzní stojany
• hrazdy nad postele
• pásový schodolez

Kompenzační pomůcky vám zapůj-
číme na základě sepsané písemné 
smlouvy o jejich pronájmu, a to po 
dobu po kterou pomůcku potřebujete 
anebo do doby, než danou kompen-
zační pomůcku dostanete předepsa-
nou ze zdravotní pojišťovny.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek
-Místek:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, ote-
vírací doba: pondělí a středa 8.00-
11.30 a 12.30-14.30, 
tel.: 734 265 571
e-mail:
antonin.vrabel@charitafm.cz 

www.charitafm.cz

           OBJEDNÁVKY NA ČÍSLE 736 626 902  NEBO V RESTAURACI 

ROZVOZ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ PRO OBČANY METYLOVIC 
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www.metylovice.cz

Proč třídit oleje?
Kde používáme olej? Jako první odpo-
věď většinu napadne smažení nebo fri-
tování. A to my doma neděláme, takže 
nás se třídění oleje netýká. OMYL! Vět-
šina produkce odpadního oleje v do-
mácnosti nepochází ze smažení či fri-
tování. Přinášíme vám přehled dalších 
potravin či pokrmů, ve kterých najdete 
olej či tuk vhodný ke třídění. Příště se 
rozhlédněte doma nebo při nákupu, 
a možná budete překvapeni kolik ole-
je kolem vás je. Například nakládaný 
hermelín či jiné druhy sýrů naložené 
s chilli, česnekem nebo zeleninou. Vždy 
jsou potopené v oleji. A právě olej zajis-
tí prolnutí chutí, vytvoří také prostředí 
ke zrání a díky tomu si můžeme správ-
ně vyzrálý hermelín i natřít na chle-
ba. Ať už lahodné sýry kupujete nebo 
sami nakládáte, zbylý olej ze skleničky, 
kyblíku i z použitých talířků patří do 
olejové popelnice! A není ho málo. Mezi 
oblíbence patří i sušená rajčata. I ta se 
prodávají naložená v oleji. Zde slouží 
jako konzervant a pomáhá rozvinout 
chuť a vláčnost. Ať už je připravuje-
te jakkoliv, vždy po nich zůstane dost 
oleje ideálního k vytřídění. Stejně je na 
tom salátová zálivka, ta může být na 
olejové bázi a pokud vám v míse zbude, 
šup s ní do lahve k třídění oleje. Jaká-
koliv nakládaná zelenina v oleji – čes-
neky, papriky, chilli papričky a další. 
Zde všude lze posbírat značné množ-
ství oleje – a každá kapka se počítá. 
K naložení do oleje se hodí také hříbky. 
Olejový nálev je stejně populární jako 
sladkokyselý či slaný. Olej můžete slít 
do PET láhve i pokud obsahuje drobné 
kousky hub či zeleniny. Další jsou oli-
vy. Ačkoliv se z nich lisuje především 
prvotřídní olej, ten se dá třídit také, 
samotné plody se většinou prodávají 
ve slaném nálevu. I přesto je najdeme 
naložené v oleji. I tento lze jednoduše 
slít do sběrné láhve. Nejen zde platí, že 
škoda kapky, která padne vedle. Olej 
může často zbýt i na talířcích, ten se 
dá také sbírat. Nevadí, pokud obsahu-
je trochu vody či nálevu, raději troška 
vody ve vytříděném oleji než troška 
oleje v odpadní vodě. Jasným adeptem 
na třídění oleje, je ten z rybích kon-
zerv. Sardinky, sledě, makrely, tuňák 
a všechny ostatní známé i neznáme 
rybky v konzervě. Pro použití do salá-
tu nebo do pomazánky doporučujeme 
přimíchat čerstvý, kvalitní olej a ten 
z konzervy vyhodit. Samozřejmě do 
správné popelnice – tedy do olejové. 

Naopak překvapivý pokrm, ze kterého 
lze získat olej ke třídění může být gri-
lované maso, zelenina či sýr. Maso, lilek 
i hermelín potřebují jít na gril v olejo-
vém kabátku. Ideálně s česnekem chilli 
nebo bylinkami. Pokud vám po grilová-
ní zbude marináda, výborně! Můžete jít 
také vytřídit. Pomalu se dostáváme do 
oblasti smažení. Ano, většina se na něj 
dívá skrz prsty, ale upřímně – máme 
ten malý hřích rádi! Co třeba koblihy? 
Nebo langoš? I na těchto dobrotách si 
můžete pochutnat doma. Dalším je ty-
pický smažený pokrm – smažené ryby, 
rybí prsty, fish & chips, řízky, smaže-
né sýry. Můžete smažit na pánvi nebo 
fritovat. Na oleji, másle, sádle či jiném 
tuku. A všechny tyto oleje a tuky jsou 
vhodné ke třídění. Málokdo ví, že se 
dá vytřídit i výpek z masa nebo tuko-
vý škraloup z vývaru. Je vhodné tento 
zbylý tuk slít do lahve na třídění a pak 
teprve dát pekáč nebo hrnec do myč-
ky. Takto vám tuk nezanese potrubí 
pod dřezem, a ještě dostane možnost 
být znovu užitečný. Co takhle někdy 
vyzkoušet domácí smažená křidélka 
nebo špalíčky? Dbejte na to, aby se olej 
příliš nepřepaloval, použijte kvalitní 
olej na fritování (řepkový či palmový 
nebo jejich mix), nepoužívejte jej více-
krát – zchladnutí a opětovné zahřívá-
ní mění oleje a tuky na karcinogenní 
látky. Křidýlka a špalíčky smažte při 
180 °C po dobu 8-10 minut. Dále jsou 
tady hranolky – asi první věc co nás 
napadne, když se řekne smažení. A při 
přípravě rozhodně vzniká odpadní 
olej. Vyzkoušejte domácí hranolky 
z čerstvých brambor. Nejdříve je asi 
4 minuty smažte ve 120 °C oleji, kde se 
předvaří uvnitř. Zároveň je tato teplota 
dostatečně vysoká, aby se hranolky ne-
nacucaly olejem. Po 4 minutách zvyšte 
teplotu na 180 °C (palmové oleje zvlád-
nou i teplotu 200 °C). Poté se smaží do 
zlatova. A olej ze smažení patří kam? 
Do PETky a do popelnice. Po smažení 
nechte olej vždy vychladnout, abys-
te se při manipulaci nepopálili. Ani té 
PETce se nebude horký olej příliš líbit. 
Pokrmů a pochutin, ve který najde-
te jedlý olej a tuk vhodný k recyklaci 
je spousta. Záleží také jakou kuchyni 
preferujete – vietnamskou, indickou, 
thajskou, italskou, francouzskou, čes-
kou? V tomto článku jsme vám chtěli 
ukázat, že olej není jen z fritovacího 
hrnce. Pravdou je, že klasické fritování 
v domácnostech tolik oblíbené není, to 
ale neznamená, že se nemůžete podílet 
na třídění oleje a chránit tak přírodní 

zdroje a snižovat emise. A nezapomeň-
te, že třídit se dají i pevné, živočišné 
tuky jako máslo a sádlo. A v neposlední 
řadě si také ušetříte starosti s ucpa-
ným potrubím ve vaší kuchyni či kou-
pelně. 

Poznámka na závěr, do olejových po-
pelnic patří pouze jedlý odpadní olej 
a tuk! Nejsou určeny pro motorové, 
hydraulické, technické ani žádné jiné 
průmyslové oleje a maziva.

Děkujeme, že třídíte!

Růžena Vrbová

Sdílený vývoz  
žump a septiků
Odpadní vody z domácností, kte-
ré nejsou napojeny na kanalizaci, 
je nezbytné likvidovat odpověd-
ně k životnímu prostředí a také 
s dodržením všech pravidel, kte-
rá udává přísná legislativa. Ma-
jitelé nemovitostí jsou v tomto 
případě povinni zabezpečit zne-
škodnění svých odpadních vod 
tak, aby nebyla ohrožena kvalita 
povrchových a podzemních vod. 
To znamená, že se odpadní vody 
z domácnosti akumulují v bezod-
tokové jímce, která musí být vo-
dotěsná. Vývoz jímky může prová-
dět pouze firma, která má na tuto 
činnost oprávnění. Doporučujeme 
občanům, aby si ověřili, zda firma, 
která jejich žumpu či septik vyvá-
ží, takovéto oprávnění má. A dále, 
aby si schovávali faktury za vý-
voz žumpy či septiku a mohli tak 
případně na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce život-
ního doložit způsob zneškodnění 
svých odpadních vod.

SmVaK připravil pro občany jed-
notlivých obcí nabídku, že v přípa-
dě, kdy se lidé – například sousedé 
domluví, že mají o vývoz žump 
nebo septiků zájem, ušetří tak za 
dopravu, jejíž náklady budou na-
vzájem sdíleny. 

Bližší informace a objednávky na 
bezplatné lince 800 292 400 nebo 
na www.smvak.cz v sekci Nabídka 
služeb.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK
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ZASeDání ZAStUPItelStVA OBCe MetYlOVICe Dne 20. 7. 2021
Přítomno: 9 členů ZO

Omluveni: 2 (Petr Černoch, Miroslav Kli-
mánek) 

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

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí finančního daru dle 
návrhu finančního výboru – viz přílo-
ha č. 2. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice na 
základě doporučení hodnotící komi-
se vybírá k realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku „Obno-
va a rozšíření VO v obci Metylovice - 
IV. etapa“ společnost ELMONT-RONEX, 
s.r.o., Metylovice 502, 739 49 Metylovi-
ce, za cenu 576 109 Kč bez DPH, která 
splnila veškeré požadavky zadavatele 
a je ekonomicky nejvýhodnější.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 2 
(Marta Bílková, Aleš Velička).  

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje smlouvu o dílo se společností EL-
MONT-RONEX, s.r.o., Metylovice 502, 
739 49 Metylovice na zhotovení veřej-
né zakázky malého rozsahu na dodáv-
ku „Obnova a rozšíření VO v obci Mety-
lovice - IV. etapa“, za cenu 576 109 Kč 
bez DPH, tj. 697 091,89 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 2 
(Marta Bílková, Aleš Velička).  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje uzavření Darovací smlou-
vy s Moravskoslezským krajem, se 
sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ:70890692, zastoupeným prof. Ing. 
Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, 
na bezplatné převedení vlastnických 
práv k 6 ks dýchacích přístrojů PSS 
4000 set na dovybavení jednotky SDH 
Metylovice pověřuje starostu obce 
k podpisu Darovací smlouvy – viz pří-
loha č. 4.

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

• Pověřuje starostu obce k podpisu Da-
rovací smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ:70890692, zastoupe-
ným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., 
hejtmanem kraje, na bezplatné převe-
dení vlastnických práv k 6 ks dýcha-
cích přístrojů PSS 4000 set na dovyba-
vení jednotky SDH Metylovice.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
s Bc. Martinem Vavřínkem, Stanislav-
ského 768/30, 721 00 Ostrava, IČ: 
03762246, na vypracování projek-
tové dokumentace stavby „Metylovi-
ce – stavba chodníku podél silnice č. 
III/48416, Metylovice, úsek škola – 
konec obce“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 2 
(Lukáš Halata, Leona Pavlásková).  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 
714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 

25855581 na realizaci stavby „Metylo-
vice – chodník 1. a 2. část Dodatečné 
práce“ a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 6.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje s účinností od 1. 8. 2021 dle Na-
řízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků odměnu slečně 
Leoně Pavláskové za výkon funkce ne-
uvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 1 805 Kč hrubého měsíčně.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 1 
(Leona Pavlásková). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 5 – viz pří-
loha č. 7. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se 
společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňá-
kova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunči-
ce, IČ: 25855581 na realizaci akce Me-
tylovice – chodník, úsek 1 a 2 a pově-
řuje starostu obce k podpisu dodatku 
– viz příloha č. 8. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0. 
Nehlasoval 1 (Marta Bílková – nepřítomna).

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 5/2021 ze dne 25. 05. 2021.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

ZASeDání ZAStUPItelStVA OBCe MetYlOVICe Dne 31. 8. 2021
Přítomno: 10 členů ZO
Omluven: 1 (Jan Koloničný) 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Tomáše Rabase 
a pana Aleše Veličku.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části obecního po-

zemku parc. č. 1938/3 v k. ú. Metylo-
vice. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a darů z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2021 dle návrhu finančního výbo-
ru – viz příloha č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje výběr zhotovitele na realizaci 
stavby: „Chodník Vrchovina – Žukov, 
k.ú. Metylovice“ společnost COLAS CZ, 
a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 
Praha 9, IČ: 26177005. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo se spo-
lečností COLAS CZ, a.s., Rubeška 

zasedání zastupitelstva obce Metylovice
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číslo 6/2021

215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
IČ: 26177005, na realizaci stavby: 
„Chodník Vrchovina – Žukov, k.ú. 
Metylovice“, za nabídkovou cenu 
11 972 093,53 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zá-
kladě plné moci společností NOVPRO 
FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 
01 Frýdek – Místek, IČ: 28633504, 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodě o umístění stav-
by č. IP-12-8027639/03, Metylovice, 
č. parc. 690, NNv, NNk a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 4. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zá-
kladě plné moci č. PM – 210/2021 
Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 
IČ:47195355, na zřízení podzemní 
a nadzemní kabelové přípojky NN 0,4 
kV na pozemek parc. č. 2057/8, přes 
pozemky ve vlastnictví obce Metylo-
vice 1086/7 a 2057/1 vše v k. ú. Me-
tylovice a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí dotace Mo-
ravskoslezskému kraji, se sídlem: 
28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, ve výši 60 000 Kč na 
spolufinancování projektu „Kotlíko-
vé dotace v Moravskoslezském kra-
ji – 3. výzva“, realizovaného krajem 
v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí, reg.  č. CZ.05.2.32/0.
0/0.0/17_117/0009638. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a podpi-
su Smlouvy s Moravskoslezským kra-
jem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve 
výši 60 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva“, realizo-

vaného krajem v rámci Operačního 
programu Životního prostředí, reg.  č.  
05.2.32/0.0/0.0/17_117/0009638 – 
viz příloha č. 6.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravskoslez-
skému kraji, se sídlem: 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve 
výši 60 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3.  výzva“, realizo-
vaného krajem v rámci adaptačního 
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice po-
věřuje starostu obce k uzavření 
a podpisu Smlouvy s Moravskoslez-
ským krajem, se sídlem: 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Metylovice ve výši 60 000 Kč na spo-
lufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“, realizovaného krajem v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, 
reg. č. SFZP 138986/2019 – viz pří-
loha č. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice jmenu-
je do školské rady jako zástupce zřizo-
vatele příspěvkové organizace Základ-
ní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská 
škola Metylovice, Ing. Jana Koloničné-
ho, Ph.D. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dohodu o provedení práce s Ing. 
Janem Koloničným, Ph.D. – viz příloha 
č. 8. Veškeré závazky a pohledávky vy-
plývající z Dohody byly v době schvále-
ní Dohody Zastupitelstvem obce Mety-
lovice vypořádány. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 6 – viz pří-
loha č. 10. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Příkazní smlouvu se společnos-
tí Dobrá zakázka, s.r.o., Hlubinská 
1378/36, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 
28631595, zastoupena Ing. Mirosla-
vem Jílkem, k provedení zadavatelské 
činnosti a poradenské činnosti k pro-
vedení výběru zhotovitele stavební 
akce „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. 

Metylovice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu příkazní smlouvy – viz pří-
loha č. 11.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje podání žádosti o dotaci na opra-
vu stávajících komunikací na parc. 
čísle 2022 (k Medvěďoku) a 2050/1, 
2052 (na Žukov) z Ministerstva pro 
místní rozvoj na rok 2021 z podpro-
gramu Podpora vládou doporučených 
projektů v oblasti rozvoje regionů 
na opravu komunikací poškozených 
v souvislosti s řešením kůrovcové ka-
lamity. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr bezúplatného převodu po-
zemku parc. č. 525/113, a částí pozem-
ků parc. č. 525/58, 600/12 a 2099/22 
v k. ú. Metylovice, jež jsou ve vlastnic-
tví obce Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje opravu zpevněných ploch u pod-
nikatelských subjektů (pan Milan 
Kulhánek – potraviny „MaJ“, pan To-
máš Slípek – pošta, pan Lumír Halata 
– Farma Halata), se spoluúčastí 50 % 
nákladů.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi 
se 2 (Petr Černoch, Jiří Závodný). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje provedení nových vjezdů k ro-
dinným domům mimo vjezdy v trase 
budoucího chodníku od ZŠ na dolní 
konec.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 1 
(Miroslav Klimánek). 

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení č. 
6/2021 ze dne 20. 07. 2021.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí žádost o odkoupení části 
obecního pozemku parc. č. 298/1 v k. 
ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí rozbor hospodaření obce 
Metylovice za 1. pololetí 2021 – viz 
příloha č. 9. 
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Členové Zastupitelstva obce Metylovice
Jakub Farný, za-
stupitel za Sdru-
žení nezávislých, 
předseda Kontrol-
ního výboru, člen 
PR a stavebního 
výboru. V zastu-
pitelstvu je druhé 
volební období. 

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?
Vystudoval jsem střední průmyslo-
vou školu ve Frýdku – Místku obor 
strojírenství a bakalářské studium na 
VŠB –obor Řízení jakosti na fakultě 
materiálově – technologické. Během 
studia jsem si založil vedlejší činnost 
na zpracování audiovizuálních děl 
a začal natáčet svatební videa. Po stu-
diu jsem nastoupil do firmy Lakum
-KTL, a.s. kde pracuji na pozici správ-
ce informačního systému. 

Proč jste se rozhodl žít v Metylovi-
cích?
V Metylovicích jsem se narodil, pro-
žil jsem zde celé dětství, prošel jsem 
skoro všemi spolky, od hasiče, fot-
balu, volejbalu. Poznal spoustu dob-
rých lidí, kteří denní činností žijí pro 

Metylovice a vykonali zde spoustu 
dobré práce. Za tu dobu mi Metylo-
vice tak přirostly k srdci, že jsem 
zde postavil rodinný dům a usadil 
se. Sám se snažím podporovat spor-
tovní aktivity dětí v rámci volejbalu 
jako trenér mládeže. Mám radost, 
když vznikají nové nápady, činnosti 
a tradice napříč Metylovicemi. Všem 
těmto lidem fandím.

Jak dlouho se veřejně angažujete?
V zastupitelstvu jsem sedmý rok, kde 
nejvíc pomáhám s přípravou obec-
ních kalendářů a kulturních akcí. Moc 
mě těší, že v tomto roce se zapojili ob-
čané do soutěže „Toulky po Metylovi-
cích“ kde hledají kešky a dozvídají se 
bohatou historii naší obce. Všem bych 
doporučil přečíst si obecní kroniky, 
které jsou k dispozici v elektronické 
podobě na obecním webu. 

Co bylo impulsem k rozhodnutí 
kandidovat v Metylovicích v komu-
nálních volbách?
Byl jsem osloven Lukášem Halatou 
jestli bych s ním nespolupracoval 
a nepřispěl k rozvoji naší obce. Urči-
tě je to dobrá zkušenost a moc bych 
si přál, aby se více mladých občanů 

aktivně zapojilo do dění v obci a ne-
myslím jen v rámci zastupitelstva, 
ale ve spolcích anebo zájmových čin-
nostech.  

Jaký máte cíl a v jakém stavu by 
podle vás měla být naše vesnice na 
konci volebního období?
Do konce volebního období zbývá 
poslední rok a myslím, že většina 
cílů je splněna a zdárně dokončena. 
Koncem roku a na jaře příštího roku 
dojde k realizaci chodníku Vrchovina 
– Žukov, na který jsme dostali dotaci. 
Byl bych rád, kdyby se stihly opravit 
další vedlejší silnice a pokud letos 
stihne projektant dodat dokumentaci 
pro provedení stavby může příští rok 
dojít i k výstavbě kanalizace – 3. stav-
ba na Vrchovině. Na obecním webu 
jsem dokončil rubriku projekty obce, 
kde jsou jednotlivé projekty popsá-
ny, jak z hlediska příprav, průběhu 
tak i dokončení. Když srovnám mi-
nulé volební období, kdy se převážně 
projektovalo a moc se nestavělo tak 
v tomto volebním období se zrealizo-
valo tolik staveb jako už dlouho ne. 
Věřím, že všechny stavby nám budou 
dlouho sloužit a zpříjemní život všem 
občanům Metylovic.

Jak funguje obec

Zahájení nového školního roku 
Ve středu 1. září se opět zaplnila škola 
dětským smíchem. Žáci 2. až 5. roční-
ku netrpělivě čekali, až je třídní uči-
telé po prázdninách přivítají ve svých 

třídách. Po ranním testování se všich-
ni pustili do vyprávění svých prázd-
ninových zážitků.

Prvňáčci se svými rodiči byli slav-
nostně přivítáni paní ředitelkou, pa-
nem starostou, starostou místních 

hasičů a předsedou SRPŠ v kinosále 
Sokolovny. Po úvodních slovech se 
s dětmi a rodiči seznámila i třídní uči-
telka, která pak prvňáčkům ukázala 
vyzdobenou třídu. Všechny děti měly 
velkou radost, když si vybraly své 
místo v lavici, ve které budou sedávat 
po celý školní rok. Na svém vybraném 
místě našly dárek, který si odnesly 
domů.

Všem žákům přejeme úspěšný školní 
rok.

Kolektiv učitelů ZŠ

zš Mjr. ambrože bílka a Mš Metylovice
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Dopravní výchova  
u druháků 
V úterý 14.  9.  2021 proběhl na naší škole pro-
jekt zaměřený na dopravní výchovu. Druháčci 
začali zahřívací hrou Na město, poté řešili nej-
různější dopravní situace, poznávali dopravní 
značky a seznamovali se s nebezpečím, které 
jim může hrozit na silnici. Výstupem projek-
tu byl řidičský průkaz pro Ferdu a dopravní 
značky, které se všem moc povedly.

Mgr. Taťána Liberdová

Prvouka venku
V pondělí 27. září jsme se učili venku pracovat 
s mapou a mapové značky. Byli jsme venku 
na Čupku v místech, kde vidíme skoro „jako 
na dlani“ celé Metylovice. Pomocí správného 
značení, jsme nakreslili mapu části Metylovic.

Mgr. Pavlína Libošková

Školka na nečisto
V pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 proběhla 
ve třídě Krtečků Školka na nečisto. Děti s ro-
diči se přišly do školky podívat, pohrát si, se-
známit se s prostředím mateřské školy, dětmi 
i paními učitelkami. Oba dny jsme si užili a tě-
šíme se na nový školní rok 2021/2022 plný 
smíchu a radosti.

Kolektiv učitelů MŠ

Spolek rodičů, z.s.
Poslední prázdninový den patřil 
předškolákům. Měli totiž pasování na 

školáky. A my jsme jim udělali radost 
batůžkem, který naplnila škola spolu 
s paní učitelkou Zdiškou Habrnálovou 
všemi nezbytnými věcičkami.

Začátkem září jsme se zúčastnili Dne 
obce, kde jsme prodávali zákusky. 
Letos bylo více účastníků v soutěži 
Gulášmet a na nás nevyšel stánek. 
Místo jsme si ale našli v novém záze-
mí hřiště a prodávali jsme přes okýn-
ko spoustu sladkých dobrot. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
dobroty napekli a připravili. Vyděla-

né peníze budou použity na akce pro 
děti MŠ a ZŠ v Metylovicích. 

Již nyní máme naplánováno spous-
tu akcí, např Drakiádu, Halloween 
a probíhá soutěž ve sběru kaštanů 
a žaludů. O tom všem ale příště.

A protože tento Zpravodaj je posled-
ní v tomto roce, přejeme dětem a je-
jich rodičům krásné a klidné Vánoce 
a šťastný a zdravý další rok 2022!

Kamila Koperová a Petra Šimíčková, 
Spolek rodičů, z.s.
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Hasičky z Metylovic – Mistryně Moravskoslezské ligy 
I když uděláte maximum, úspěch vám 
to automaticky nezaručí. Ale stříbro 
je úspěch.

Tohle byla hlavní myšlenka z posled-
ního ligového kola sezóny 2018, kdy 
naše ženy přišly smolně o šanci na 
ligový titul. Rok na to získaly bronz 
a vloni byly v Moravskoslezské lize 
čtvrté.

Letošní ambice byly jistě medailové, 
ale roli hlavních favoritek měly plnit 
ženy Svinova. Pro nás prvním vrcho-
lem sezóny bylo počátkem července 
vítězství na domácí soutěži, které se 
našim ženám povedlo po dlouhých 
22 letech. Ovšem v průběhu července 
se svinovský náskok zvyšoval a vy-
padalo to, že se budeme soustředit 
spíš na souboj o stříbro a bronz. Ale 
po třech našich vítězstvích v rozmezí 
osmého a jedenáctého kola se situace 
zcela obrátila. Před závěrečným kolem 
v Jistebníku už byly naše ženy v čele 
s výrazným desetibodovým násko-
kem. Stále však nebylo rozhodnuto.

Každopádně holky situaci braly vcel-
ku v klidu a místo nějakého pokusu 
na jistotu chtěly jet opět naplno. Ne-
chtěly se ohlížet na pokusy soupeřek, 
a tak se startovním číslem 3 otevíraly 
svou kategorii. Mám pocit, že se na 
jejich pokus přišla podívat snad polo-
vina Metylovic a celý Jistebník. Start 
napoprvé v pořádku, voda krátce po 
deváté vteřině, patnáctá vteřina vý-
střik a na displeji svítí 16,775 s! Po-
kus je platný a tentokrát nám již titul 
nikdo nevezme. Adéla Štandlová měla 
pravý terč dole za 15,769 s, čímž vy-
tvořila nový rekord MSL na jednom 
terči v ženské kategorii.

Naše ženy měly letos bezpochyby kus 
štěstí (obzvlášť na domácí soutěži), 
které jim chybělo před třemi lety. Ale 
pouze o štěstí a náhodě jejich titul 
není. Výrazné individuality na jednot-
livých postech se skloubily v tým, kte-
rý dokázal prodat své zkušenosti. Do-
kázaly ustát situaci, kdy bylo v první 
polovině ligy pár výpadků, a po sed-
mi kolech třináctibodová ztráta na 
Svinov. A především ustály tlak před 
posledním kolem, kdy soupeřky už 
neměly co ztratit, naopak nám se vra-
cela nepříjemná vzpomínka. Na šest-
náctý pokus se to našim ženám přece 
jen podařilo… V devítičlenné ženské 
kategorii pak stříbro bral Svinov (OV) 
a bronz Tísek (NJ).

V letošním ročníku Moravskoslez-
ské ligy startovali také naši muži, 
kterým se po nevýrazných minulých 
sezónách povedl výsledkový vzestup, 
a ve dvaadvacetičlenné mužské tabul-
ce obsadili solidní 8. místo. Jedenáctý 
titul letos vybojoval Prchalov A (NJ), 
stříbro jde prchalovskému béčku 
a bronz vybojoval Jistebník (NJ).

Pětičlennou veteránskou kategorii 
mužů nad 35 let letos pošesté opano-
val Svinov (OV). Stříbro berou nováč-
ci z Mošnova (NJ). Ale neztratili se ani 
naši veteráni, kteří nakonec vybojo-
vali bronzové medaile.

Ing. Michal Bílek

Sezóna mladých hasičů  
I v letošním roce se kolektiv mladých 
metylovských hasičů scházel každou 
středu od 16 do 18 hodin, s krátkou 
přestávkou během letních prázdnin, 
pod vedením Denisy Izvorské, Zuza-
ny Bílkové a Michala Bílka. Zhruba 
25 dětí tvořilo družstva mladších 
a starších žáků, která se zúčastnila 
9 pohárových soutěží. Bohužel stej-

ně jako vloni nám odpadla jarní část 
sezóny, a tak jsme poprvé vyrazili 
až 20. června do Oprechtic. Poslední 
zastávkou sezóny byla 25. září Mo-
rávka.

Během těchto tří měsíců starší zví-
tězili v Místku-Bahně, 3. byli na Prž-
ně, 4. v Lučině a na noční soutěži 

v Oprechticích. Mladší vyhráli v Bah-
ně a Lučině, 2. skončili na Pržně a na 
noční v Oprechticích, 4. na Morávce.

Nová sezóna nám v podstatě začíná 
už 16. 10. tohoto roku v Zelinkovi-
cích závodem hasičské všestran-
nosti, kterým začíná nový ročník 
hry Plamen. V březnu pokračuje 

zleva: Veronika Krpcová, Markéta Bílková, Denisa Izvorská, Adéla Štandlová, Denisa Ryš-
ková, Kateřina Michalíková, Martina Krejčí. Na fotografii chybí Eliška Rybková. V sezóně 
nám vypomohly Kristýna Tessarzová, Markéta Strakošová, Zuzana Kunátová a Daniela 
Nohlová.
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Senior klub 
Senior klub Metylovice sestavil druž-
stvo a zúčastnil se soutěže ve vaření 
guláše Gulášmet, který se konal u pří-
ležitosti Dne obce Metylovice v sobo-

tu 4. září 2021. Za senior klub soutěži-
li: Vlaďka Drastichová, Jana Juřicová 
– hlavní kuchařka, vyznamenána řá-
dem „Vařečky zlaté“, Vavřín Michalec, 

Běla Mačejovská 
a Radka Pavla-
dyová. Vařili jsme 
„královský guláš“, 
měli jsme nejná-
padněji vyzdobe-
ný stánek a také 
velikou poptávku 
po hotovém vý-
robku. Proto jsme 
rychle vyprodali 
nejen guláš, ale 
i koláčky, které 
obětavě napekly 
členky týmu. 

Ve čtvrtek 22. září 2021 se Senior 
klub vydal na zájezd do Starého Měs-
ta u Uherského Hradiště, kde jsme si 
prohlédli muzeum bonsají, dále jsme 
si prohlédli nový kostel sv. Ducha. 
Pak jsme navštívili hlavní atrakci zá-
jezdu – železné ZOO. Všechny zaujaly 
nápaditě zhotovené repliky různých 
zvířat. Následně jsme se projeli lodí 
po řece Moravě a Baťově kanálu.

Závěr patřil Luhačovicím. Tam jsme 
se prošli po nové kolonádě a ochutna-
li Vincentku.

4. listopadu 2021 se opět sejdeme na 
obecním úřadu. Začínáme v 15 hodin.

Vavřín Michalec

hadicovou a uzlovou štafetou v hale, 
v květnu nás snad čeká zbylých pět 
disciplín na stadionu Slezan (štafety 
CTIF, 4x60m, štafeta dvojic, požární 
útok a útok CTIF).

Mimo tyto závody jsme letos star-
tovali také na naši Soutěži netradič-
ních družstev, podnikli jsme výlet do 
Tarzanie v Trojanovicích a starší žáci 
se podílejí na Metylovském trojsešu-
pu. Činnost mladých hasičů je podpo-
rována individuální dotací z rozpoč-
tu obce Metylovice a programem Můj 
klub Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy.

Ing. Michal Bílek
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Metylovský trojsešup 2021 
V sobotu 2. října 2021 uspořádal PR 
výbor Obce Metylovice ve spolupráci 
s místními spolky – s hasiči, myslivci 
a se členy SK Metylovice 3. ročník Me-
tylovského trojsešupu. 

Start hlavní trasy byl dopoledne z hři-
ště v Metylovicích. Počasí bylo nád-
herné, takže na „dlouhou“ trať vyra-
zilo rekordních 146 účastníků, z toho 
39 dětí. Trasa měřící necelých 15 km 
vedla přes tři metylovské vrcholy – 
Kubalánky, Na Magoni a Čupek. Na 
všech vrcholech čekalo turisty malé 
občerstvení – ovoce, chléb se „škvar-
kami“, buchty, které upekly členky PR 
výboru a čaj. 

Účastníkům se během celého výšlapu 
naskytly nádherné výhledy na Me-
tylovice, okolní vesnice i beskydské 
hory. 

Nejmladším účastníkem, který absol-
voval celou trasu byl Mikko Doležal 
(ročník 2016). Nejstaršími účastníky 
byli manželé Glaicovi z Frýdku-Míst-
ku (ročník 1945 a 1947) a Ivan Moj-
žíšek (1946).  „Klobouk dolů“ před 
výkonem těch nejmladších i těch nej-
starších.

Nejvzdálenější účastníci byla Vla-
dimíra Bůžková z Těmic (vesnice 
u Bzence).

Pro rodiče s dětmi, se-
niory a méně zdatné 
turisty byla připra-
vena odpoledne krat-
ší trasa, která vedla 
z metylovského hřiště 
na Čupek. Během této 
trasy účastníci odpo-
vídali na teoretické 
otázky zaměřené ten-
tokrát na sportovní 
tématiku, zejména na 
olympijské hry. Plnili 
také různé praktické 
úkoly, které připra-
vily místní spolky. 

Hned na startu si mohli vyzkoušet 
„požární útok“ připravený dětmi 
z místního SDH. U myslivců pozná-
vali obrázky zvířat, řešili, co mohou 
dát zvířátkům do krmelce a snažili 
se zorientovat v labyrintu. Na vr-
cholu Čupku házeli na cíl.  Vše se 
pečlivě zaznamenávalo do startovní 
karty a v cíli pak pomoci šifry luštili 
účastníci tajenku. Na odpolední tra-
su se vydalo 67 účastníků. Nejstar-
ším účastníkem byl Lumír Hajdušek 
(1941) a nejmladšími byli Antonín 
Závodný a Zuzana Paluzgová, oba 
ročník 2019. 

V cíli obdrželi dospělí účastníci obou 
tras guláš, účastnický list a kelímek 
zhotovený při příležitosti nově ote-
vřeného sociálního a sportovního 
zázemí na hřišti. Děti dostaly párek 
v rohlíku, účastnický list a medaili. 

Poděkování patří všem 25 organizá-
torům, kteří se, jakkoliv na přípravě 
i realizaci celé akce podíleli. Děkuje-
me také místním myslivcům za skvě-
lý guláš, který všem chutnal. 

Nás organizátory těší, že se akce lí-
bila, a že se zapojily všechny spolky, 
které jsme oslovili. 

Za PR výbor Martina Mertová
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Otevření nového sociálního a sportovního zázemí na hřišti 
v Metylovicích 

Poslední srpnový 
víkend byl v Me-
tylovicích sku-
tečně slavnostní. 
Otevíralo se zde 
totiž nové soci-
ální a sportovní 

zázemí na hřišti. Oslavy započaly již 
v pátek v podvečer, kdy se na hřišti 
sešli členové Sportovního klubu Me-
tylovice, aby si v klidu prohlédli nové 
prostory, popovídali si a zavzpomína-
li na doby minulé. Krátká vzpomínka 
byla věnována také těm, kteří se bo-
hužel tohoto sportovního svátku ne-
dočkali.

V sobotu byl na hřišti čilý ruch již od 
rána. Konal se zde Sportovní den, kte-
rý se uskutečnil za finančního přispě-

ní Místní akční skupiny Frýdlantsko 
– Beskydy a Mikroregionu Frýdlant-
sko – Beskydy v rámci dotačního pro-
gramu s názvem „V Beskydech to žije 
– 2021“.

Součástí Sportovního dne byl také 
tzv. Cykloden, který byl završením 
přeshraničního projektu „Priblížme 
sa k společnému prírodnému a kultúr-
nemu dedičstvu“, v jehož rámci byla 
vybudována cyklostezka nad sadem. 
Pravda, cyklostezka byla vybudována 
již koncem roku 2019 a cykloden byl 
naplánován na jaro 2020. Vzhledem 
ke koronavirové situaci se však v loň-
ském roce nemohl uskutečnit.

Program celého dne byl opravdu na-
bitý. Už dopoledne si zahráli naši 
nejmenší fotbalisté se slovenskými 
vrstevníky z Korně. Poté následoval 
zápas žáků s Palkovicemi a odpole-
dne pak utkání „staré gardy“ rovněž 
s Korňou.

Děti si mohly odpoledne zasoutěžit 
v různých sportovních disciplínách 
a ty, které absolvovaly všech šest 
disciplín, obdržely speciální medaili 
vyrobenou právě pro tuto slavnostní 
příležitost. Občané také měli možnost 
si všechny nové prostory prohlédnout. 

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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V 16 hodin byli přivítání návštěvníci 
a také hosté. Starosta obce Ing. Lu-
káš Halata poděkoval všem, kteří se 
na stavbě podíleli. Především pak 
stavební firmě Severomoravská sta-
vební společnost s.r.o. a také předse-
dovi Sportovního klubu Metylovice 
z.s. Ing. Radomíru Kulhánkovi, který 
měl na výstavbě, ale i její přípravě 
lví podíl. Předseda SK Metylovice 
pak krátce připomněl historii stav-
by a poděkoval Obci Metylovice za 
její realizaci. Vzácným hostem byla 

senátorka a starostka Frýdlantu nad 
Ostravicí RNDr. Helena Pešatová, kte-
rá popřála občanům obce, aby si nové 
prostory užili, a aby jim sloužily ke 
spokojenosti. Vyzdvihla také práci 
starosty obce a předsedy SK Metylo-
vice bez nichž by se stavba určitě ne-
realizovala. 

Poté požehnal novému zázemí du-
chovní správce Římskokatolické far-
nosti Metylovice – P. Mgr. Václav Gan-
dera. A pak již hosté přestřihli pásku, 

bouchlo šampaňské a budova byla 
předána občanům obce do užívání. 

Následovalo klání Česko versus Slo-
vensko v netradičních recesních disci-
plínách. Soutěž byla velmi vyrovnána, 
ale ze vzájemného souboje nakonec 
vyšli vítězně, byť velmi těsně, Slováci. 
Kdo by neznal film Ať žijí duchové. Na 
motivy tohoto filmu připravili členové 
Sportovního klubu Metylovice scénku 
„Ať žijí Metylovice“, v níž vystoupili 
nejmenší sportovci SK, ženy z ASPV, 
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fotbalisté a v roli rytíře Brtníka neza-
pomenutelný Vavřín Michalec. Scénka 
se divákům líbila a vystupující často 
odměňovali potleskem. Na závěr vy-
stoupení předali členové Sportovního 
klubu dárky starostovi obce a předse-
dovi Sportovního klubu jako poděko-
vání za jejich práci při realizaci rekon-
strukce budovy.

V podvečerních hodinách zahrála 
skupina Elán Kontra Band (revival 
skupiny Elán) z Bratislavy. Diváci se 
při ní nejen dobře pobavili, ale někte-
ří si i zatančili. 

V dalším programu se představi-
li místní fotbalisté s velmi vtipnou 
scénkou Tour de France.

Poté již na návštěvníky čekalo loso-
vání bohaté tomboly a po ní taneční 
zábava se skupinou Krakatit.

Po setmění se za zvuků skladby We 
are the champions rozzářil nad hlava-
mi diváků úžasný ohňostroj. A pak se 
už slavilo až do pozdních hodin. 

V neděli pokračoval program 66. roč-
níkem volejbalového turnaje „Me-
moriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka“. 
Vzhledem k nepříznivému počasí se 
bohužel turnaj musel odehrát v míst-
ní tělocvičně, takže se také musel 
omezit počet účastníků, a to na pět 
družstev.
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Vítěz turnaje TJ Sokol Palkovice

V turnaji jednoznačně zvítězily Pal-
kovice, druhé byly Metylovice a třetí 
Raškovice.

Vyhlášením výsledků turnaje tak 
skončila třídenní oslava nového so-
ciálního a sportovního zázemí v Me-
tylovicích. Bližší informace k celému 
turnaji si můžete přečíst v článku na-
šich volejbalistů.

Poděkování za velmi zdařilou akcí pa-
tří všem organizátorům, PR výboru 
a členům Sportovního klubu, zejména 
pak ženám z ASPV, které připravily 
a zajistily soutěže pro děti, a které 
se také podílely na přípravě pohoš-
tění pro hosty.  Obrovský kus práce 
udělali rovněž zaměstnanci obce při 
přípravě sportovního areálu, což na 
podmáčeném a blátivém terénu neby-
lo vůbec snadné. A samozřejmě děku-
jeme také všem sponzorům, kteří se 
postarali o bohatou tombolu. Takže 
všem ještě jednou velké DÍKY!

A co říci závěrem? Realizovat rekon-
strukci sociálního a sportovního 
zázemí na hřišti rozhodně nebylo 
jednoduché. Stálo to spoustu dřiny, 
nervů, starostí, ale vše se podařilo, 
a nakonec je možno se radovat z její-
ho otevření. 

A potěšitelné je, že nové zázemí a celý 
sportovní areál bude sloužit nejen 
sportovcům, ale také hasičům, seni-
orům, dalším spolkům a samozřejmě 
všem občanům obce, kteří ho budou 
využívat při sportovních, kulturních 
i společenských akcích.

Za PR výbor a SK Metylovice  
Martina Mertová
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ASPV – tenisový turnaj  
12. 9. 2021 proběhl již tradiční 12. roč-
ník tenisového turnaje, tentokrát pod 
názvem TENISOVÁ KŠILTOVKA.

Cílem bylo dohrát ve zdraví do kon-
ce, což se podařilo. Počasí nám přá-
lo, roztleskávačky se činily, rozhodčí 
rozhodovala spravedlivě a sběračky 
míčků pracovaly na 150 %. Co více si 
přát? 

Děkujeme sponzorům Lukáši Dras-
tichovi a Lucce Chlubnové za pěkné 
ceny, SK Metylovice za poskytnutí 
sportovního zázemí a Hospůdce na 
hřišti za skvělé a chutné občerstvení.

Turnaj se letos opravdu vydařil a my 
už se těšíme na příští rok.

Jiřina Nytrová, 
předsedkyně ASPV Metylovice

Volejbal SK Metylovice 
letní prázdniny a začátek 
sezóny 2021/22 
Jako každý rok jsme si v měsíci červen-
ci naordinovali volejbalové prázdniny 
a uvolnili si tak čas pro naše nejbliž-
ší. Ale hned v prvním týdnu měsíce 
srpna jsme započali s tréninkovou 
činností a bohužel také s údržbou 
antukových kurtů, které v letošním 
deštivém roce velmi rády zezelenaly. 
Jelikož se jednalo o prázdninový mě-
síc, scházeli jsme se jednou týdně, a to 
ve čtvrtek. Ke hře jsme většinou vyu-
žívali pískového kurtu, až těsně před 
blížícím se termínem Memoriálu jsme 
přešli na antukové kurty.

61. ročník memoriálu Josefa 
Saláta v Raškovicích
Jednu srpnovou neděli strávili muži 
v Raškovicích na Memoriálu Josefa 
Saláta. Turnaje se zúčastnilo celkem 
15 týmů. Družstva byla rozdělena do 
tří skupin po pěti družstvech, hrálo 
se na dva hrané sety do 20 bodů. Úro-
veň turnaje byla velice vysoká, byla 
přihlášena družstva mužů a juniorů 
extraligové, ligové, krajské i okresní 
úrovně. 

Na Metylovice připadla silná sku-
pina, ve které byli i vítězové celého 
turnaje Vamos Ostrava, se kterými 
jsme prohráli 0 : 2 na sety. Jako silný 
soupeř se ukázala i Morávka (2. liga), 
se kterou jsme také prohráli 0 : 2 na 

sety. S Raškovicemi „A“ a Ostravou 
juniory už byly výsledky vyrovna-
nější a s oběma týmy jsme uhráli re-
mízu 1 : 1. S dosaženými výsledky se 
nám bohužel nepovedlo postoupit ze 
skupiny.

VýSleDKY: 
1. místo – Katka Stonjeková 

a Lenka Schmidtová
2. místo – Jiřka Nytrová 

a Jana Mičkalová
3. místo – Růža Vrbová  

a Marta Liberdová
4. místo – Líba Kellerová  

a Radka Pavladyová

zleva: Pavel Mohyla, Jakub Kokeš, Miroslav Konečný, Lukáš Drastich, Ivo Lukeš, Lumír Ha-
jdušek (bývalý trenér a fanoušek), Pavel Hajdušek
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66. ročník volejbalového turnaje mužů „MeMORIál MIlOŠe ČUPY A MIRKA BílKA“ 
Po loňské koronavirové přestávce, kdy 
jsme se pod vlivem hygienických opat-
ření rozhodli 66. ročník odložit, se v ne-
děli 29. 8. 2021 uskutečnil tento tradič-
ní metylovický volejbalový svátek. 

Ani letos to ale nebylo bez kompli-
kací, tentokráte byla proti pohodo-
vému průběhu turnaje předpověď 
počasí. Už od začátku týdne jsme se 
znepokojením sledovali předpověď 
a připravovali tzv. „mokrou varian-
tu“. S blížícím se víkendem se před-
pověď jen zhoršovala, a tak jsem se 
rozhodli uspořádat turnaj v naší 
nevelké tělocvičně s omezeným po-
čtem družstev na pět. Důvodem je 
velikost tělocvičny a nemožnost hrát 
více zápasů najednou. Toto omezení 
nás velmi mrzelo, protože se nám 
předběžně přihlásilo 10 družstev 
z celého kraje. Také jsme věnovali 
spoustu času a fyzického úsilí pří-
pravě antukových kurtů, se kterou 

jsme započali již na jaře letošního 
roku a pokračovali v podstatě až 
do srpna. Bylo potřeba seškrábnout 
mech, odvozit starou antuku a na její 
místo rozházet novou, poté následo-
valo nekonečné válcování a plevání. 
S úpravou kurtů nám na jaře pomohli 
volejbaloví amatéři a ženy z ASPV, za 
což jim všem patří velký dík. Je proto 
velká škoda, že jsme kurty nemohli 
kvůli nepřízni počasí využít. 

Mrzí to o to více, že turnaj byl na-
plánován jako součást sportovního 
víkendu, kdy se slavnostně otevíraly 
nově zrekonstruované prostory šaten 
a sportovního zázemí. Tato skuteč-
nost také částečně komplikovala or-
ganizaci turnaje, protože se členové 
našeho oddílu podíleli na organizaci 
sobotního Sportovního dne.

Jako každý rok probíhal tradiční pro-
dej svatebních koláčů a lopaťáku, 

o který se vzorně postaralo družstvo 
žen. Z důvodu očekávané nepřízně po-
časí jsme se narychlo rozhodli prodat 
část koláčů již v sobotu v rámci Spor-
tovního dne. V neděli se připravily 
koláčové balíčky pro zúčastněná druž-
stva, pozvané rozhodčí a dále dárkové 
balíky pro 4 nejlepší družstva. Obsah 
dárkových balíků nám sponzorským 
darem poskytla Restaurace a penzion 
pod lipami – Ing. Aleš Přibyla. 

S pořadatelstvím také vypomohly 
mladé volejbalistky našeho oddílu, 
které se postaraly o obsluhu počíta-
dla skóre a o jednotlivé zápisy utkání. 

66. ročníku memoriálu se zúčastni-
lo těchto 5 družstev: SK Metylovice, 
TJ Sokol Palkovice, TJ Sokol Pstruží 
(tento tým nepřijel v plném počtu, 
takže jej doplnili členové našeho vo-
lejbalového oddílu), VK Raškovice 
a SK Zálom Ostrava-Zábřeh.

Hrálo se systémem na 2 hrané sety 
do 25 bodů, každý s každým, tedy cel-
kem 10 zápasů.
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Na závěr turnaje bylo vyhlášeno ko-
nečné umístění týmů, předány di-
plomy a hodnotné ceny pro družstva 
na 1.- 4. místě. Zápasy rozhodovali 
kvalifikovaní rozhodčí Českého vo-
lejbalového svazu z našeho Frýdec-
ko – Místeckého okresu, konkrétně 
pánové Ján Windisch a metylovický 
odchovanec Marián Ištvanech. 

Vedení turnaje obstarali předseda 
Vladimír Míček a hospodář oddílu 
Marcela Boráková.     

zleva: Lukáš Drastich, Pavel Suchan, Adam Uhlíř, Ivo Lukeš, Ondřej Hajdušek, Jan Kubala, Miroslav Konečný

Naši muži, kteří posílili družstvo TJ Pstruží: v bílém zleva Jakub Farný, Jaroslav Špale, Jakub Kokeš a zcela vpravo Jan Mališ

KOneČné UMíStění:
1. místo – TJ Sokol Palkovice
(2:0 / 2:0 /2:0 /2:0) 12 bodů
2. místo – SK Metylovice 
(2:0 / 2:0 / 0:2 / 2:0) 9 bodů
3. místo – VK Raškovice 
(1:1 / 0:2 / 0:2 / 2:0)  5 bodů
4. místo – TJ Sokol Pstruží
(1:1 / 0:2 / 0:2 / 2:0) 4 body)
5. místo – SK Zálom Ostrava-Zábřeh
(0:2 /0:2 /0:2 /0:2) 0 bodů)
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Soutěžní sezóna 2021/2022 
Družstvo žen 
Protože ženy zodpovědně pracují 
na budoucí generaci mladých volej-
balistů a volejbalistek, tak se druž-
stvo žen letos netradičně přihlásilo 
do okresní soutěže. A protože máme 
velký počet hráček s malými mimin-
ky a některé přírůstek do rodiny te-
prve očekávají, přidá se k nám letos 
pár holek z Frýdku-Místku a naše 
mladé juniorky.  Oproti krajské sou-
těži, kterou ženy doposud hrály, pro-
bíhají zápasy přes týden a hraje se 
pouze jeden zápas (oproti sobotám, 
kdy se hrály zápasy dva) tedy je 

to mnohem méně časově náročné. 
V letošním ročníku změříme síly 
s týmy Palkovic, Kozlovic a Raškovic. 
Družstev sice není přihlášených moc, 

nicméně se jedná o velice kvalitní cel-
ky a určitě se bude jednat o kvalitní 
volejbal. Rádi vás na domácích zápa-
sech uvidíme. 

Družstvo mužů

Ze stejných důvodů jako ženy se i družstvo 
mužů již několikátým rokem zúčastňuje 
okresního přeboru. Zápasy se hrají v týdnu 
a hraje se jen jeden zápas. Loňská sezóna se 
bohužel nedohrála, ale po třech odehraných 
kolech jsme byli na 1. místě.

Budeme rádi, když si uděláte čas a najdete 
cestu za námi do tělocvičny a přijdete nás 
povzbudit při našich domácích zápasech.

Smíšené družstvo – MetYláCI

I přes velkou chuť si zahrát jsme museli přehodnotit naši 
účast v „Region Beskydy“ volejbalová liga smíšených 
družstev a do soutěžního ročníku 2021/2022 se nezapojit. 

Družstva mládeže 

V tomto soutěžním roce jsme naši mládež přihlásili do 
dvou okresních soutěží, a to Trojkový volejbal mladšího 
žactva a Šestkový volejbal staršího žactva.

TROJKOVÝ VOLEJBAL ŽACTVA – v říjnu probíhá kvalifi-
kační turnaj a od listopadu do března se hrají turnaje ve 
čtyř až pětičlenných skupinách. Turnaje probíhají vždy 
v prvním týdnu měsíce. Startují hráči a hráčky narození 
1. 9. 2008 a mladší. Přihlášeno je celkem 18 družstev.

ŠESTKOVÝ VOLEJBAL ŽACTVA – hraje se o víkendech, 
od října do května, poslední květnový turnaj na antuko-
vých kurtech. Startují hráči a hráčky narození 1. 1 .2007 
a mladší. Přihlášeno je celkem 10 družstev.

BAREVNÝ MINIVOLEJBAL ŽACTVA – máme v plánu se 
s našimi nejmladšími volejbalisty zúčastnit, pokud možno 
co nejvíce pořádaných turnajů na okresní úrovni.

Vše výše uvedené se ale bude odvíjet od aktuální epide-
mické situace. Držme si palce, aby to tuto sezónu konečně 
vyšlo.

Sportovní den 28.srpna 2021

Ani volejbalisté nechyběli v sobotu 28. 8. 2021 v areálu na 
hřišti. Pomáhali jsme s organizací soutěží pro děti, pro-
dávali koláče a také soutěžili v soutěži netradičních druž-
stev proti týmu z Korni. Ve čtyřčlenném družstvu jsme 
měli dokonce tři zástupce, a to Lukáše Drasticha, Marii 
Liberdovou a Danielu Konečnou. 

Plán akcí do konce roku 2021

Pokud to pandemická situace dovolí, tak bychom rádi na-
vázali na tradici z předchozích let a uspořádali tyto akce:

• 6. 12. 2021 – Mikulášský trénink s překvapením
• 27. 12. 2021 – Vánoční turnaje mládeže a dospělých 

(turnaj pro členy a příznivce oddílu volejbalu).

Všechny pozvánky  na plánované akce, ale i další aktuality ze 
života našeho oddílu můžete sledovat na webových stránkách 
SK Metylovice – www.skmetylovice.cz nebo na Facebooku 
https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal

Pokud byste vy nebo vaše dítě měli zájem vstoupit do na-
šeho oddílu, popřípadě měli dotazy, náměty nebo připo-
mínky můžete nám napsat na náš e-mail volejbal@skme-
tylovice.cz

Na setkání s vámi při sportu pod vysokou sítí se těší oddíl 
volejbalu.

Za oddíl volejbalu Daniela Konečná,  
Pavel Suchan, Vladimír Míček

DAtUM ČAS DOMáCí týM HOStUJíCí týM

18.10.2021 18:00 SK Metylovice Volejbal Kozlovice, z.s.

15.11.2021 18:00 SK Metylovice VK Raškovice

13.12.2021 18:00 SK Metylovice TJ Sokol Palkovice

3.2.2022 18:00 SK Metylovice Volejbal Kozlovice, z.s.

17.2.2022 18:00 SK Metylovice TJ Sokol Palkovice

10.3.2022 18:00 SK Metylovice VK Raškovice

Domácí zápasy OP žen v sezóně 2021/2022

DAtUM ČAS DOMáCí týM HOStUJíCí týM

25.10.2021 19:00 SK Metylovice Palkovice

12.11.2021 18:00 SK Metylovice VK Raškovice A

11.3.2022 18:00 SK Metylovice SK Třanovice

8.4.2022 18:00 SK Metylovice VK Raškovice B

29.4.2022 18:00 SK Metylovice TJ Sokol Nýdek

Domácí zápasy OP mužů v sezóně 2021/2022
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Den obce 4. a 5. 9. 2021  
Letos se po jednoroční pauze opět ko-
nal Den obce. Pauza byla vyvolána jak 
výstavbou nového zázemí na hřišti 
a s tím spojených omezení, tak pře-
devším obtížně splnitelnými omeze-
ními pro zamezení šíření koronaviru. 
A samozřejmě jako dříve byl Den obce 
spojen s dalším ročníkem Gulášme-
tu. Novinkou bylo rozšíření hudeb-
ních vystoupení o klasickou hudbu. 
Pro děti tentokrát byly připraveny 
teambuldingové hry na podporu vzá-
jemné spolupráce a trénování různých 
dovedností, které si vyzkoušela i řada 
dospělých, ježdění na elektrických jed-
nokolkách a malování na obličej. 

Trochu problémů přinesl déšť v před-
cházejících dnech, který způsobil 
podmáčení plochy pod stany. Nave-
zením dostatečného množství štěpky 
se však podařilo podmáčení výrazně 
omezit. Moderování celých oslav měli 
na starosti Jan Koloničný a Vavřín 
Michalec. Pro návštěvníky bylo při-
praveno parkoviště na místě kompo-
stárny.  

Oslavy Dne obce začaly v 14 hodin 
loutkovým divadlem pro děti v podání 
Milana Šťastného. Následovalo slav-
nostní zahájení a prezentace soutěž-
ních týmů Gulášmetu. Na pódium již 

tradičně nastoupili žáci základní ško-
ly, kteří v minulém školním roce ukon-
čili docházku na naší základní škole. 
Ředitelka školy jim poděkovala za do-
sažené výsledky, za prezentování ško-
ly, a popřála jim mnoho úspěchů na na-
vazujících školách, zároveň si převzali 
drobné dary. Poděkování doprovázel 
Tadeáš Murka, který všem předvedl 
své umění na bubnech. A pak již násle-
dovaly hudební vystoupení. První byli 
sourozenci Aneta a Martin Poliakovci, 
heligonkári z Krasňan. Na ně navázala 
dechová hudba Galička z Veřovic, mno-
hočlenný hudební sbor. Obě vystoupe-
ní představovaly žánr dřívější.

Po nich jsme se dostali do současné 
doby a roku v podání skupiny Kabát 
Revival Live, jejichž vystoupení bylo 
až skoro nerozeznatelné od pravých 
Kabátů. Po jejich vystoupení násle-
dovalo vyhlášení soutěže Gulášmet 
a vylosování tomboly. Posléze vy-
stoupila zpěvačka Kaczi, skladatelka 
a multiinstrumentalistka z blízkých 
Palkovic, vlastním jménem Kateřina 
Kouláková. Když zpívala Lysou Horu, 
nemohl na pódiu chybět ani Honza 
Čupa. Následující večer a noc vyplnila 
skupina Groove Harmony, která hrála 
až do jedné hodiny.    

Tím však Den obce nekončil, ne-
boť v neděli odpoledne pokračoval 
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6. ročník soutěže Gulášmet 
V sobotu 4. 9. 2021 se v rámci Dne obce 
uskutečnil již 6. ročník soutěže ve va-
ření guláše GULÁŠMET 2021. Soutěže 
se zúčastnilo rekordních 11 týmů (řa-
zeno dle soutěžních čísel): 

Už od ranních hodin týmy zdobily své 
stánky, připravovaly ohniště a vozily 
potřebný materiál a ingredience. 

V pravé poledne byla soutěž zahá-
jena starostou obce Ing. Lukášem 
Halatou. Porota byla tentokrát mezi-

národní a svého zástupce v ní mělo 
i Slovensko. Aby se týmům lépe va-
řilo, obdrželi všichni něco „malého 
na zahřátí“. A pak už se začalo krájet, 
smažit, míchat – zkrátka všichni měli 
plné ruce práce. Hlavní topiči neu-
stále přikládali pod kotel, protože 
dle pravidel se guláš musel připra-
vovat na ohni. Počasí bylo tentokrát 
ideální. Nebylo ani horko, ani zima. 
Sluníčko se na všechny mile usmíva-
lo, takže i nálada byla výborná. Jako 
první měl uvařený guláš Senior klub 
a také ho měl jako první vyproda-
ný. Postupně se pak přidávaly další 
týmy a návštěvníci si měli opravdu 
z čeho vybírat. Všechny guláše se po-
vedly, takže porota měla opět velmi 
těžký úkol. Hodnotila barvu guláše, 
jeho vůni a chuť, měkkost masa, ale 
také výzdobu stánku a samotnou 
přípravu guláše. Rovněž návštěvní-
ci obdrželi se zakoupenou vstupen-
kou jeden hlasovací lístek, na který 
mohli napsat číslo soutěžního týmu, 
jejichž guláš jim chutnal nejvíce. 

U diváků pak na celé čáře vyhrál tým 
číslo 3 – Farma Halata. 

Vítězové obdrželi věcné ceny, ale 
s prázdnou neodcházel nikdo. Všich-
ni soutěžící si odnesli „krygl“ s logem 
letošního Gulášmetu. 

6. ročník Gulášmetu se určitě vy-
dařil, za což patří poděkování všem 
soutěžním týmům, organizátorům 
a také zaměstnancům obce, kteří 
připravili partystany pro poseze-
ní návštěvníků a soutěžním týmům 
stánky na prodej. 

Za PR výbor Martina Mertová

Barokním Gala světového houslisty 
Jaroslava Svěceného, za doprovodu Ji-
tky Navrátilové, naší nejlepší cemba-
listky. Koncert proběhl ve zcela zapl-
něném kostele Všech svatých. Slyšeli 
jsme skladby A. Vivaldiho, A. Corelli-
ho, G. Tartiniho, J. S. Bacha, G. F. Hän-
dela a dalších. Jaroslav Svěcený hrál 
na špičkových historických houslích 
z 18. a 19. století a musím říci, že to 
byl neskutečný zážitek.

Nakonec chci vyjádřit poděkování 
všem, kteří se na přípravě, organizaci 
a průběhu oslav Dne obce podíleli.

Za Kulturní výbor Jan Koloničný

A ZDe JSOU VýSleDKY:

POROtA

1. U Dodáčků – Hovězí gulášek 
(soutěžní číslo 7) 

2. Farma Halata – Farmářský 
guláš (soutěžní číslo 3)

3. Aktiv Korňa – Hovězí guláš 
(soutěžní číslo 2)

1. Myslivci – Kančí guláš 

2. Aktiv Korňa (zástupci dru-
žební obce ze Slovenska) – Ho-
vězí guláš (tajemství)

3. Farma Halata – Farmářský 
guláš

4. Senior klub – Srnčí guláš

5. Štamgasti – Rynkovní hovězí 
guláš 

6. Kuchařky ze závodní jídelny 
(ASPV Metylovice) – Guláš ze 
závodní jídelny

7. „U Dodáčků“ – Hovězí gulášek
8. Metylovičky  

– Magyar bogracs gulyas

9. Praví divadelníci  
– Pravý divadelní guláš

10. „Piráti“ – Vepřový na pivě

11. Šejdrem – Guláš „Víš, co jíš?“
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číslo 6/2021

Vítání občánků 
V neděli 26. září v 15 hodin jsme 
přivítali v minulém roce narozené 
občánky. Vítání bylo odloženo pro 
koronavirová omezení z původního 
březnového termínu.

Do slavnostně vyzdobeného kinosálu 
Sokolovny přišlo dvanáct rodin se svý-
mi dětmi, z osmnácti pozvaných. Mezi 
dalšími hosty byli nejbližší členové ro-
din rodičů, kteří se na tento slavnost-
ní akt rovněž přišli podívat. V úvodu 
všechny přítomné přivítal a pozdravil 
místostarosta obce Metylovice, pan 
Jan Koloničný. Následovalo vystoupení 

žáků místní školy pod vedením pana 
učitele Miroslava Klimánka. Děti zare-
citovaly několik básniček a zazpívaly 
také několik písniček za doprovodu 
zobcových fléten a kytary. 

Potom již byli vyzývání přítomní ro-
diče nově narozených občánků k pří-
chodu k pódiu a podpisu do pamět-
ní knihy. Následně od obce obdržel 
každý nový občánek tašku s dárky, 
knihou a pamětním listem. Bohužel 
ručně pletené ponožky již mezi dár-
ky nebyly, jak dříve, neboť už je nemá 
kdo uplést. Maminky dostaly květinu.

V další části slavnostního aktu rodi-
če přišli se svými dětmi k slavnostně 
nazdobené kolébce, některé děti vy-
držely i ležet nebo sedět. U kolébky 
stály tři sudičky a každému novému 
občánkovi přednesly tři přání do ži-
vota. Veškeré dění zaznamenával fo-
tograf a rodiče dostanou CD s veške-
rými fotkami.

Obecní úřad i Kulturní výbor obce 
Metylovice děkují všem přítomným 
rodičům za účast.

Za Kulturní výbor Jan Koloničný

Vernisáž výstavy „Kdo si vyřezává – nezlobí“  
V neděli dne 26. září proběhla v are-
álu našeho muzea slavnostní verni-
sáž výstavy „Kdo si vyřezává – ne-
zlobí“. Slunečné podzimní počasí 
umožnilo příjemné posezení venku. 
Díky velkému počtu exponátů by 
to jinak ani nebylo možné. Hosté by 
se do výstavní síně v takto notně 

zmenšeném prostoru všichni nevešli.                                                                                     
Po krátkém zahájení vystoupily děti 
z frýdlantské ZUŠ pod vedením paní 
učitelky Kalové. Působivou hrou na 
housle s doprovodem klavíru nám 
přiblížily lidové písně několika zemí 
Evropy. Pak se dostal ke slovu sám au-
tor, pan Libor Čelinský. Vtipným způ-

sobem, jemu vlastním, nás seznámil 
s historií vzniku svého koníčku, s jed-
notlivými artefakty, druhy použitých 
dřevin a způsobů jejich výroby. Nej-
působivější však byla vlastní prohlíd-
ka jednotlivých výrobků. Ohromila 
hlavně jejich rozmanitost, nápaditost 
autora s vtipným pojetím jednotlivých 
kousků. Bohatá diskuse účastníků, 
umocněná připraveným bohatým ob-
čerstvením, nebrala konce. Myslím, že 
šlo o další velmi zdařilou akci. V závě-
ru je třeba poděkovat nejen autorovi, 
panu Čelinskému, ale i sponzorům – 
obecnímu úřadu, pořadatelům, panu 
Hajduškovi i paní Čelinské, která exce-
lovala svými dobrotami. Výstava po-
trvá do 5. prosince, a tak zvu všechny, 
kteří se nemohli zahájení výstavy zú-
častnit, aby si výstavu přišli prohléd-
nout. Určitě doporučuji!

Za občanské sdružení  
„Koňské nebe“ Aleš Bílek
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Místní akční skupina Beskydy pomáhá divadlu 

V měsíci říjnu sehrál v metylovské 
Sokolovně „Divadelní spolek Sokol 
na prknech“ čtyři divadelní před-
stavení. Šlo o hru Robina Hawdona 

„Dokonalá svatba“. Akce byla konána 
za finanční podpory MAS Frýdlant-
sko – Beskydy a Mikroregionu Frý-
dlantsko – Beskydy.

Výše dotace činila 10 000 Kč. Ta po-
sloužila pro výměnu části stávajících 
kulis. Bylo pořízeno 10 kusů velkofor-
mátové překližky a příslušného spo-
jovací materiálu pro instalaci panelů 

do kulisových 
rámů. Po výměně 
jsou rámy kvalit-
nější, lehčí a mo-
bilnější.  

Pro sokolské ochotníky z Metylovic 
to byla výrazná výpomoc, za kterou 
tímto děkuji. 

Milan Hajdušek

Krmáš
PR výbor ve spolupráci s místními spolky vás zve na Metylovský krmáš, který se uskuteční v sobotu 6. 11. 2021. 
Od 14 do 18 hodin bude u Sokolovny připraveno posezení s harmonikářem, zajištěno občerstvení a prodej do-
mácích zabijačkových a jiných dobrot. Od 19 hodin pak bude v Sokolovně probíhat zábava se skupinou BLAN-
KYT a s netradiční tombolou. Vstupné na večerní zábavu je 50 Kč.

Na vaši účast se těší pořadatelé.

Otevření „Hospůdky na hřišti“ 
V pátek 1. října 2021 byla slavnostně otevřena Hospůdka 
na hřišti v Metylovicích. Pravda, nový nájemce pan Václa-
vínek převzal prostory hospůdky již od 1. 9. 2021 letošní-
ho roku, ale v září zde bylo otevřeno jen o víkendech při 
konání různých akcí.

Na slavnostním otevření vystoupila kapela Srdíčko, kape-
la Fleret a na závěr večera cimbálová muzika.

Jídla i pití bylo dosti a každý si mohl zatancovat a pobavit 
se do sytosti.

Od 1. října je Hospůdka na hřišti otevřena každý den 
od 11.00 do 22.00. V nabídce je také denní menu v ceně 
139,- Kč.

Martina Mertová

Farnost

1. 11. 2021 Slavnost Všech svatých 17.00

2. 11. 2021 Dušičky – průvod na hřbitov 17.00

Program Vánoce 2021
19. 12. 2021 4. adventní neděle 10.00

24. 12. 2021 Štědrý den – Vigilie 22.00

25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně 10.00

26. 12. 2021 Svátek Sv. rodiny 10.00

31. 12. 2021 Konec roku 2021 17.00

1. 1. 2022 Nový rok 2022  10.00    

Klidnou a radostnou adventní dobu, která nás všechny 
připravuje na SLAVNOST Narození Ježíše Krista, naše-
ho Vykupitele a do Nového roku 2022 Boží požehnání, 
zdraví a neustálý optimismus na každý den. 

Srdečně P. Václav, farář    
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Z pamětí Ondřeje lepíka 
Ve stanu byla 
podlaha z prken-
ných dílců pokry-
tých gumovaným 
plátnem. Každý 
jsme obdrželi dvě 
pokrývky, ruč-
ník, mýdlo, ma-
jolikovou misku 

a talíř. Taktéž čtvrtlitrový plechový 
hrníček, lžíci a vidličku. Každého dne, 
nepršelo-li jsme museli tyto věci ulo-
žit do vyřízené řady před stany a tyto 
otevřít. Přišlo-li mračno v době, kdy 
jsme byli za prací mimo tábor uklidi-
la tyto věci táborová služba. Druhého 
dne jsme měli nástup a byl nám pře-
čten řád pro zajatecké tábory v anglič-
tině. Pak to bylo přeloženo do němčiny. 
Z této pak do všech řečí rakouské mo-
narchie. Z celého počtu asi dvou tisíc 
zajatců byli pouze dva, co znali ang-
licky. Byl to nějaký vídeňský Žid a pak 
jeden Rumun, který byl delší dobu za 
prací v Americe. Ten přijel se domů po-
dívat, ale zastihla ho mobilizace, takže 
se zpátky jako rakouský voják nemohl 
vrátit. Žid zůstal tlumočníkem v tábo-
ře, Rumun byl převzat k tlumočnické 
službě do Londýna. Vyžádali jsme si 
v táboře rozdělení podle národnosti, 
a ne podle pluku, což nám bylo povo-
leno. Tak jsme měli kompanii Němců 
(největší), pak Maďarů a Poláků. Pro-
tože nás Čechů bylo poměrně málo, 
přibrali jsme mezi sebe Bosňáky. Po-
slední kompanii tvořili Rusíni, Rumu-
ni a Chorváti. V uvedeném řádu bylo 
podotknuto, že bude s námi zacházeno 
podle našeho chování.

Nejsmutnější vyhlídky byly na jídlo. 
Budeme prý dostávat tolik kalorií, ko-
lik dostávají angličtí zajatci v Němec-
ku. Co se týče stravy byl velmi malý 
výběr. Ráno čtvrtlitr čaje a bochníček 
chleba pro osm lidí. Nevím, měl-li jeden 
kilogram. V poledne anglická polévka, 
tj. v našem slova smyslu omáčka, ne-
boť do polévky byla dána různá zeleni-
na, mouka, krupice atd. Třikrát týdně 
bylo pak maso, dvakrát slanina a dva-
krát dva slanečky, a to v úterý a v pá-
tek. Na večeři opět to, co na snídani. Na 

naši žádost začali nám místo čaje vařit 
kávu. Kdo šel k práci mimo tábor do-
stal přídavek. Buď slaninu nebo umělý 
tuk. Bochník pro pracující byl tak pro 
šest lidí, a ne pro osm. Zpočátku se nás 
o práci moc neucházelo, ale během ně-
kolika týdnů bylo málo těch, co zůstá-
vali v táboře odmítajíce pro nepřítele 
dobrovolně pracovat. Byli to převážně 
poddůstojníci.   O šesté ráno byl bu-
díček a snídaně, před sedmou nástup 
ke kontrole, o sedmé hodině kontrola 
velitelem tábora a rozchod skupin za 
prací. Okolo pěti hodin jsme se vrace-
li z práce. Oběd byl v šest hodin večer. 
V devět hodin už byl noční klid.

V neděli byl oběd o dvanácté hodině 
stejně i za deštivého počasí, kdy ode-
šla do práce jen mizivá část osazen-
stva. Do práce se přidělovaly skupiny 
vždy v pondělí na celý týden. S každou 
skupinou, kterou provázela anglická 
hlídka šel jeden náš poddůstojník, pra-
covat však nemusel.

Z těch, co na práci nechodili, ovšem 
mimo kuchaře, pak stanovili oddíl sta-
rající se o pořádek v táboře. Nepříjem-
ná byla práce v tak zvaném kremato-
riu.  To byla cihlová hluboká pec, do níž 
musela služba snést všechny fekálie 
přes noc v táboře nastřádané, smíchat 
s hoblovačkami

a horem po žebříku nasypat do pece. 
Že to nebyl požitek vím z toho, když 
jsme třeba za deště zůstali doma 
a kouř z pece hnal vítr ke stanům. 

Byl jsem mezi prvními ucházejícími 
se o práci. První den nám dali zbru-
su nové srpy.  Měli jsme vyžnout trá-
vu okolo drátěného plotu. Tak jsme 
za celý půlden natrhali trávu tak pod 
paži. Druhý den a pak až do soboty nás 
asi deset poslali učit anglické rekruty 
stavět zákopy.

Ovšem oni se přišli podívat na hoto-
vou práci. To se nám líbilo. Voják ma-
jící službu nás nepoháněl. Tak jsme do 
soboty vystavěli pěkný kus zákopů.

Každé dvě hodiny jsme měli asi čtvrt 
hodiny odpočinek. Vrhli jsme se na bo-

růvky v lese, kterých tu byla hojnost. 
Voják nám bránil, že se tím otrávíme. 
Druhý den už neříkal nic, ale sám hor-
livě sbíral.

Následující týden jsem se dostal do 
party, která čítala asi tři stovky lidí. 
Do práce bylo asi půl hodiny cesty. 
Byla to malá rovinka v údolí o velikos-
ti asi jednoho hektaru. Šlo o pastvinu 
se sporou trávou. Byla asi celou zimu 
zaplavována sem svedenými splašky 
z celého tábora.

Nyní už byla rovina suchá. Uprostřed 
stál malý baráček, kolem něho zahrád-
ka, v ní hotová džungle. Kukuřice, slu-
nečnice, dýně atd. Byl tam starší člo-
věk, civil, který dával našim vedoucím 
poddůstojníkům instrukce a ti nám 
tlumočili, co máme dělat. My jsme to 
samozřejmě v angličtině nechápali. 
Konečně nám to názorně ukázali, a tak 
jsme se dali do práce.

Zavedli nás na pokraj rovinky k lesu, 
vždy po dvou. Jeden dostal lopatu 
a druhý krompáč. Každé dvojici od-
měřili dvanáct stop délky a čtyři stopy 
šířky. Museli jsme kopat příkop od jed-
noho konce rovinky až ke druhému. 
Teprve druhý den jsme pochopili, co 
děláme a proč. Jakmile jsme prokopa-
li trávník a malou vrstvu usazeného 
kalu narazili jsme na vrstvu slepeného 
jílu se štěrkem, která nepropouštěla 
vodu do spodních vrstev. Takže po-
zemek byl neužitečná bažina. Účelem 
naší práce bylo rozrušit tento slepe-
nec, v některém místě dvacet centime-
trů, v jiném až osmdesát centimetrů 
silný. Pod ním byl už čistý písek. Tento 
úkol býval denně. Dvanáct stop délky, 
čtyři stopy šířky. Hlína se házela do 
včerejšího příkopu v pořadí. Dospodu 
rozbitý slepenec a na něj ornice. Jakmi-
le byla dvojice se svým úkolem hotová 
mohla si nerušeně lehnout. Dopláceli 
na to ti, kteří se ulívali.  Do baráku se 
šlo, až byli všichni hotovi. Chodili jsme 
sem týden, pak nás vystřídala druhá 
parta. Přišli jsme tam ještě jednou. 
To už byl celý pozemek zrigolován Jen 
jsme to trochu srovnali a pak se tam 
strojem zasela ozimá pšenice.

okénko do historie
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inzerce

Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377

Tomáš Wantula 

+420 777 970 778 
tomas.wantula@iallianz.cz 
www.tomaswantula.cz 
www.allianzcentrumostrava.cz 
 
Dobrý den, 

Zabývám se poradenstvím v oblastech životního i neživotního pojištění.  
Chci ukázat lidem, že i pojištění má svůj smysl. Být kvalitně a komplexně pojištěn má 
bezesporu své výhody, o kterých mnohdy ani lidé nemají ponětí.  

Kladu důraz na dlouhodobý osobní přístup v jakékoliv situaci. 
 

- Životní úrazové pojištění 
- Majetkové pojištění 
- Auto pojištění 
- Podnikatelské pojištění 
- Cestovní pojištění 

 
Nyní do 31.12.2021 

sleva 20% na majetkové 
pojištění. 
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číslo 6/2021

Hledáme posily 
pro práci v chovu laboratorních hlodavců 

v Místku ulice Palkovická 
pro pracovní pozici: 

CHOVATEL, Operátor chovu 
 

Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná. Dochází zde k 

manipulaci s drobnými hlodavci. 

JSME SCHOPNI ZAUČIT V PODSTATĚ KOHOKOLIV Z 

JAKÉHOKOLIV OBORU 

 

Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech. Je možno 

domluvit individuální časy nástupů do práce v případě potřeby (dle 

dopravy, odvodu dětí do školky, ostatních zohlednitelných situací) 
 

Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni 

17.000-25.000 čistého 
 

Možné formy spolupráce:   

   Dohoda o pracovní činnosti 

   Částečný pracovní úvazek 

   Plný pracovní úvazek 

   Spolupráce na ŽL při specifickém druhu práce 

 

Místo výkonu práce:  (objekt bývalé drůbežárny – v areálu Technosvar adresa: Palkovická 320, 

Frýdek.Místek , Tel. 725 635 600 ( po-pá 8,30-16 hod) email: 602742224@seznam.cz 
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akce listopad, prosinec
Kulturní, společenské, sportovní akce

pondělí 17.00
1. 11. Slavnost Všech svatých, bohoslužba

úterý 17.00
2. 11. Dušičky - průvod na hřbitov

sobota 10.00 - 12.00
6. 11. Sběr bio odpadu, horní kravín

sobota od 14.00
6. 11. Krmáš - před Sokolovnou

pátek 18.00
12. 11. Metylovice - VK Raškovice A, volejbal muži, sokolovna

sobota  10.00 - 12.00
13. 11. Sběr bio odpadu, horní kravín

pondělí 18.00
15. 11. Metylovice - VK Raškovice, volejbal ženy, sokolovna

sobota 10.00 - 12.00
20. 11. Sběr bio odpadu, horní kravín

pondělí 18.00
13. 12. Metylovice - Palkovice, volejbal ženy, sokolovna

neděle 10.00
19. 12. 4. adventní neděle, bohoslužba

pátek 22.00
24. 12. Štedrý den - Vigilie, bohoslužba

sobota 10.00  
25. 12. Slavnost narození páně, bohoslužba

neděle 10.00
26. 12. Svátek Sv. rodiny, bohoslužba

pondělí 10.00
27. 12.

Vánoční turnaj mládeže a dospělých  
(turnaj pro členy a příznivce volejbalu)

pátek 
31. 12. Monte Čupelo - tradiční silvestrovský výšlap na Čupek

pátek 17.00
31. 12. Konec roku 2021, bohoslužba

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

neděle 14.00 - 16.00 Výstavní síň
Výstava výrobků ze dřeva Libora Čelinského „ Kdo si vyřezává - nezlobí“ do 5.12.2021
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989


