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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

jménem svým i nově zvolených za-
stupitelů obce vám chci poděkovat za 
účast v komunálních volbách do obec-
ního zastupitelstva. Účastí v těchto 
volbách jste vyjádřili zájem o naši 
obec a její budoucnost. Ať už jste vo-
lili kterékoli sdružení či kohokoli 
z kandidátů, důležité je, že jste přišli 
a pomohli svým hlasem demokratic-
ky „rozdat karty“. Věřím, že spoluprá-
ce se všemi zastupiteli a také s vámi 
občany bude nadále úspěšná a tvůrčí.

Prosinec přináší i tradičně nádherné 
momenty, na které se těší zejména ti 
nejmenší. Od adventu nás dělí pouze 
pár týdnů. Dokončeme, pokud možno, 
ještě to, co jsme v průběhu roku ne-
stihli, a nezapomeňme včas obstarat 
dárky pro své blízké. 

Jedním z takových dárků pro nás 
všechny snad bude i nově vybudova-
ný chodník od Vrchoviny po Žukov. 
Po všech lapáliích se jej nám, respek-
tive firme COLAS CZ, a.s., podařilo 
„zdárně“ dokončit s více jak měsíčním 
zpožděním. Ale chodník je a věřím, že 
se díky němu zvýší hlavně bezpečnost 
chodců, pohybujících se v této lokalitě. 
Teď už bude zbývat „jen“ vyúčtovat 
dotaci se Státním fondem dopravní in-

frastruktury, a dořešit majetko-právní 
vztahy k pozemkům pod chodníkem 
s občany a Správou silnic, respektive 
s Moravskoslezským krajem, jakožto 
vlastníkem silničního pozemku.

I místní hasiči věřili, že jako dárek 
k Vánocům dostanou rekonstruo-
vanou hasičskou garáž s novou klu-
bovnou a šatnou pro výjezdovou 
jednotku. Leč po vybourání původní 
podlahy statik zjistil nevyhovují-
cí stav základových konstrukcí pod 
střední a obvodovou stěnou a nízkou 
únosnost zeminy. Do doby, než se při-
betonuje nový základ podél nosných 
stěn, vylije nová železobetonová des-
ka a provede betonáž ztužující desky 
za budovou garáže, zakázal statik 
další stavební práce v interiéru, aby 
se celá budova náhodou nezbortila. 
A tak do půlky října probíhaly pouze 
práce na zajištění nosných konstruk-
cí, které statik vždy předem odsou-
hlasil. Po dokončení zpevňování zá-
kladů se konečně naběhlo na bourání 
střechy a části 1. patra. Nyní se dozdí 
obvodové stěny 1. patra, udělá nový 
věnec a jde se na zdění druhého pat-
ra, montáže krovů a střechy. Zároveň 
by měly probíhat i práce uvnitř budo-
vy – elektroinstalace, vodoinstalace 
a kanalizace. Díky zabezpečovacím 

oBsaH

Dění v obci

ÚVoDní 
sloVo
Začátek podzimu byl poněkud upla-
kaný. I když nám počasí nebylo příliš 
nakloněno, uskutečnila se řada ven-
kovních i vnitřních akcí. V září to byl 
Den obce spojený se soutěží ve vaření 
guláše, svěcení nových křížů u koste-
la a na Božích mukách a v muzeu byla 
slavnostní vernisáži zahájena výstava 
Malované Metylovice. Pobavit jste se 
mohli na Slavnosti vína a medu v na-
šem vinohrádku a začátkem října jste 
mohli vyrazit na 4. ročník Metylovské-
ho trojsešupu. O tom všem si v tomto 
čísle můžete přečíst, ať již v rubrice 
Kultura nebo Sport.  
Dětem a samozřejmě i učitelům začal 
nový školní rok. Vzali za to hned od za-
čátku a podařilo se jim toho stihnout 
už opravdu hodně. Přejeme, aby jim 
elán vydržel i do dalších měsíců. 
Máme za sebou také volby do obecní-
ho zastupitelstva. Jak dopadly a kdo 
získal mandát zastupitele si můžete 
přečíst v rubrice Obec informuje. 
V tomto čísle uzavřeme seriál Toulky 
po Metylovicích. Jsme rádi, že jsme 
vám mohli touto formou přiblížit zná-
má i méně známá místa naší vesnice. 
A posledním třetím dílem končí také 
představování našich sakrálních pa-
mátek.
Velmi zajímavé povídání o poutní ces-
tě Via Francigena volejbalistky Hedvi-
ky Kotherové si můžete přečíst v rub-
rice Sport.
I když jsou Vánoce ještě daleko, je toto 
číslo připravováno na listopad a prosi-
nec, takže je tak trochu vánoční. 

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám, aby vánoční svátky byly 
pro vás skutečně svátky klidu a po-
hody. Užijte si je, pokud možno, bez 
stresu a ve zdraví v kruhu svých nej-
bližších.

PR výbor
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číslo 6/2022

Přeji vám krásné a poklidné pro-
žití jak Vánoc, tak adventních týd-
nů před nimi. Nenechte se zavalit 
shonem, nákupy vánočních dárků 
a příprav na štědrovečerní stůl, ale 
najděte si čas na své nejbližší! Na 
své děti, rodinu, přátele i na sebe 
a vychutnejte si do sytosti kouzlo 
těchto svátků!

Ing. Lukáš Halata

pracím na nosných konstrukcích na 
začátku stavby nabrala rekonstrukce 
cca 3týdenní zpoždění. Pokud však 
budou v listopadu a prosinci panovat 
slušné klimatické podmínky, tak by 
se to zdržení snad mohlo dohnat. Tak 
uvidíme, ale s boucháním šampaň-
ského na silvestra v nové klubovně si 
asi ještě počkáme. 

V době uzávěrky Zpravodaje ještě 
nebyly zřízeny jednotlivé výbory za-
stupitelstva obce, takže nejsou známi 
ani členové těchto výborů. Proto vám 
nejsem schopen sdělit, zda ještě bude 
nějaká předvánoční akce, na které 
bychom se mohli společně sejít (Sil-
vestr na Čupku je jistý).     

Předvánočnímu shonu se určitě ne-
vyhneme, ale o to spíš bychom se měli 
také alespoň na chvíli pozastavit se 
svými přáteli a známými. 

Veliké díky patří všem, kteří se ne-
jen v letošním roce zapojili do dění 
v Metylovicích a pomohli tak svým 
úsilím rozvíjet sportovní, kulturní 
a společenský život v obci. Poděková-
ní patří také celému minulému zastu-
pitelstvu, členům výborů a zaměst-
nancům obce, kteří pro nás všechny 
vykonávali mnoho práce. 

Obci byla schválena individuální dotace  
na spolufinancování vlastního podílu 
Letos v květnu byla obci schválena do-
tace z Ministerstva pro místní rozvoj 
(MMR) na opravu místních komunika-
cí k Medvěďoku a na Žukov. Náklady 
na realizaci této akce byly ve výši cca 
4,5 mil. Kč. Dotace z MMR byla ve výši 
2,7 mil. Kč, což je 60 % skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů. 

Začátkem srpna se naskytla možnost 
na spolufinancování 40% podílu obce 
Metylovice z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje. Na krajský úřad se 
tedy podala žádost o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 % z cel-
kových uznatelných výdajů projektu 
a v září rozhodlo zastupitelstvo kraje 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje obci Metylo-
vice ve výši 908 846 Kč. Takže suma 
sumárum oprava MK k Medvěďoku 
a na Žukov vyšla obec Metylovice na 

908 846 Kč (20 % celkových nákladů) 
a dotace z MMR a Moravskoslezské-
ho kraje v součtu činily 3 635 000 Kč 
(80 % celkových nákladů). 

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení  
/náhrad-
níka

Mandátpoř.  
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Velička Aleš 234 10,81 1 *
2 Koloničný Jan Ing. Ph.D. 196 9,06 1 -
3 Spustová Renata PaedDr. Ph.D. 226 10,44 3 *
4 Bílková Marta Ing. 189 8,73 2 -
5 Klimánek Miroslav Mgr. 228 10,54 2 *
6 Černoch Petr 209 9,66 3 -
7 Ochmanová Blanka Ing. 183 8,46 4 -
8 Chlubna Ondřej Bc. 194 8,96 5 -
9 Fabián Vojtěch Bc. 168 7,76 6 -
10 Veličková Martina 179 8,27 7 -
11 Kocián Jean Ing. 157 7,25 8 -

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení  
/náhrad-
níka

Mandátpoř.  
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Halata Lukáš Ing. 503 11,02 1 *
2 Svolinský Jaroslav Ing. 432 9,46 3 *
3 Farný Jakub Bc. 457 10,01 2 *
4 Hyšpler David Bc. 387 8,48 4 *
5 Pavlásková Leona 444 9,73 5 *
6 Konečný Miroslav Ing. 406 8,89 6 *
7 Nytrová Jiřina 370 8,10 1 -
8 Pink Stanislav Ing. 383 8,39 2 -
9 Rabas Tomáš 375 8,21 3 -
10 Drastich Zbyněk 406 8,89 4 -
11 Skotnica Petr 400 8,76 5 -

Kandidát Počet hlasů
poř.  
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Halata Lukáš Ing. 503 11,02
2 Farný Jakub Bc. 457 10,01
3 Pavlásková Leona 444 9,73
4 Svolinský Jaroslav Ing. 432 9,46
5 Konečný Miroslav Ing. 406 8,89
6 Hyšpler David Bc. 387 8,48
7 Velička Aleš 234 10,81
8 Klimánek Miroslav Mgr. 228 10,54
9 Spustová Renata PaedDr. Ph.D. 226 10,44
10 Bílek Michal Ing. 194 12,31
11 Murková Jana Bc. 180 11,42

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení  
/náhrad-
níka

Mandátpoř.  
číslo

příjmení, jméno, 
tituly abs. v %

1 Bílek Michal Ing. 194 12,31 1 *
2 Murková Jana Bc. 180 11,42 2 *
3 Šimíčková Petra 124 7,87 2 -
4 Filgas Josef Ing. 129 8,19 3 -
5 Suchanová Magdaléna 167 10,60 1 -
6 Kopera Josef 115 7,30 4 -
7 Strnadlová Nikol 121 7,68 5 -
8 Kiša Lukáš Ing. 141 8,95 6 -
9 Kocourek Jaroslav 121 7,68 7 -
10 Kulhánek Otakar 156 9,90 8 -
11 Bílková Zuzana Mgr. 127 8,06 9 -

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Metylovice
Počet volených členů zastupitelstva: 11
Voliči v seznamu: 1 413
Vydané obálky: 792
Volební účast: 56,05 %
Odevzdané obálky: 792
Platné hlasy: 8 301

Kandidátní listina: Metylovská vzájemnost
Platné hlasy celkem: 1 575
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 157,3

Kandidátní listina: Sdružení nezávislých
Platné hlasy celkem: 4 563
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 455,4

Zvolení zastupitelé (řazeno dle počtu hlasů)

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy a MAS Frýdlantsko-Beskydy 
vyhlašují výzvu 

V BESKYDECH TO ŽIJE! 
 
Náš dotační titul je určen fyzickým osobám, neziskovým organizacím, 
spolkům a církvím z území MAS Frýdlantsko-Beskydy.  

Hlavní cíl: podpora rozvoje kulturních a sportovních akcí pro širokou 
veřejnost.  

Zahájení příjmu projektových žádostí: 1. 11. 2022 

Ukončení příjmu projektových žádostí: 30. 11. 2022 

Doba realizace projektů: 1. 1. – 31. 12. 2023 

Celková alokace výzvy: 150.000,- 

Min. výše celkových výdajů na jeden projekt: 5.000,- 

Max. výše celkových výdajů na jeden projekt: 10.000,- 

Podporované aktivity: např. kulturní a sportovní akce pro veřejnost, podpora aktivit 
pořádané mládeží do 16. let, osvětová činnost k ekologii a přírodě, podpora akcí na 
obnovu tradic a řemesel, kampaně typu Dětský den, Světový den zdraví apod.  

Více informací k výzvě od 1. 11. 2022 na www.masfb.cz nebo 
kontaktujte Martinu O´Reilly na oreilly@masfb.cz. Těšíme se na vaše 
projekty! 

 

 

                                                      

 

Připravujete akci 
pro veřejnost 
v roce 2023? 

──── 

Jste fyzická osoba, 
nezisková 

organizace, spolek 
či církev? 

──── 

Území realizace: 
Baška, Bílá, 

Čeladná, Frýdlant 
n. O., Janovice, 
Kunčice p. O., 

Lhotka, 
Malenovice, 
Metylovice, 

Ostravice, Pržno, 
Pstruží, Staré 

Hamry 

──── 

Připravte projekty 
na rozvoj 

kulturního a 
sportovního života 

ve vaší obci! 

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI 

 

Kandidátní listina: Pro Metylovice
Platné hlasy celkem: 2 163
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 215,6

obec informuje
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www.metylovice.cz

Charita Frýdek-Místek – O vaše blízké se postaráme my 
Týdenní stacionář je součástí Cha-
rity Frýdek-Místek již několik let. 
I přesto se občas setkáváme s tím, 
že mnozí nemají tušení, co vůbec „tý-
denní stacionář“ je, a k čemu vlastně 
slouží. „Klientem se může stát senior 
či osoba starší 45 let, která není plně-
na upoutána na lůžku. Ve většině pří-
padů se na nás obrací pečující osoby, 
které musí splňovat své pracovní po-
vinnosti, ale zároveň chtějí mít jisto-
tu, že v průběhu jejich nepřítomnosti 
je jejich rodinný příslušník v bezpečí 
a má veškeru potřebnou péči. To sa-
mozřejmě zahrnuje obvyklou denní 
péči, hygienu, stravu, ale také kon-
takt s vrstevníky, volnočasové aktivity 

a láskyplnou pozornost. Víkendy poté 
tráví se svou rodinou v domácím pro-
středí“, popisuje vedoucí střediska 
Darja Hamalová. 

Službu lze využít krátkodobě v řadě 
pár týdnů, dlouhodobě po několik 
let, ale také přerušovaně/nesouvisle. 
Klient má dostatek svého soukromí 
v jednolůžkovém či dvoulůžkovém 
pokoji, ale zároveň se nikdy necítí 
osaměle, jelikož je středisko oboha-
ceno hned několika zákoutími, kde 
mohou své volné chvíle trávit s pra-
covníky či vrstevníky. „Klientům se 
také věnují dobrovolníci, kteří je do-
provází na mše, vyráží společně na 

procházky v blízkém okolí nebo jen 
relaxují u kávy.“, doplňuje vedoucí 
střediska. Jedná se tedy o ojedinělou 
službu, která je svou formou jedinou 
v okrese Frýdku-Místku.

Pokud je týdenní stacionář služ-
bou, kterou právě hledáte, neváhej-
te kontaktovat sociální pracovni-
ci, paní Martinu Škarkovou na tel.: 
730 524 664, nebo prostřednictvím 
e-mailu: martina.skarkova@charita-
fm.cz. Případné bližší informace na-
leznete také na webových stránkách 
www.charitafm.cz 

Tereza Staroščáková,  
Charita Frýdek-Místek

V tomto čísle Zpravodaje uzavřeme 
toulky po Metylovicích. Doufáme, že 
se vám náš seriál líbil, a že se nám 
podařilo přiblížit vám některá méně 
známá místa naší vesnice.

22. TeleTníK nA HrODKu 
Nad silnici z Frýdlantu nad Ostravicí 
do Lhotky (stará cesta) na tzv. Hrod-
ku mělo být v dávných dobách dle 
lidového podání dřevěné strážisko. 
Mělo být jedním ze strážisek, jejichž 
úkolem bylo chránit solnou cestu 
z Frenštátské kotliny do údolí Ond-
řejnice a dále k Odře. 

Na Hrodku byla roztroušena také 
řada samot. Jejich obyvatelé tzv. „pa-
sekáři“ se zabývali horským země-
dělstvím. Plodinám se zde příliš ne-
dařilo, takže zde především chovali 
dobytek. Zabývali se také zpracová-
ním sukna a dobytčí kůže. 

V novodobých dějinách zde Jednotné 
zemědělské družstvo zbudovalo te-
letník, který sloužil především v let-

ních měsících. Teletník zde již dávno 
není, ale jeho betonové základy zde 
najdete i dnes.

Dle pověsti prý na Hrodku sušili kdy-
si lesní mužíci peníze. Jednoho dne se 
sem vydala velice chamtivá žena, aby 
získala peníze pro sebe. Cestou se jí 
náhle zjevil mužíček, který vezl vel-
kou truhlu s penězi. Povídá jí: „Jestliže 
se nezasměješ a nepromluvíš, dostaneš 
hodně peněz“.  Žena přikývla a plnila 
tento slib do doby, než uviděla jiného 
mužíčka, který táhl také velkou truh-
lu zlata. Avšak zakopl a upadl. Žena se 
okamžitě začala hlasitě smát. Mužíček 
vstal, zamračil se a řekl: „To, co se ob-
jevilo dnes, objeví se znovu až za tři po-
kolení dítek“ a zmizel i s truhlou zlata. 

Kdoví, zda se ještě někdy objeví?

23. nOVé HřIŠTě 
Staré hřiště na Bahnách svou malou 
výměrou i odlehlostí přestalo vyho-
vovat. V roce 1963 bylo tedy započa-

to se stavbou hřiště nového. Kromě 
hřiště zde měla být vybudována také 
vodní nádrž sloužící nejen k protipo-
žárním účelům, ale v létě jako koupa-
liště a v zimě jako kluziště. Tato nádrž 
však nikdy vybudována nebyla.

Výstavbu hřiště provázela od začátku 
řada těžkostí. Nebylo lehké sehnat na 
stavbu peníze a také někteří občané 
byli proti stavbě hřiště, které je té-
měř ve středu vesnice. Vedení obce se 
naopak domnívalo, že hřiště přinese 
mnoho užitku. Bude sloužit všem or-
ganizacím a sportem bude utužováno 
zdraví našich občanů. V neposled-
ní řadě také přispěje ke sportovním 
úspěchům i ke zkrášlení obce.

Stavba hřiště se protáhla až do roku 
1969. 

Hřiště pro kopanou již delší dobu 
sloužilo svému účelu. Zatím ale hráči 
postrádali vlastní kabiny, které byly 
umístěny ve vyřazeném železničním 
vagónu. Chyběl zde také stánek pro 
občerstvení diváků při zápasech. To 
se podávalo v nevyhovujících pří-
střešcích. Toto vše se změnilo v roce 
1981 výstavbou nových zděných ka-
bin. 

V úpravách i při samotné práci pomá-
hali všichni členové oddílu kopané 
i jejich příznivci. Nelze vyjmenovat 

toulky po metylovicích
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samozřejmě všechny, jejichž zásluhou 
byla stavba dokončena, uveďme tedy 
alespoň tři hlavní organizátory: Josef 
Svoboda, Dušan Venháč, Eduard Čer-
noch a obětavý zedník Josef Venhoda, 
kteří odpracovali na jejich výstavbě 
nespočet hodin. 

Okolí hřiště bylo osázeno topoly, na 
svahu byly postaveny pro diváky pěk-
né lavičky. Těmito úpravami získalo 
toto sportoviště úplně jiný vzhled. 
Hřiště kromě sportovců začaly vyu-
žívat i další organizace v obci.

V neděli 18. srpna 1991 vyběhli po-
prvé fotbalisté Metylovic na trávník 
k zápasu krajské soutěže 1.B třídy 
a byla to opravdu premiéra, jak se 
patří. Soupeř z Lichnova neměl nej-
menší šanci – Metylovice vyhrály 4:1. 
Radost příznivců neznala mezí.

Postupně se sportovní areál roz-
rostl o volejbalové a tenisové kurty 
a o kurt na beach volejbal.

(Pozn. redakce: Toulky po Metylovicích 
se připravovaly v roce 2020, takže v po-
vídání nebyla zmínka o novém sportov-
ním a sociálním zázemím na hřišti)

24. rOZHleDnA nA HrODKu
V šedesátých letech 
minulého století stála 
na Hrodku kovová roz-
hledna. Základnu tvo-
řil betonový podstavec 
cca 3 x 3 metry. Roz-
hledna byla trojúhel-
níkového tvaru a měla 
dvě patra. Sloužila pro 
rozhodčí v době ko-
nání motokrosových 
soutěží, které měly na Hrodku velikou 
oblibu. Tyto závody sledovalo až 1500 
diváků. Například v roce 1965 se zde 
uskutečnil motokrosový závod „On-
dřejnická grapa“ na motocyklech do 
250 cm3 a do 350 cm3.

Závody pořádal Svaz pro spolupráci 
s armádou – automotoklub a později 
Svazarm. Motokros se z Hrodku pře-
sunul do dalších částí naší vesnice. 
Jezdilo se například přes Čupek a On-
dřejník až na Lysou horu. 

V roce 1974 byla místní pobočka po-
věřena uspořádáním terénní soutěže 
jako mistrovství republiky a výběr 

pro šestidenní závody. U nás v Mety-
lovicích byla rychlostní zkouška na 
Baděnovicích.

V roce 1978 byl náš Svazarm po-
řadatelem motokrosového závodu 
o přebor ČSSR a v roce 1981 byl pořa-
datelem mistrovství republiky v mo-
tokrosu.

Z rozhledny na Hrodku zbyla dnes již 
jen betonová deska.

25. STAré HřIŠTě
Oddíl kopané byl v Metylovicích zalo-
žen v roce 1935 pod názvem SK Mety-
lovice. Zakladateli byli Karel Klímek, 
Milan Dvořáček, František Svoboda, 
Josef Bražina, Vavřinec Bílek, Bohu-
mír Juřica, Jan Sládeček a další. Usta-
vující schůze se konala v listopadu 
v sále Obecního hostince za účasti 
některých členů výboru fotbalové-
ho klubu z Frýdlantu nad Ostravicí. 
Předsedou oddílu kopané v Metylovi-
cích byl zvolen Roman Milata.

Jako hřiště byl pronajat pozemek Jana 
Bílka za náhradu adekvátního množ-
ství sena, které by se mohlo na louce 
usušit. Hned na Silvestra uspořádali 
fotbalisté zábavu, z výnosu pořizova-
li míče a dresy. Hrálo se s velkým nad-
šením. Účast na zápasech byla daleko 
větší než dnes.

Kde přesně bylo toto původní hřiště 
nelze s jistotou dopátrat.

V roce 1946 došlo ke stagnaci oddílu 
a posléze k jeho rozpuštění. Činnost 
byla obnovena až v roce 1958 pod 
názvem TJ Sokol Metylovice Hrálo se 
na louce „Na Bahnách“ na protileh-
lé straně restaurace U Dvořáčka cca 
100 metrů pod domkem pana Bal-
cara, směrem k „dálnici“.  Klubovna 
i šatny byly v té době v suterénu po-
hostinství „U Dvořáčka“, v níž dříve 
bydlela služka.  V roce 1962 se usku-
tečnilo neformální utkání žáků, horní 

konec Metylovic proti dolnímu konci. 
Z těchto hráčů bylo vytvořeno první 
družstvo žáků Metylovic a přihláše-
no do soutěže, stejně jako dorostenec-
ké družstvo. Tak běžela šedesátá léta, 
hrálo se s většími i menšími úspěchy. 
Největšímu zájmu se však vždy těši-
ly zápasy se sousedními Palkovice-
mi. Potřeba finančních prostředků 
v tomto období byla kryta pořádáním 
různých zábavných akcí a brigádnic-
kou činností. 

V letech 1963-1970 bylo vybudováno 
nové hřiště v centru obce s travnatou 
hrací plochou a prozatímními šatna-
mi. Staré hřiště fotbalisté bez velké 
lítosti opustili a začali od roku 1970 
hrát na novém hřišti.

26. BOží MuKA 
Důkazy o pobytu Švédů v naší obci za 
třicetileté války nemáme (1618–1648). 
Ale dle lidového podání stojí pod Mety-
lovickou Hůrkou (Čupkem) na bývalé 
cestě do Hodoňovic Boží muka. Jsou 
postavena na památku vojenského 
střetnutí švédské jízdní jednotky s mo-
ravským císařským vojskem. Oráči tam 
prý ještě dlouho vyorávali koňské kosti 
a dragounské ostruhy. Jiný výklad říká, 
že Švédové zde pohřbili své druhy, kteří 
zahynuli na mor.

Dle pověsti zde lidé vracející se z prá-
ce, v době klekání nebo v pravé pole-
dne, viděli vznášet se ohnivé vojenské 
čepice nebo slyšeli dusot vojenských 
koní. To tu prý straší duchové zde po-
chovaných Švédů.

Ať už jsou pověsti či lidová podání 
smýšlená či nikoliv, pravdou je, že se 
v této lokalitě skutečně Boží muka 
nacházejí.

Obec Metylovice zde postavila také 
posezení pro turisty, kteří si mohou 
svou návštěvu tohoto místa zpečetit 
speciálním razítkem.
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číslo 6/2022

ZASeDÁní ZASTuPITelSTVA OBCe MeTYlOVICe Dne 16. 8. 2022
Přítomno: 10 členů ZO

Omluven: 1 (Miroslav Klimánek)

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Petra Černocha 
a pana Jakuba Farného.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pronájem obecního pozemku 
parc. č. 239/13 v k. ú. Metylovice na 
dva roky s dvouměsíční výpovědní do-
bou, za cenu pronájmu 3 000 Kč paní 
Haně Šimkové, Metylovice č.e. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 3 
(Marta Bílková, Aleš Velička a Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje směnu části obecních pozemků 
parc. č. 749, 2044/1 a 2044/4 v k. ú. 
Metylovice s Ivanou a Martinem Kova-
lovými, Metylovice 191.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 2006/1, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace, v k. ú. Metylovice, 
obec Metylovice, specifikovaný v při-
loženém geometrickém plánu č. 3049-
9/2022 pod novým parc. č. st. 1212, 
zastavěná plocha o výměře 1 m2.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu s Moravskoslezským kra-
jem, se sídlem: ul. 28 října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným 
Správou silnic Moravskoslezského kra-
je, p. o., se sídlem: Úprkova 795/1, 702 
23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek, 
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Mís-
tek, IČ:00095711, zastoupenou vedou-
cím střediska Ing. Radomírem Vlkem 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 2.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 se společností PORR 
a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 
10 – Strašnice, IČ: 43005560, na reali-
zaci díla „Metylovice – zpevněná plo-
cha u hřiště“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 3.   

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 1 (Marta Bílko-
vá). Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí dotace Morav-
skoslezskému kraji, se sídlem   28. říj-
na 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
ve výši 20 000 Kč na spolufinancová-
ní projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 3. výzva“, re-
alizovaného krajem v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí, reg. 
č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009
638 a  pověřuje starostu obce k uza-
vření a podpisu Smlouvy s Moravsko-
slezským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Metylovice ve výši 20 000 Kč      na 
spolufinancování projektu „Kotlíko-
vé dotace v Moravskoslezském kra-
ji – 3. výzva“, realizovaného krajem 
v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.
0/19_117/0009638 – viz příloha č. 4. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravsko-
slezskému kraji, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve 
výši 10 000 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 a pověřuje starostu 
obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se síd-
lem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692 o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Metylovice ve výši 10 000 
Kč na spolufinancování projektu „Kot-
líkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem 
v rámci adaptačního a mitigačního 
opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 – 
viz příloha č. 5. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 s Ing. Miloslavem Kli-
chem, Kunčičky u Bašky 334, 739 01 
Baška, IČ: 44929684, na realizaci pro-
jekčních prací a inženýrské činnosti 
pro stavbu – „Přípojka dešťové kana-

lizace pro hřbitov, Metylovice“ a pově-
řuje starostu obce k podpisu dodatku 
– viz příloha č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel 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 zákla-
dě 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 dohoda o umístění stavby 
č. IP-12-8029486/03, Metylovice, č. 
parc. 834/4, přípojka NNk a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 7.  

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Metylovice č. 1/2022, o místním po-
platku z pobytu – viz příloha č. 8. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje převod zlepšeného hospo-
dářského výsledku Základní školy 
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy 
Metylovice, p. o. za rok 2021 ve výši 
36 531,26 Kč do rezervního fondu.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje výběr společnosti LAVI ENGINEE-
RING s.r.o., Sazovická 508/14, 155 21 
Praha – Zličín, IČ: 278 58 952, jako 
technický dozor investora a koordiná-
tora BOZP na stavbu „Kanalizace Me-
tylovice – TDI a koordinátor BOZP“ 
za cenu 1 900 000 Kč, tj. 2 299 000 Kč 
včetně DPH. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje příkazní smlouvu se spo-
lečností LAVI ENGINEERING s.r.o., 
Sazovická 508/14, 155 21 Praha – 
Zličín, IČ: 278 58 952, o výkonu tech-
nického dozoru investora za cenu 
1 906 960 Kč, včetně DPH a pověřuje 
starostu k podpisu příkazní smlouvy 
– viz příloha č. 9.  

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

Zasedání Zastupitelstva obce metylovice
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• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje příkazní smlouvu se spo-
lečností LAVI ENGINEERING s.r.o., 
Sazovická 508/14, 155 21 Praha 
– Zličín, IČ: 278 58 952, na výkon 
činnosti koordinátora BOZP za cenu 
392 040 Kč, včetně DPH a pověřuje 
starostu k podpisu příkazní smlouvy – 
viz příloha č. 10.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje v souladu s § 6 odst. 5) 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), pořízení Změny č. 3 
Územního plánu Metylovice zkráce-
ným postupem ve smyslu ustanovení 
§ 55a stavebního zákona.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 2 
(Marta Bílková, Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje obsah Změny č. 3 Územního plánu 
Metylovice – obsah změny č. 3:

-  Povinné úkony vyplývající ze zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), 
a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění 
pozdějších předpisů;

-  Prověření požadavku na změnu způ-
sobu využití plochy NZ nad pozem-
kem parc. č. 615/3, k. ú. Metylovice 
na plochu BV, která umožní umístění 
rodinných domů ve stávající proluce 
– prověření možnosti změny využití 
stávajících ploch (NZ) požadovaným 
způsobem a vymezení odpovídající 
zastavitelné plochy (BV) umožňující 
výstavbu RD nad západní částí dotče-
ného pozemku),

-  Prověření požadavku na změnu způ-
sobu využití plochy nad pozemkem 
parc. č. 1207, k. ú. Metylovice, která 
umožní její využití formou ekofarmy 
zaměřené na chov koní pastevním 
způsobem, chov drobných hospodář-
ských zvířat a umožní bydlení majite-
lů a správců – prověření možnosti vy-
užití stávajících ploch (NZ) požadova-
ným způsobem a vymezení odpovída-
jící zastavitelné plochy nad dotčeným 
pozemkem nebo jeho částí;

-  Prověření požadavku na změnu způ-
sobu využití plochy nad pozemkem 
parc. č. 1436, k. ú. Metylovice, která 
umožní její využití formou ekofarmy 
zaměřené na chov ovcí pastevním 
způsobem, chov drobných hospo-
dářských zvířat a umožní bydlení 

majitelů a správců - prověření mož-
nosti využití stávajících ploch nad 
dotčeným pozemkem požadovaným 
způsobem umožňujícím využití for-
mou ekofarmy zaměřené na chov 
ovcí pastevním způsobem a chov 
drobných hospodářských zvířat 
s možností bydlení majitelů a správ-
ců a vymezení odpovídající zastavi-
telné plochy nad dotčeným pozem-
kem nebo jeho částí.

-  Návrh Změny č. 3 Územního plánu 
Metylovice bude posouzen z hlediska 
možného vlivu na EVL a PO, neboť 
Krajský úřad MSK posouzením žádos-
ti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny dospěl k závěru, že 
předložená koncepce může mít samo-
statně nebo ve spojení s jinými kon-
cepcemi nebo záměry, významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a pta-
čích oblastí.

-  Návrh změny č. 3 Územního plánu 
Metylovice bude posouzen z hlediska 
možného vlivu na životní prostředí 
a možného vlivu na udržitelný rozvoj, 
neboť Krajský úřad MSK příslušný 
podle ust. § 22 písm. b) a § 22 písm. d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě ust. 
§ 10i odst. 2 tohoto zákona a kritérií 
uvedených v příloze č. 8 tohoto záko-
na konstatoval, že návrh Změny ÚP 
Metylovice je nutno posoudit podle § 
10i zákona.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 
(Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pořízení Změny č. 3 Územního 
plánu 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.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 
(Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pořízení Změny č. 3 Územního 
plánu Metylovice za splnění podmín-
ky plné úhrady všech souvisejících ná-
kladů navrhovateli změny

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 
(Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a darů z rozpočtu obce Metylovice pro 

rok 2022 dle návrhu finančního výbo-
ru – viz příloha č. 11. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 7 - viz pří-
loha č. 12. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 
(Marta Bílková).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje závazek obce spolupodílet se 
u 4 lůžek na financování provozu ne-
investičních výdajů pobytové sociální 
služby domova se zvláštním režimem 
(provozovatel Medela-péče o seniory 
o.p.s., Nerudova 1499, Frýdlant nad 
Ostravicí) a to na 30 % oprávněné pro-
vozní ztráty, maximálně však 35 000 Kč 
na jedno lůžko a rok (výše dotace pro 
rok 2023 činí za 4 lůžka 140 000 Kč).

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o technic-
kém zhodnocení mezi SK Metylovice 
a Obcí Metylovice – viz příloha č. 13. 

• Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. 
Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje výběr společnosti BESTON, spol. 
s.r.o., Dobrá 480, 739 51 Dobrá, IČ: 
47667036, zastoupenou Ing. Pe-
trem Holeksou, na realizaci stavby 
opěrné zdi v rámci projektu „Moder-
nizace a rozšíření dětského hřiště 
v Metylovicích“ s nabídkovou cenou 
614 943,96 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 1 
(Petr Černoch).

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení č. 
7/2022 ze dne 21. 06. 2022. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí zprávy výborů.

Zastupitelstvem obce nebylo schváleno:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje pronájem obecního po-
zemku parc. č. 239/13 v k. ú. Mety-
lovice na dva roky s dvouměsíční 
výpovědní dobou, za cenu pronájmu 
5 000 Kč paní Haně Šimkové, Metylo-
vice č.e. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 3.  Proti 7 (Jakub Far-
ný, Petr Černoch, Jiří Závodný, Jaroslav Svolin-
ský, Lukáš Halata, Leona Pavlásková a Tomáš 
Rabas). Zdržel se 0.
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Zš mjr. ambrože Bílka a mš metylovice
DOBA leDOVÁ je DOBA leDOVÁ 
V pátek 9. září se druháci vydali au-
tobusem do Frýdku-Místku, aby na-
vštívili putovní výstavu Doba ledo-
vá. Prohlédli jsme si zvířata, která 
byla oživena realistickými pohyby 
a zvuky. Vyhledali masožravce, bý-
ložravce, porovnali živočichy s veli-
kostí člověka.

Po výstavě jsme putovali z Frýdku 
do Místku a zase z Místku do Frýdku. 
Cestou jsme se zastavili na svačinu 
a zasportování v městském parku.

Dokonce jsme viděli dinosaura puto-
vat do moře. Ptejte se druháků!!!!

Mgr. Jitka Jurgová

neAnDrTÁlCI nA ŠTrAMBerKu
V pátek 9. září se žáci 3. - 5. ročníku 
zúčastnili edukačního programu Ne-
andrtálci na Kotouči, pořádaného Mu-
zeem Šipka ve Štramberku. Za proslu-
něného dne se žáci vydali do jeskyně 

Šipka, kde se dozvěděli o archeologic-
kých nálezech, o způsobu života Ne-
andrtálců. Dorazili na Vrch Kotouč, ze 
kterého viděli lom, ve kterém se těží 
vápenec a prozkoumali okolí Kotouče 
se sochami známých českých osob-
ností. Program zakončili prohlídkou 
muzea a nákupem „štramberských 
uší“ pro sebe i své nejbližší.

Kolektiv učitelů

CeSTA jABlíčKA
V pátek 16. září jsme se vypravili 
pozorovat cestu jablíčka. Koulelo se 
koulelo… Od stromu přes bedničku, 
hupslo se okoupat do vany, na kousky 
do drtičky, a nakonec hurá do lisu. Vý-
sledkem toho byl sladký mošt, na kte-
rém jsme si všichni pochutnali.

Mgr. Jitka Jurgová

eVrOPSKý Den jAZYKů
26. září žáci 4. a 5. třídy společným 
projektem oslavili Evropský den ja-
zyků. Ve skupinkách si vylosovali je-
den evropský stát a na internetu nebo 
v encyklopediích hledali základní in-
formace o něm, které poté prezento-
vali před svými spolužáky. Největší 
ohlas vzbudila interpretace základ-
ních pozdravů a zdvořilostních výra-
zů v jazyce daného evropského státu. 
Vzhledem k nepřízni počasí si žáci 
namalovali vlajky jen na své prezen-
tace, a nikoliv na chodník, jak je ka-
ždoročním zvykem. Snad nám příští 
rok bude počasí více přát.

lic. Věra Kotásková

KOuZelníK AleŠ
Ve středu 14. 9. 2022 navštívil mateř-
skou školu kouzelník Aleš s vystou-
pením Školička kouzel – kouzlení pro 
zdravý životní styl. Kouzelník Aleš nás 
ohromil několika kouzly a čáry. Děti se 
zasmály a vyzkoušely si kouzlit. Děku-
jeme kouzelníkovi Alešovi za návštěvu 
a těšíme se na další shledání.

Kolektiv učitelek MŠ
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spolky

Spolek rodičů 
ŠKOlní rOK ZAčAl A MY jSMe 
TAKé PřIVíTAlI PrVňÁčKY 
Ve čtvrtek 1. září se otevřely vstupní 
dveře školy a přes prázdniny osiřelá 
škola se zaplnila školáky, kteří nedo-
čkavě vyhlíželi své třídní učitele. Prv-
ňáčky doprovodili jejich rodiče, aby 
jim dodali odvahu a sami byli součástí 
tohoto pro ně svátečního dne. Všech-
ny žáky přivítala ředitelka školy, sta-
rosta obce, starosta sboru dobrovol-
ných hasičů a zástupce Spolku rodičů. 
Pro prvňáčky měli připravené i slad-
ké překvapení.

Den OBCe
V sobotu 3. 9. 2022 jsme se jako Spolek 
rodičů sešli v areálu fotbalového hři-
ště na tradičních oslavách Dne obce. 
Vyzdobili jsme nápaditě dva stánky. 
V jednom jsme nabízeli míchané drin-
ky a v druhém zákusky.

Den obce se konal za krásného počasí 
a o ,,míchačky“ byl velký zájem. Mezi 
nejoblíbenější patřilo Mojito. Verzi 
jsme měli i nealko. Báječná partička 
ve složení Petry Š., Tomáše K. a Josefa 
K. se v podstatě nezastavila. I v dru-
hém stánku se samými dobrotami 
se to pořádně otáčelo. Zákusků bylo 

letos velké množství a prodaly se do 
posledního drobečku.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SI NAŠLI 
ČAS A NAPEKLI NÁM TYTO VÝBORNÉ 
ZÁKUSKY.  OSLNILY NEJEN SKVĚLOU 
CHUTÍ, ALE I KRÁSNÝM VZHLEDEM.

Podařilo se tak i díky vám vydělat 
hezké penízky a my je můžeme použít 
na další akce. Ještě jednou děkujeme!

Za spolek rodičů bereme tuto akci za 
velmi vydařenou a těšíme na další pa-
rádní akce.

nOVé VeDení SPOlKu rODIčů
Na naší první schůzi Spolku jsme při-
vítali 6 nových členek, což je naprosto 
super, že k nám přišly!

Máme i novou předsedkyni Markétu 
Bílkovou a pokladníka Kamilu Kope-
rovou. Veškeré kontakty na nás jsou 
na webu školy.

HOSPODAření Ve ŠKOlníM rOCe 
2020/2021
V loňském školním roce jsme se opět 
museli obejít bez výdělečné akce dět-
ského plesu. I tak jsme to ale zvlád-
li dobře. Nakoupili jsme dětem do 
MŠ a ZŠ mikulášské balíčky, dárky 
a vstupenky na konci školního roku 
pro všechny děti ZŠ a MŠ, batůžky pro 
MŠ, mikiny pro 5.třídu.

Každé dítě od nás dostalo dárky a zá-
žitky za 288,- nad rámec zaplaceného 
příspěvku!

KAlenDÁř nejBlIžŠíCH AKCí
• Říjen–listopad   sběr kaštanů 
 a žaludů
•   4. 11.  Halloween
•   5. 12.  Mikuláš v ZŠ a MŠ
• Leden–únor  bruslení 
• 18. 2. Dětský ples

Spolek rodičů přeje všem dětem a je-
jich rodičům klidné a radostné Váno-
ce a zdraví a štěstí v roce 2023! 

Za Spolek rodičů Kamila Koperová, 
Lucie Bílková a Petra Šimíčková.
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SDH Metylovice 
KOnčíCí HASIčSKÁ SeZónA
V polovině října nám končí hasič-
ská sezóna 2022, která odstartova-
la počátkem března halovou soutěží 
v Raškovicích. Začátek a konec sezó-
ny nám rámují dětské soutěže, a prá-
vě mládežníky zmíníme úvodem.

V dětských týmech se nám letos na 
17 soutěžích představilo rekordních 
41 dětí ve věku 4-15 let. Starší žáci 
obsadili 4. místo v okresním kole 
hry Plamen, třetí skončili ve Vyš-
ních Lhotách. Při své poslední sou-
těži v této věkové kategorii v Moš-
nově dokázali zvítězit. Většina z nich 
v příštím roce přechází do kategorie 
dorostu. Mladší žáci většinu soutěží 
objeli se dvěma družstvy a získali 
druhá místa v Mošnově a Frýdlan-
tu n.O., třetí skončili na Lubně, ve 
Frýdlantu n.O., Místku-Bahně. Třetí 
místo a bronzové medaile (po 24 le-
tech) si odvezli z okresního kola hry 
Plamen. Letos poprvé jsme sestavili 
i družstvo mini žáků (4-6 let), které 
si nakonec vedlo nejlépe. S „miníky“ 
je to někdy poněkud obtížné, proto-

že si postaví hlavu klidně i na star-
tu. Přesto zvítězili ve Frýdlantu n.O. 
a Místku-Bahně, k tomu byli druzí 
v Mošnově a na Pržně. Od září dle 
počasí a od poloviny října nastálo 
přecházíme s tréninky do tělocvičny, 
vždy ve středu od 16 do 17:45 hodin. 

Zimní příprava dospělých probíhá 
každý pátek v podvečer v atletickém 
tunelu v Příboře. Venkovní tréninky 
nám začínají už po dubnové soutěži 
železných hasičů TFA Metylovice. Za 
pět a půl měsíce jsme letos absolvo-
vali 23 soutěží, z toho 12 kol Morav-
skoslezské ligy (MSL). Muži obsadili 
2. místo ve Staré Vsi, 3. místa brali 
na Nové Vsi, v Turzovce a na Ostra-
vici. Ženy zvítězily na Pržně, v Male-
novicích, Košatce, Vrbici a Mošnově, 
2. byly ve Staré Vsi, 3. na domácí sou-
těži. Veteráni 35+ vyhráli na Nové 
Vsi a ve Staré Vsi, ženy 35+ zvítězily 
v Oprechticích, muži 40+ na Pstruží, 
muži 50+ na Nové Vsi a na Pstruží, 
k tomu byla veteránská družstva 
dvakrát druhá, třikrát třetí. 

V Moravskoslezské lize ženy obha-
jovaly titul z roku 2021 a veteráni 
bronz. Oba týmy si i vlivem velkého 
množství zranění a změn v sestavě 
o jeden stupínek pohoršily. Stříbro 
našich žen je ale jejich čtvrtou me-
dailí z posledních pěti let.

Muži skončili vloni v MSL osmí, letos 
si naopak o jedno místo polepšili – 
sedmá pozice ve dvacetičlenné kate-
gorii se dá považovat za úspěch. 

Kromě tréninků a soutěžních víken-
dů jsme letos stihli i nemálo akcí coby 
pořadatelé. V dubnu se po dvouleté 
covidové pauze uskutečnil závod že-
lezných hasičů, netradičně v květnu 
odložený hasičský ples. Počátkem 
července se konal 56. ročník naší po-
hárové soutěže na nově vybudované 
asfaltové ploše u fotbalového hřiště. 
Výrazně se tím posunula kvalita ne-
jen samotné soutěže, ale především 
našich tréninků. V srpnu jsme uspo-
řádali 30. ročník Soutěže netradič-
ních družstev, která byla podpořena 
Místní akční skupinou Frýdlantsko
-Beskydy z programu V Beskydech 
to žije. Dá se říct, že areál muzea Ko-
žane město naší „Netradičce“ sluší 
a potvrdila to i hojná účast diváků. 
V září jsme sbírali železný šrot a už 
se připravujeme na Metylovský kr-
máš, který proběhne 5. listopadu.

Ing. Michal Bílek



12

obce METYLOVICE

Z činnosti spolku Zahrádkářů Metylovice 
reKOnSTruKCe MOŠTÁrnY
Již v měsíci březnu jsme zahájili čin-
nost v budově zahrádkářů, která stojí 
za Restaurací pod Lipami.
Budova za poslední leta prošla zásad-
ní rekonstrukcí, kdy byla vybudována 
členská základna, sociální zařízení, 
sklad pro ovoce a samotná moštárna. 
Na budově je nová střecha, vyměně-
ná stará okna za okna plastová, nově 
vybudované elektrické a vodovodní 
rozvody.

Za přispění Obecního úřadu Metylo-
vice a všech našich členů byl opraven 
a zmodernizován lis, drtič na ovoce 
a vyměněny hlavní vstupní dveře.

V roce 2021-2022 se rozrostla členská 
základna zahrádkářů na 14 dospělých 
členů a 2 děti. Dva naši členové absol-
vovali několik odborných kurzů na 
Mendelové univerzitě v Brně a Ledni-
ci, kde získali certifikáty a osvědčení 
pro pěstování a zpracovávání plodin 
v ovocnářství a vinohradnictví.

V letošním roce 2022 Český zahrád-
kářský svaz slaví 65. výročí vzniku 
a pro naše členy byl velmi výživný. 
Zahrádkáři měli spoustu starostí, 
ale také radostí. Pojďme si je trochu 
představit.

VYSAď SI SVOu KYTIčKu 
16. května jsme s místní základní 
školou a školkou připravili tvořivou 
akcičku s názvem „Vysaď si svou ky-
tičku“. Mladší děti, od krtečků až po 

3.třídu si vyzkoušely vysadit svou 
vlastní kytičku, kterou si mohly od-
nést domů. Starší děti, 4 a 5 třída 
vyzdobily okna naší školy truhlíky 
s muškáty, které také samy vysadily. 
Celou akci zafinancovali místní za-
hrádkáři a základní škola.

VýleT DO MuTěnIC
20. května jsme vyrazili na dvoudenní 
výlet do vinného sklípku do Mutěnic.
Počasí nám přálo a jak už to ve sklíp-

ku bývá, bylo veselo, tančilo se zpíva-
lo. Cestou zpět jsme navštívili Vele-
hrad a rybí dům Živá voda.

Všem moc děkuji za účast.

ODeMYKÁní VInOHrÁDKu 
V sobotu 28. května Zdravá zahrádka 
ve spolupráci s místními zahrádkáři 
zorganizovala „Odemykání vinohrád-
ku“. Touto akcí jsme přivítali jaro 
v místním vinohrádku za sokolovnou, 
kde jsme si usmažili vaječinu, posedě-
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li u dobrého vínečka a poslechli pří-
jemnou muziku z aparátu pana Vav-
řína Michalce. Tento den byl věnován 
svátku našeho patrona vinohrádku 
svatému Urbanovi.
Za hojné účasti jsme se bavili až do 
nočních hodin.

V neděli slavnosti jara pokračovaly 
s naším spřáteleným spolkem SPMT 
z Havířova.

Zkratka tohoto spolku znamená Spo-
lek pro podporu lidí s mentálním po-
stižením, kteří dorazili v počtu téměř 
60 lidí. Všichni si oslavy náležitě užili. 
Byl krásný den a jelikož jsme znali je-
jich tajná přání, přichystali jsme malé 
překvapení. V odpoledních hodinách 
jsme přistavili naši hasičskou cister-
nu, kterou si mohli všichni prohléd-
nout, prolézt ze všech stran a vyzkou-
šet si hasičské vybavení. Tímto moc 
děkujeme SDH Metylovice za umož-
nění tohoto snu a velké díky patří 
panu Vladimíru Konvičkovi, který si 
našel čas a s autem přijel.

MOŠTÁrnA
Celé léto jsme postupně začali vyba-
vovat moštárnu novými stroji a za-
řízením. Díky našemu novému členu 
Jiřímu Rokycanskému jsme získali 
novou profi sušičku ovoce a zeleniny, 
která svou kapacitou dokáže najed-
nou usušit až 5,5 m2 ovoce a zeleniny.
Tuto sušičku jsme získali formou mi-
nigrantu od firmy Veolia, ve které Jiří 
pracuje.

Připravili jsme projekt“ Aby se u nás 
ovoci a zelenině líbilo, se kterým 
jsme zaujali vedení společnosti Veolia 
a získali minigrant ve výši 35.000 Kč, 
Za tyto finance jsme koupili již zmí-
něnou sušičku ovoce.

Jiřímu tímto děkuji za obětavost 
a velký přínos pro náš spolek.

25. srpna jsme zahájili sezónu mošto-
vání ovoce a nově jsme začali ošetřo-
vat ovocné mošty šetrnou pasteriza-
cí. Tyto ošetřené mošty se ukládají to 
tzv. Bag in boxu s různým objemem.

Takto ošetřené mošty jsou velmi 
chutné, neztrácejí vitamíny a jsou 
dlouhodobě skladovatelné.

Jelikož v letošním roce byla velká 

úroda jablek, byla taky návštěvnost 
naší moštárny obrovská.

Lidé se sjížděli ze všech koutů na-
šeho okresu. Mnohdy přijížděli lidé 
i z okresů jiných.

Díky obětavé práci našich členů jsme 
v letošním roce sklízeli veliké úspě-
chy, obzvláště ve výše uvedené pas-
terizaci.

Celkové množství vyrobeného moštu 
je doposud přes 6 tisíc litrů, a ještě 
zdaleka nejsme u konce.

Pokud má někdo uskladněná jablka 
a má zájem o jejich zpracovaní, může 
se na nás kdykoliv obrátit.

V letošním roce jsme zahájili výkup 
přebytečného ovoce, který stále trvá. 
Výkupní cena ovoce je 2,30 Kč/kg.

Z vykoupeného ovoce vyrábíme již 
zmíněné pasterizované mošty, které 
lze zakoupit v naší moštárně.

CeSTA MOŠTu AneB OD jABlíčKA 
PO DOBrOTu 
16. září k nám do moštárny zaví-
taly žáci z místní školy, aby si sami 
vyzkoušeli, jak probíhá moštovaní 
ovoce a vyrobili si chutný čerstvý 
mošt. Děti si sebou v pytlích dovezly 
jablíčka, které samy nasbíraly a vy-
moštovaly si chutnou dobrotu, kterou 
si sebou odnesly do školy. Děti byly 
moc šikovné a moc se jim u nás líbi-
lo. K této návštěvě bude probíhat ve 
škole obrázková soutěž Cesta moštu 
aneb od jablíčka po dobrotu, kde se 
bude soutěžit o výborný dort.          

SlAVnOSTI VínA A MeDu 
24. září jsem pořádali k 65. výro-
čí svazu ve spolupráci se Zdravou 
zahrádkou 2. ročník Slavnosti vína 
a medu. V letošním roce jako zázra-
kem vyšlo krásné počasí, k poslechu 
nám hrál cimbalový soubor Konopjan 
a navštívil nás samotný Lašský král 
Z. V. Krulikovský. Ve stáncích bylo 
možno zakoupit řemeslné výrobky 
našich občanů – Markéty Macháňové, 
Martiny Zlé, Jany Balogové a medo-
vé výrobky z včelí farmy pana Aleše 
Pinka. Jeden ze stánků obsadili naši 
členové s historicky prvními výrob-
ky naší moštárny. Další z prodejních 
stánků obsadila Monika Pryčková se 
svými cukrářskými výrobky „Moni-
činy dobroty“.
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Poprvé byla naše spolupráce se Zdra-
vou zahrádkou, kdy jsme spojili síly 
na vinohradu a vypěstovali prv-
ní plody ovoce, zeleniny a bylin. Na 
slavnostech tak bylo možno zakoupit 
první výrobky z naší levandule, které 
pod taktovkou Moniky Pryčkové do-
sáhly vynikajících výsledků a chutí. 
Tyto výrobky lze také zakoupit u nás 
v budově zahrádkářů. V odpoledních 
hodinách nám předvedli členové Ky-
nologického svazu z Frýdlantu nad 
Ostravicí krásnou ukázku práce se 
svými psími mazlíčky. Slavnosti byly 
doprovázeny prodejem vína a burčá-
ku z jižní Moravy a vydrželi jsme sla-
vit do pozdních nočních hodin.

Na závěr bych chtěl pronést pár dě-
kovných slov, jelikož těch není nikdy 
dost a všichni si je velmi zaslouží.

Chtěl bych poděkovat všem členům 
za velmi obětavou práci po celý rok. 
Bylo toho hodně a díky vám se toho 
tolik změnilo a posunuli jsme se zase 
o pár kroků dále.

Velké díky patří panu Kamilovi Ru-
dolfovi, zakladateli a řediteli největ-
šího hudebního festivalu Beats for 
Love za podporu a sponzorství naše-
ho spolku. Moc si toho vážíme.

Další velké díky si zaslouží pan staros-
ta Lukáš Halata a Obecní úřad Metylo-
vice za podporu a pomoc našemu spol-
ku v rozvoji a při kulturních akcích.

Dále bych chtěl poděkovat:

Tělocvičné jednotě Sokol Metylovice 
za podporu a poskytnutí prostor

Paní Zdeňce Blažkové za již tradiční 
a vzornou péči o nástěnku.

Panu Tomášovi Šigutovi za celoroční 
práci na vinohrádku

SDH Metylovice za podporu a pomoc.

Slečně Monice Pryčkové a jejímu 
týmu za organizaci slavností a výro-
bu občerstvení.

Manželům Rokycanským za velký 
přínos a obětavou práci

Poslední díky patří všem zákazní-
kům za projevenou důvěru, kama-
rádům, přátelům a podporovatelům 
našeho spolku.

Jelikož se nám blíží konec roku a vá-
noční svátky, chtěl bych všem za sebe 

a zahrádkáře z Metylovic popřát 
všechno nejlepší do Nového roku, 
hlavně hodně zdraví, lásky, porozu-
mění a klidu, abychom se opět brzy 
setkali na našich akcích anebo v moš-
tárně.

Jiří Izvorský, předseda ČZS Metylovice

POMOC PřI PrOjeKTeCH – čZS Me-
TYlOVICe – PrOSBA 
název projek-
tu: Aby se u nás 
ovoci líbilo 

Cíl projektu: 
Návrat tra-
dic, tradiční-
ho zpracování 
ovoce a zeleni-
ny, vypěstované v naší lokalitě. Pod-
pora a nauka mládeže a dospělých, 
spolupráce s místní školou, školkou 
a spolky. Soudružnost s místními ře-
meslnými a regionálními výrobci.

Projekt: vybudování moderní vý-
robny na zpracování ovoce, zeleniny 
a ovocných a vinných moštů, výroba 
vína.

Výrobna je ve fázi prázdné suché 
místnosti o rozměru necelých 20 m2.

Je zapotřebí vybudovat: podlaha, sní-
žení stropu, výměna 1ks okna a 1ks 
dveří, obklad, vodovodní a odpadní 
rozvody, základní vybavení výrobny 
nerez stůl a jiné.

Cílem je výroba Metylovského moštu 
do bag in boxu, sušené ovoce a zeleni-
na, křížaly

Finanční částka příspěvku libovolná.

Projekt: Aby se ovoci a zelenině 
u nás líbilo 
Pasterizace a sušení ovoce, zachování 
kulturních tradic při tradiční výrobě 
potravin z přírodních zdrojů, zpraco-
vávaní nevyužitého ovoce a zeleniny 
tradičními lidovými postupy, nauka 
dětí a mládeže o zachování tradic 
a způsobu uchování ovoce a zeleniny. 
Získání finanční částky na realizaci 
výrobní místnosti a jejího vybavení.

Jsme malá podhorská organizace Čes-
kého zahrádkářského svazu v Mety-
lovicích v okrese Frýdek-Místek, pod 
horským masivem Ondřejník. Věnu-

jeme se pěstováním a zpracováváním 
ovoce vypěstovaného v našem regi-
onu a blízkém okolí, zejména v naší 
obci Metylovice.  Jelikož je doba, kdy 
se většina svazů a skupin zaměřující 
se na naši činnost rozpadá, rozhodli 
jsme se jít jinou cestou a pokusit se li-
dem ukázat, že to jde i jinak. Nenechat 
hnít nevyužité ovoce a zeleninu na 
zemi, ale naopak ji využít i v zimních 
měsících. Jako zahradníci a zahrád-
káři si kolem všímáme, jak se strašně 
plýtvá potravinami. Ovoce a zelenina 
bohužel patří mezi ně. Jistě to znáte, 
vypěstujete, nakoupíte, uskladníte, 
nestačíte zpracovat a nahnilé plody 
letí do koše.

Naším cílem je prodloužit životnost 
tomuto ovoci a zelenině, vnést zpát-
ky tradiční způsoby uchovávání jako 
je jemná pasterizace, a hlavně sušení 
ovoce a zeleniny. Abychom tento od-
kaz mohli předat dalším generacím, 
zapojili jsme do projektu děti z místní 
základní a mateřské školy. V loňském 
roce jsme uspořádali v rámci výuky 
projekt „Cesta moštu“.

Děti si samy nasbíraly v místním sadě 
jablka, přivezly k nám do moštárny 
a vyzkoušely si celý postup výroby 
moštu, který si pak odnesly domů, 
kde si ho s chutí vypily. Dále bychom 
dětem a široké veřejnosti chtěli uká-
zat i jiné způsoby zpracování, jak sta-
rými lidovými zvyky, tak i moderní-
mi postupy.

Výsledky tohoto projektu a spoluprá-
ce budou prezentovány na výstavách 
Život na zahradě, Flóra Olomouc, 
Země živitelka, místní výstavy vele-
trh Včela Ostrava. Dále budou pre-
zentovány v časopisech a denících 
Zahrádkář, Deník 5+1, regionální 
deníky Ostrava, Frýdecko-Místecko 
a v obecních zpravodajích Moravsko-
slezského kraje.

I Vy můžete být součástí našeho pro-
jektu a budeme moc rádi za jakouko-
liv pomoc.

Předem děkuji 

S pozdravem Jiří Izvorský,  
předseda ČZS MO Metylovice 

Děláme-zahrady.cz

Zdravá-zahrádka 
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Metylovský trojsešup 2022 
V sobotu 1. října 2022 se konal 4. roč-
ník Metylovského trojsešupu, který 
pořádal SK Metylovice ve spolupráci 
s PR výborem obce Metylovice a míst-
ními spolky – s hasiči, myslivci a mys-
liveckým kroužkem.

Tato akce se uskutečnila za finanční-
ho přispění Místní akční skupiny Frý-
dlantsko – Beskydy a Mikroregionu 
Frýdlantsko – Beskydy v rámci dotač-
ního programu s názvem „V Besky-
dech to žije – 2022“. 

Start hlavní trasy byl dopoledne na 
hřišti v Metylovicích. Počasí bylo, jak 
se říká „nic moc“, ale přesto na „dlou-
hou“ trasu vyrazilo rekordních 157 
účastníků, z toho 44 dětí. Trasa měří-
cí cca 14 km vedla přes tři metylovské 
vrcholy – Kubalánky, Na Magoni a Ču-
pek. Na všech vrcholech čekalo tu-
risty malé občerstvení – ovoce, chléb 
se „škvarkami“, buchty, které upekly 
členky PR výboru a čaj.

Nejmladším účastníkem, který absol-
voval celou trasu byl Oliver Navrátil 
(ročník 2020), který se pravda část 
cesty nesl, takže to byl výkon přede-
vším od maminky Páji a také od pra-
rodičů.

Nejstarší účastníci byla paní Anna 
Mališová (1948). „Smekáme klobouk“ 
před výkonem toho nejmenšího i té 
nejstarší.

Na odpoledne byla připravena kratší 
trasa, která vedla na Magoň a zpět. 
Počasí nebylo nejideálnější, takže se 
na trasu vydalo pouze 24 účastníků 
(10 dospělých a 14 dětí). Účastníci 
této trasy odpovídali na teoretické 
otázky zaměřené tentokrát na zna-
losti o Metylovicích vycházejících 
z loňské soutěže „Toulky po Metylo-

vicích“. Plnili také různé praktické 
úkoly, které připravily místní spolky. 
Hned na startu si mohli vyzkoušet 
„požární útok“ připravený mládežní-
ky z místního SDH. Na Magoni u ve-
doucích mysliveckého kroužku řešili 
úkoly s mysliveckou tématikou. Za 
splnění praktických úkolů dostaly 
děti drobné odměny a sladkosti. Vše 
se zaznamenávalo do startovní kar-
ty a kdo správně odpovídal, vyluštil 
také tajenku.

V cíli obdrželi dospělí účastníci obou 
tras klobásku, účastnický list a na pa-
mátku lžíci na obouvání se sloganem 
„Zažili jsme nejvíce, Trojsešup Mety-
lovice“. Děti dostaly párek v rohlíku, 
účastnický list a medaili. 

Poděkování patří všem organizáto-
rům, kteří se, jakkoliv na přípravě 
i realizaci celé akce podíleli. Speciálně 
děkujeme starostovi Lukáši Halatovi, 
který obě trasy vyznačil. A udělal to 
opravdu dobře, o čemž svědčí to, že se 
nám nikdo neztratil a všichni dorazili 
ve zdraví do cíle.

Děkujeme také Zbyňkovi Drastichovi, 
Běle Mačejovské a Radce Pavladyové 
za „úklid“ obou tras.

Jsme rádi, že tato akce ujala, a že se 
jí účastní občané nejen z Metylovic 
(těch byla převaha), ale také z okol-
ních obcí a měst.

PR výbor

sport
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ASPV ženy
TenISOVý TurnAj
Jako každý rok jsme chtěly zakončit 
tenisovou sezónu turnajem, tentokrát 
jako „OLD LADIES“.

Počasí však našemu plánu nepřálo. 
Z venkovního kurtu jsme se přesunu-
ly do tělocvičny na hřišti SK Metylo-
vice. Proběhlo klasické zahájení s ná-
stupem v kostýmech a rozlosování 
soutěžních dvojic. Místo rakety jsme 
se chopily tužky a soutěžily v kvízu ze 
znalostí světa tenisu. V dalších sou-

těžích jsme prověřily svou zručnost, 
paměť a pozorovací smysl.

Nechyběli ani diváci, kteří mohut-
ně podporovali své favority. Cenu 
za 1. místo si nakonec odnesly Růža 
Vrbová a Ilona Sasýnová. Soutěže 
připravily Martina Mertová s Jiřkou 
Nytrovou. Děkujeme našim tradičním 
sponzorům Lucce Chlubnové a Luká-
ši Drastichovi za poskytnuté ceny do 
soutěže.

30 leT SPV 
V letošním roce jsme si připomněli 30 
let od založení ČASPV (Česká asociace 
Sport pro všechny).
V rámci oslav tohoto výročí jsme 
uspořádali pro veřejnost ukázkovou 
cvičební hodinu.

Dne 13. 9. 2022 jsme se sešli společ-
ně s příchozími hosty v tělocvičně. Ta 

již byla nazdobená a zájemci si mohli 
prohlédnout i fotky z naší činnosti.

Cvičení vedla Růža Vrbová, která si 
připravila pro všechny cvičení na ba-
lónu a s tyčemi. Na závěr nechyběla 
ani relaxační část.  Děkujeme všem, 
kteří dorazili a s námi si i zacvičili. 
A děkujeme také Růženě Vrbové za 
pěkně připravené cvičení.

Na závěr jsme poseděli u malého rau-
tu, který přichystaly členky SPV.

Jiřina Nytrová, předsedkyně ASPV

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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SK Metylovice – volejbal 
Léto probíhalo v duchu beachových 
tréninků a také turnajů. Dospělí se 
zúčastnili turnajů v Raškovicích a ná-
sledující týden se poslední prázdni-
nový víkend konal v Metylovicích 
Memoriál.

Starší děti zahájily tréninky už v sr-
pnu, menší až se začátkem školního 
roku. V současné době probíhají tré-
ninky dětí i dospělých každé pondělí 
a čtvrtek v tělocvičně.

Před Memoriálem bylo potřeba pro-
vést úpravu kurtů, takže jako na jaře 
jsme se vrhli na odstraňování nežá-
doucí zeleně a celkovou úpravu antu-
kových kurtů a jejich okolí. Díky patří 
předsedovi SK Radkovi Kulhánkovi, 
který volejbalistům pomohl.

TurnAj rAŠKOVICe ženY
Týden před metylovským Memoriá-
lem proběhl v Raškovicích volejbalo-
vý víkend. V sobotu se konal ženský 
turnaj: Pohár Jaromíra Vybírala. V ne-
děli se potom konal turnaj mužů.

Do turnaje se přihlásilo celkem 10 
družstev žen a juniorek. I přes pro-
měnlivé počasí se turnaj konal po ce-
lou dobu venku na 4 antukových kur-
tech. Družstva byla rozdělena do 2 
pětičlenných skupin. Metylovice měly 
velmi silnou skupinu, ženy změřily 
síly s extraligou žen ze Šternberka (1. 
místo), VK Polankou, extraligou juni-
orek z Ostravy (2. místo) a extraligou 
kadetek z Ostravy. 

Metylovice odehrály všechny zápa-
sy hned po sobě, což bylo poměrně 
náročné a ke konci turnaje už trochu 
chyběly síly. Nicméně se nám nako-

nec podařilo získat krásné 4. místo ve 
skupině. Toto umístění nám sice ne-
zajistilo postup ze skupiny, ale i přes-
to jsme podaly velice obstojný výkon.

TurnAj rAŠKOVICe MužI
Den po turnaji žen se konal Memoriál 
Josefa Saláta, který se kvůli nepřízni 
počasí konal v tělocvičně. Na turnaj 
dorazilo 15 týmů mužů a juniorů. 
Družstva byla rozdělena do 3 skupin 
po 5 družstvech, hrálo se na 2 hrané 
sety do 25 bodů. 

Metylovice byly ve skupině spolu 
s družstvy: Raškovice A, VK Ostrava, 
SVK Nový Jičín a Blue Volley Ostrava 
(1. místo). Metylovicím se nepovedlo 
postoupit ze skupiny, kdy skončily na 
5. místě s 1 bodem.

MeMOrIÁl MIlOŠe čuPY A MIrKA 
BílKA
V neděli 28. srpna se v Metylovicích 
na antukových kurtech konal už 67. 
ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mir-
ka Bílka. Zahájení turnaje provedl 
předseda volejbalového oddílu Vladi-
mír Míček. Zástupci výboru volejba-
lového oddílu předali k životním jubi-
leím (50. a 80.), která uplynula v době 
covidu v zimě 2021, předsedovi oddí-
lu Vladimíru Míčkovi a předchozímu 
předsedovi Lumíru Hajduškovi dár-
kové koše.

Pak už se pod vedením řídícího turna-
je Marcely Borákové a dalších děvčat 
mohlo začít hrát. V úvodu za příjem-
ného volejbalového počasí bylo 10 
přihlášených družstev rozděleno do 
dvou pětičlenných skupin, kde se hrá-
lo systémem každý s každým na dva 
sety.

První dva ze skupin postupovali do 
semifinálových zápasů a vítězové se-
mifinále se utkali v zápase o celkové 
vítězství v turnaji, poraženi o 3. a 4. 
místo. Tyto zápasy se bohužel již ode-
hrály za deště, ale volejbalisté nejsou 
z cukru.

Hrálo se od 9 do 16 hodin na třech 
antukových kurtech. Každé druž-
stvo si pochutnalo na tradičních ko-
láčích. První čtyři družstva obdržela 
diplomy a dárkové balíčky věnované 
restaurací Imrvére a panem Alešem 
Přibylou. Vítězové rovněž obdrželi 
putovní pohár. Turnaje se zúčastnilo 
okolo 65 hráčů. V průběhu dne se při-
šlo podívat přibližně 50 diváků, kteří 
viděli řadu velmi kvalitních výkonů. 

Lucie Trávníčková, Lucie Suchanová, Deni-
sa Čuboňová, Markéta Školotíková, Simona 
Golová, zleva dole: Daniela Konečná a Dag-
mar Vyvialová

Lukáš Drastich, Miroslav Konečný, Pavel 
Suchan, Vít Dubravec, Roman Míček, Jakub 
Kokeš a Pavel Hajdušek

Metylovice A, zleva: Lukáš Drastich, Pavel 
Hajdušek, Jaroslav Špale, Miroslav Koneč-
ný, Adam Uhlíř a Vít Dubravec

Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, jubi-
lanti s dárkovými koši

Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, zahájení
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Metylovice nasadily hned dvě druž-
stva, kdy Metylovice A skončily na  
5.-6. místě a Metylovice B se dělily 
o 9.-10. místo spolu s VK Ostravou.

Metylovice B, zleva: Jakub Kokeš, Pavel 
Suchan, Ivo Lukeš, Jan Kubala, Roman 
Míček, Pavel Mohyla a Jakub Farný

Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, 
předání cen

KOnečné POřADí:

1. místo  
– Black volley junioři
2. místo  
– Black volley muži
3. místo  
– Nový Jičín B
4. místo  
– Nový Jičín A
5.-6. místo  
– SK Metylovice A,  
– Palkovice C
7.-8. místo  
– VK Raškovice,  
– Blue volley kadeti
9.-10. místo  
– VK Ostrava,  
– SK Metylovice B

MlÁDež V SeZóně 2022/2023

Všechny mládežnické soutěže hrajeme v rámci Okresního volejbalového svazu 
Frýdek-Místek.

Pro tuto sezónu se budou i nadále nejmladší volejbalisté účastnit turnajů v Ba-
revném minivolejbale. První takovýto turnaj bude 20. listopadu v Raškovicích. 

Starší děti jsou potom přihlášeny do Trojkového volejbalu mladšího žactva, 
Čtverkového volejbalu staršího žactva a do Šestkového volejbalu kadetek. Do 
Trojkového volejbalu se přihlásilo 20 družstev a do Čtverkového 6 družstev. 
V říjnu se budou hrát kvalifikační turnaje, na základě, kterých budou týmy 
rozděleny do skupin. 

Kadetky zahájí soutěž v listopadu, a to domácím turnajem. Soutěž končí v dub-
nu (celkem se pro Metylovice jedná o 6 odehraných kol).

ženY V SeZóně 2022/2023
Ženy se v ročníku 2022/2023 zapsaly stejně jako v loňském roce do Okresního 
přeboru žen, kde oproti loňskému roku přibylo ještě družstvo Mostů u Jablun-
kova. To znamená, že je do OP přihlášeno celkem 5 družstev, a to SK Metylovi-
ce, VK Raškovice B, TJ Sokol Mosty u Jablunkova, TJ Sokol Palkovice a Volejbal 
Kozlovice. Protože nám z důvodu těhotenství zase ubylo hráček, dostávají stá-
le více příležitostí mladé holky: Tereza Tomášková, Monika Míčková a Eliška 
Kalivodová. 

DOMÁCí ZÁPASY žen V SeZóně 2022/2023

MužI V SeZóně 2022/2023 

Muži opět hrají Okresní přebor. Mají za sebou prozatím první utkání proti TJ 
Sokol Nýdek, kdy nad Nýdkem zvítězili 3:1.V letošní sezóně se k nim jako posi-
la přidal mladý František Černoch, který výrazně snižuje věkový průměr na-
šeho týmu.

DOMÁCí ZÁPASY MužI V SeZóně 2022/2023

DATuM čAS DOMÁCí HOSTé

3.10.2022 18:30 SK Metylovice VK Raškovice B

14.11.2022 18:30 SK Metylovice TJ Sokol Palkovice

9.1.2023 18:30 SK Metylovice TJ Sokol Mosty u Jablunkova

13.2.2023 18:30 SK Metylovice Volejbal Kozlovice

27.2.2023 18:30 SK Metylovice VK Raškovice B

17.4.2023 18:30 SK Metylovice TJ Sokol Palkovice

DATuM čAS DOMÁCí HOSTé

14.10.2022 18:00 SK Metylovice TJ Sokol Palkovice B

7.11.2022 19:30 SK Metylovice VK Raškovice B

10.3.2023 18:00 SK Metylovice TJ Slavoj Český Těšín

31.3.2023 18:00 SK Metylovice SK Třanovice

3.4.2023 19:30 SK Metylovice VK Raškovice A

28.4.2023 18:00 SK Metylovice TJ Sokol Mosty u Jablunkova
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HeDVIKA KOTHerOVÁ nA POuTní 
CeSTě VIA FrAnCIgenA 

Naše odchovankyně Hedvika Kothe-
rová se 29. května vypravila z Canter-
bury na poutní cestu Via Francigena. 
Do cílové destinace – Říma dorazila 
6. srpna. Při své 70denní pouti ušla 
okolo 2000 km, viděla moře i Alpy 
a zažila všechny rozmary počasí.

V článku níže si můžete přečíst popis 
jednoho jejího dne na pouti.

Den V žIVOTě nA STeZCe VIA 
FrAnCIgenA

Místo budíku mě budí zvuky přijíždě-
jícího dělnického auta. A sakra. Jedno 
oko s obavou pozoruje, jestli dělníci 
nevystoupí z auta a nezří mě, dru-
hé pomáhá rukám strkat spacák do 
obalu. Po čtyřech minutách intenziv-
ního balení a pocení si hážu krosnu 
na záda a mizím bočním východem 
z rozestavěné budovy u fotbalového 
hřiště. K čemu bude jednou budova 
sloužit, nevím, ale její stěny a střecha 
mi přes noc zajistily pocit bezpečí 
před nevypočitatelným počasím. Za 
pár kilometrů dorážím do městeč-
ka Vitry, kde si kupuji jídlo. To je pro 
mě tady na severu Francie vždycky 
povyražení, jelikož na obchod (natož 
supermarket!) člověk nemusí narazit 
klidně tři dny. Kromě jídla se mi po-
daří sehnat i razítko do kredenciálu 
(průkaz poutníka).

Potkávám místního, ten mi místo po-
zdravu rovnou přeje šťastnou cestu. 
Celý den je horko, zastavuju se snad 
v každém stínu, který potkávám. 
V pět odpoledne už si zoufale pouš-
tím podcasty doufajíc, že když se za-
poslouchám, tak nějakým záhadným 

způsobem si moje tělo přestane vší-
mat toho pálivého slunka. Jak naivní 
představa, v nejbližším stínu strhá-
vám sluchátka, sedám na zem a vyta-
huju petku s vodou o teplotě, že by se 
v tom snad dal vylouhovat čaj.

Vysoké teploty jsou až do večera. Ko-
lem sedmé večer přicházím do vesnice 
Somsois a znavená horkem se mlsně 
poohlížím po nějaké místě, kde by se 
to dalo zakempovat. Pár pěkných míst 
se nabízí, ale dochází mi, že nejdřív 
musím doplnit zásoby vody, a až pak 
mohu pro dnešek s chůzí skončit. Něja-
ká rodinka sedí venku před barákem, 
to se přímo vybízí! Velice lámavou 
a špatnou francouzštinou pronáším 
snad tu jedinou větu, co umím a pro-
sím je o vodu. Paní mi do ní dává do-
konce trochu ledu, což je detail s nevy-
číslitelnou hodnotou. Otec rodiny mě 
zve, ať si zatím přisednu, než mi jeho 
paní napustí vodu, a já nevidím důvod 
odmítnout. Mluví francouzsky a já an-
glicky, ale nějak si rozumíme. Nalívá 
mi čerstvou vodu, která nemá teplotu 
teplé kávy a já si užívám každý dou-
šek. Než stihnu dopít, nabízí mi paní 
možnost se osprchovat. Taková příle-
žitost se nenaskytuje každý den a po 
dnešním vedru souhlasím s o to větší 
nadšeností. Po sprše už mám sice vodu 
doplněnou, ale když dopíjím sklenici 
vody, zaznívá otázka, jestli s rodinou 
nechci povečeřet. Nu, co bych nechtě-
la? A mobil dobít nepotřebuju? I po-
třebuju. A vyprat si? No tak když je ta 
možnost, tak ráda.

Francouzská večeře je spíše švéd-
ským stolem. Přede mnou se v mžiku 
objeví spousta různých dobrot a moje 
vyhládlé tělo je chce ochutnat všech-
ny. Pohostinnost vrcholí oznámením, 
že budu spát v posteli synka. Překva-
pilo mě, že chlapec neprotestoval, že 

tuhle noc nebude moci spát ve své 
velké posteli v pokoji plném traktorů 
a fotbalu. Rozplývám se štěstím nad 
hebkostí povlečení s traktorem.

Protože je pracovní den, vstává celý 
dům včetně odpočaté poutnice brzy 
ráno. Snídám kávu a sladké pečivo 
a koukám, jak ve zprávách běží před-
pověď počasí s nepříjemně vysokými 
čísly a zmínkami o teplotních rekor-
dech. Paní mi ukazuje tři kšiltovky, 
dle potisku zcela jasně synka, a sna-
ží se mi jednu vnutit, ale gestikulací 
a mimikou jí vysvětluji, že s sebou 
kšiltovku mám. No nic, musí odvést 
synka do školy a já musím jít dál. Do 
Říma je to ještě pořádná štreka. Začí-
ná devatenáctý den cesty, a ještě hod-
ně jich je přede mnou. Kam asi dojdu 
a budu spát dneska? Naposledy kouk-
nu na tenhle milý dům v malé vesni-
ci Somsois, zamávám paní a kráčím 
vstříc událostem dalšího dne.

VIA FrAnCIgenA

Via Francigena je název poutní stezky 
vedoucí z Canterburské katedrály na 
jihu Anglie k Bazilice sv. Petra v Římě. 
Cesta protíná čtyři státy; Anglii, 
Francii, Švýcarsko a Itálii a je dlouhá 
přibližně 2000 km. Nevyšším nad-
mořským bodem je Svatobernard-
ský průsmyk na hranicích Švýcarska 
a Itálie s cca 2500 m.n.m. 

Na cestu jsem se vydala 29. 5. 2022 
a do Říma vešla 6. 8. 2022. Na cestě 
jsem tak byla 70 dní a ušla jsem ji té-
měř celou – na severu Itálie jsem se 
rozhodla si 150 km zkrátit vlakem 
z časových důvodů, abych stihla při-
jet do Česka na dětský tábor.

Za oddíl volejbalu Ing. Lumír Hajdu-
šek, Daniela Konečná, Vladimír Míček, 

Hedvika Kotherová                                                                 
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7. ročník soutěže gulášmet 
V sobotu 3. 9. 2022 se v rámci Dne 
obce uskutečnil již 7. ročník soutěže 
ve vaření guláše GULÁŠMET 2022. 

Soutěže se zúčastnilo těchto 9 týmů 
(řazeno dle soutěžních čísel): 

1. Myslivci – Zvěřinový guláš 
2. Aktiv Park Korňa (zástupci dru-

žební obce ze Slovenska) – Sloven-
ský hovězí guláš

3. TJ Sokol Metylovice – Guláš „A je 
to!“ (hovězí guláš)

4. Náplavy – Beskydský guláš (hově-
zí guláš)

5. ASPV Metylovice – Táhneme za je-
den provaz – Jubilejní guláš „prasát-
ko v peřince“ (segedínský guláš)

6. „U Dodáčků“ – Hospodský guláš
7. Piráti – Hovězí guláš s jeleními 

kousky
8. Farma Halata – Farmářský guláš
9. Enem toto – Enem s kanca

Již v dopoledních hodinách započaly 
týmy s výzdobou stánků, s přípravou 
ohniště a dovozem potřebného mate-
riálu a ingrediencí. 

Před polednem zahájil soutěž sta-
rosta obce Ing. Lukáš Halata. Před-
stavil všechny týmy i tříčlennou 
porotu. Aby se týmům lépe vařilo, 
obdrželi všichni něco „malého na 
zahřátí“. A pak už se začalo krájet, 
smažit, míchat a také samozřejmě 
topit, protože dle regulí se guláš mu-
sel připravovat na ohni. Počasí bylo 
jako malované, takže i nálada byla 
výborná. První uvařený guláš měly 
ženy z ASPV a postupně se pak při-
dávaly další týmy. Všechny guláše se 
povedly, takže porota měla opět vel-
mi těžký úkol. Hodnotila barvu gulá-
še, jeho vůni a chuť, měkkost masa, 
ale také výzdobu stánku a samotnou 
přípravu guláše. Rovněž návštěvníci 
se mohli zapojit do hlasování o nej-
lepší guláš. Se zakoupenou vstupen-
kou obdrželi jeden hlasovací lístek, 
na který mohli napsat číslo soutěž-
ního týmu, jejichž guláš jim chutnal 
nejvíce. 

U diváků pak vyhrál, stejně jako loni, 
tým číslo 8 – Farma Halata.

Vítězové obdrželi věcné ceny a všich-
ni soutěžící trička s logem letošního 
Gulášmetu. 

Na návštěvníky čekala „tombola“ 
a pokud se na některé z nich usmá-
lo štěstí, mohli si odnést některou 
z hodnotných cen věnovaných místní-
mi sponzory.

7. ročník Gulášmetu se opravdu vyda-
řil, za což patří poděkování všem sou-
těžním týmům, organizátorům a také 
zaměstnancům obce, kteří připravili 
partystany, stánky, stoly a lavice.

PR výborTJ Sokol Metylovice

ASPV Metylovice

Aktiv Park Korňa

A ZDe jSOu VýSleDKY: 

Porota

1. TJ Sokol Metylovice – Guláš 
„A je to“ (soutěžní číslo 3)

2. ASPV Metylovice – Jubilejní 
guláš (soutěžní číslo 5)

3. Aktiv Park Korňa – Slovenský 
hovězí guláš (soutěžní číslo 2)

Pozvánka na 
Monte čupelo 
V sobotu 31. prosince 2022 se 
uskuteční již 14. ročník silve-
strovského výplazu na Čupek 
(Monte Čupelo). V pravé poledne 
přednese novoroční projev laš-
ský král Viluš I a představitelé 
obcí Metylovice a Bašky.

Rozlučime se se starym rokem, 
pofulame, pozpivame a připijem 
se na ten rok novy 2023 ať je lepši 
– bez němoci, starosti a bidy!
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Výstava Malované Metylovice 
Také na rok 2023 připravuje PR vý-
bor obce Metylovice kalendář. Ten-
tokrát ve spolupráci s malířským 
ateliérem „DOMA“ paní Marcely Bro-
dové. Nápad udělat obecní kalendář 
z malovaných obrázků naší vesnice 
se zrodil na začátku letošního roku. 
Zkusili jsme oslovit rodačku z Mety-
lovic paní Marcelu Brodovou, která 
vede výtvarné kurzy pro amatérské 
malíře. Ať už začínající či pokroči-
lé. Tyto kurzy navštěvují také ženy 
z Metylovic, takže malování obrázků 
naší vesnice jim bylo blízké. Do „prá-
ce“ se nakonec pustily nejen „metylo-
vjanky“, ale i některé další frekven-
tantky kurzu. 

A výsledek opravdu stojí za to, o čemž 
se můžete přesvědčit na výstavě 
„Malované Metylovice“. Výstava byla 
zahájena slavnostní vernisáží v ne-
děli 18. září. Všechny přítomné při-
vítal zástupce Muzea Kožane město 
pan Milan Hajdušek a starosta obce 
Ing. Lukáš Halata. O přípravě i sa-
motném malování obrázků pohovo-
řila paní Marcela Brodová. K dobré 
náladě přispěla svým vystoupením 
– hrou na housle Lenka Liberdová. 
Přítomní hosté se mohli nejen ko-

chat nádhernými obrazy, ale mohli si 
u skleničky vína či nealka popovídat 
i se samotnými autorkami obrázků. 

Výstava potrvá do 4. prosince 2022 
a její zhlédnutí určitě stojí za to. 

PR výbor 

Výstava se velmi povedla. Ještě jed-
nou veliké poděkování všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na tom podí-
leli. Metylovice jsou moje celoživotní 
srdeční záležitost. Těším se na ka-
lendář Malované Metylovice 2023. 

Malířka Marcela Brodová.
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Farnost

Posvěcení nových dřevěných křížů 
Při příležitosti svátku Povýšení 
svatého Kříže byly panem farářem 
Mgr. Václavem Ganderou posvěceny 
dva nové dřevěné kříže. Jeden před 
kostelem Všech svatých v Metylovi-
cích a druhý na „Božích mukách“. Na 
stávajících křížích se projevila hnilo-
ba a zub čas. Proto byly panem Jaro-
slavem Kaňokem z Hodoňovic vyro-
beny dva zcela nové. Na jejich výrobu 
byla použita modřínová kulatina, kte-
rou obci daroval pan Martin Závodný 

z Metylovic. Kulatinu na trámy pak 
opracovalo Truhlářství LUTO. 

Ve středu 14. září byl po mši svaté po-
svěcen kříž před kostelem.

V sobotu 17. září se pak občané sešli 
na Božích mukách. I když předpověď 
počasí nevypadala příliš optimisticky, 
nakonec se počasí docela umoudřilo. 
Bylo sice chladno, ale nepršelo a občas 
vykouklo i sluníčko. Všechny přítom-
né přivítal starosta obce Ing. Lukáš 

Halata. Poté předal slovo panu faráři 
Mgr. Václavu Ganderovi, který po spo-
lečné modlitbě kříž posvětil. A pak už 
následovala volná zábava. Při čaji či 
svařáčku si mohli lidé popovídat a kdo 
chtěl, mohl si opéct párek. O kulturní 
zážitek se postaral Vítek Habrnal, kte-
rý hrál na kytaru a zájemci si s ním 
mohli společně zazpívat. 

Odpoledne se vydařilo a účastníci od-
cházeli domů spokojeni. 

POřAD BOHOSlužeB ADVenT A VÁnOCe 
1. adventní neděle 27. 11. 2022 10.00
4. adventní neděle 18. 12. 2022 10.00
Štědrý den  24. 12. 2022 22.00 
Narození Páně  25. 12. 2022 10.00
Sv. Štěpán  26. 12. 2022 10.00
Sv. Silvestra  31. 12. 2022 17.00
NR 2023                         1. 1. 2023 10.00

Drazí,
vánoční doba má svoje kouzlo, ale netrvá dlouho. Ježíšovo vtělení je 
však trvalou skutečností. A pro nás je celoživotním úkolem spojovat 
svůj život s jeho životem. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk 
domov u Boha. Vyprošuji Vám u Boha požehnané adventní dny a po-
kojné Vánoce. 

Váš farář Václav Gandera.

PR výbor



obce METYLOVICE

23

číslo 6/2022

Sakrální památky v Metylovicích – 3. část
Michal Bílek a Vavřín Michalec 
zmapovali sakrální památky v naší 
obci. V tomto čísle vás seznámíme 
s dalšími z nich. 

Bližší informace a fotografie najdete 
na obecních webových stránkách:

h t t p s :// m e t y l o v i c e . c z / v s e - o -
metylovicich/sakralni-objekty

KAPlIčKA SVATéHO jOSeFA 
Poř. č.: 15
Název: Kaplička svatého Josefa
GPS: 49.6135978N, 18.3355856E
Parc. č. 2169
Majitel pozemku: Římskokatolická 
farnost Metylovice, č. p. 120, 73949 
Metylovice
Popis: Kaplička svatého Josefa u kos-
tela, stávala kdysi před Metylovicemi 
od Palkovic. Byla několikrát rozbitá, 
a tak ji farář Navrátil dal přemístit ke 
kostelu. V obecní kronice (zápis z roku 
1979) je uváděna jako socha sv. Jana, 
ale považoval bych za důvěryhodnější 
zdroj farní kroniku. 

Obecní kronika: Na dolní konci, při 
vjezdu do Metylovic z Palkovic, stojí 
socha sv. Jana. Ta se stala cílem ně-
kterých nezjištěných mladíků, kteří 
sochu zničili, takže zůstal jenom pod-
stavec. Tato akce byla všemi občany 
s rozhořčením odsouzena. Zde vyko-
nal své alkohol a vůbec bujná povaha 
části naší mládeže. Byli to cizí mladí 
lidé, kteří do naší vesnice jezdí u pří-
ležitosti různých zábav nepřiměřeně 
oblečení a pak vyvolávají rvačky, či 
pustoší památky. MVNF a OB poučila 
pořadatele zábav, jak se proti takovém 
živlu chovat, aby k podobným výstřel-
kům v naší obci již nedocházelo.
Z farní kroniky (zápis o. Ladislava Na-
vrátila): Zcizení kamenné sochy sv. Jo-
sefa před Metylovicemi, po pravé stra-
ně silnice směrem od Palkovic: V úterý 
6. 3. 1979 při jízdě autobusem na mši 
sv. do Metylovic, zadíval jsem se po 
soše sv. Josefa na kamenném sloupu 
před Metylovicemi a zdálo se mi, že 
sloup je bez sochy. Při zpáteční cestě 
autobusem do Palkovic jsem si ověřil, 
že socha na sloupu chybí. V 9 hodin 
podal jsem o zcizení sochy sv. Josefa 
telefonickou zprávu VB ve Frýdlantě 
n. O. a v 9:30 okresnímu církevnímu 
tajemníkovi ve Frýdku-Místku, který 
žádal, abych mu o zcizení sochy podal 
ještě písemné hlášení. téhož dne, ko-
lem 10. hod., přijeli na faru do Palko-
vic dva příslušníci VB, kteří si ohlédli 
okolí sochy a snažili se získat nějaké 
informace v blízkých domech. - Ačkoli 
jsem v pondělí (5.3.1979) učil nábo-
ženství v Metylovicích, ani při cestě do 
školy, ani při cestě zpět jsem si sochy 
nevšiml. V pátek 6. dubna 1979, při 
cestě autobusem na mši sv. do Mety-
lovic jsem zpozoroval, že je vyvrácen 
také těžký kamenný sloup, na němž 
stála socha sv. Josefa, a leží na zemi ve-
dle kamenného základu. Po návratu do 
Palkovic podal jsem o tom v 9:50 tele-
fonickou zprávu VB ve Frýdlantě n.O. 
a v 10 hodin okresnímu církevnímu 
tajemníkovi ve Frýdku-Místku. Během 
několika dní stál opět sloup na kamen-
ném základě. Muselo k tomu být použi-
to pravděpodobně jeřábu. Stopy po au-
tojeřábu však nebylo nikde znát (stál 

asi na silnici). Ptal jsem se lidí, kdo ten 
sloup postavil, ale nikdo nevěděl. Po-
žádal jsem kostelníka Bohuše Halatu, 
aby se zeptal po domech na konci ves-
nice, jestli někdo viděl lidi, kteří sloup 
stavěli, ale říkal, že nic nezjistil. Akce 
proběhla asi bez svědků v noci. Z VB 
ve Frýdlantě n.O. nedostal jsem ani 
o soše sv. Josefa, ani o vyvrácení slou-
pu žádnou zprávu. Po delší době jsem 
se dověděl od farníků, že pískovcová 
socha sv. Josefa nebyla ukradená, ale 
rozbitá, a její části jsou uloženy v jed-
nom domě na dolním konci Metylovic. 
Asi v dubnu roku 1982 přijeli muži na 
faru do Palkovic a ptali se mne po této 
soše. Dověděl jsem se od nich, že jsou 
z Prahy a mají rozbitou sochu odvézt 
a odborně restaurovat. Podle jejich 
informace objednalo opravu sochy 
Krajské středisko státní památko-
vé péče v Ostravě. V poměrně krátké 
době 2. června 1982 jsem zjistil, že 
opravená a očištěná socha sv. Josefa 
opět stojí na sloupě. Po sedmi letech 
byla znovu napadená socha sv. Josefa, 
postavená před obcí, směrem od Pal-
kovic, vyvrácená i se sloupem (kromě 
podstavce v zemi) a rozbitá. Objevil 
jsem to na Květnou neděli, 23. 3. 1986, 
při cestě autem na bohoslužby z Pal-
kovic do Metylovic. Na zpáteční cestě 
jsme u sochy zastavili, abych si ji pro-
hlédl, a podal hlášení o jejím zničení 
Veřejné bezpečnosti. Odpoledne ve 
13:40 ohlásil jsem vyvrácení a rozbití 
sochy sv. Josefa Veřejné bezpečnosti ve 
Frýdlantě n.O. V roce 1987 dalo Okres-
ní středisko památkové péče opravit 
rozbitou sochu sv. Josefa. Na žádost 
střediska byla socha sv. Josefa přemís-
těna ke kostelu.

DřeVOrYT CYrIlA A MeTODěje
Poř. č.: 16
Název: Dřevoryt Cyrila a Metoděje
GPS: 49.6192547N, 18.3437044E
Parc. č. 239/13
Majitel pozemku: Obec Metylovice, č. 
p. 495, 73949 Metylovice
Popis: V pátek 5. července 2019 se na 
Metylovském Čupku uskutečnila prv-
ní Cyrilometodějská pouť. Ve 14 hodin 
zahájili slavnost Lašský král Z. V. Kru-

okénko do historie
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likovský, starosta Metylovic Lukáš Ha-
lata a zástupce obce Baška. Následo-
valo odhalení dřevěného reliéfu Cyrila 
a Metoděje, jehož autorem je známý 
řezbář Boris Zvada. Reliéf posvětil pan 
farář Bronislav Wojnar.

DřeVěný Kříž nA PAMÁTKu 
juBIleA 2000
Poř. č.: 17
Název: Dřevěný kříž na památku jubi-
lea 2000
GPS: 49.613438789N, 18.335698799E
Parc. č. 2169
Majitel pozemku: Římskokatolická 
farnost Metylovice, č. p. 120, 73949 
Metylovice
Popis: Z farní kroniky (zápis o. Janus-
ze Kiwaka): Během března 2000 jsme 
připravili dřevěný kříž, na který jsme 
napsali: Památka jubilejního roku 
2000. 30. března na závěr duchovní 
obnovy otec Klisz odsloužil mši sv. za 
velké účasti farníků. Po mši sv. jsme 
s průvodem vyšli z kostela ke kříži. 
Otec Klisz nám posvětil velký kříž 
a malé křížičky, které si donesli farní-
ci. Byla to velká adorace Ježíšova kří-
že. Bohu díky za postní dobu 2000.
(Poznámka redakce: Na tomto kříži z roku 
2000 se projevila hniloba a zub času. Proto 
byl v září 2022 nahrazen křížem zcela no-
vým. O jeho instalaci a posvěcení si můžete 
přečíst v tomto Zpravodaji v rubrice Farnost)

SOCHA SVATéHO lInHArTA 
Poř. č.: 18
Název: Socha svatého Linharta
GPS: 49.6095345N, 18.3208862E
Parc. č. 1459/4
Majitel pozemku: Adamovská Eva, č. p. 
324, 73949 Metylovice
Popis: Socha svatého Linharta na okra-
ji pozemku paní Adamovské poblíž 
lokality Horečky. Nápis na soše „SVA-
TÝ LINHARTE OCHRÁNČE DOBYTKA 
ORODUJ ZA NÁS“. Svatý Linhart, též 
svatý Leonard či Leonhard z Noblacu, 
byl franský poustevník, mnich a mi-
sionář. Pocházel z franské šlechtické 
rodiny v Noblacu nedaleko Limoges. 
Narodil se v přesně nedoloženém roce 
na přelomu 5. a 6. století, za vlády me-
rovejského krále Chlodvíka I. Křest, 
vzdělání a vysvěcení získal od remeš-
ského biskupa svatého Remigia v dóm-
ské škole v Remeši. Odmítl dvorský 
úřad, úřad biskupa i rodinné dědictví 
a odešel do pustiny jako poustevník. 
Později jako benediktinský mnich 
založil v rodném místě klášter Nobi-
liacum, v němž se stal opatem. Život 
dovršil jako misionář. Zemřel a je po-
hřben v Noblatu v románském kostele 
svého někdejšího kláštera Saint-Léo-
nard-de-Noblat. Podle některých pra-
menů se tak stalo až roku 570. Proslul 
péčí o nemocné, exorcismem a osvobo-
zováním křesťanských vězňů ze zajetí. 
Linhart bývá vyobrazen v černém mni-
šském hábitu benediktina s vlasy za-
střiženými do tonzury, nebo jako opat 
v liturgickém oděvu s mitrou na hlavě. 
Jako atributy drží nejčastěji okovy (na 
znamení osvobození vězně), podkovu 
nebo svíci. Jako opat má v pravici ber-
lu. Linhart je patronem fyzicky i du-
ševně nemocných, trpících, domácího 
dobytka a vězňů. Patronát drží nad 
městem Bad Tölz v Bavorsku, kde se 
každoročně 9. listopadu pořádá slav-

nost zvaná Leonhardiritt, v Kirkopu 
na Maltě se poutní slavnost koná třetí 
neděli v srpnu.

KAPlIčKA SVATéHO urBAnA
Poř. č.: 19
Název: Kaplička svatého Urbana
GPS: 49.6166669N, 18.3339434E
Parc. č. 292/4
Majitel pozemku: Tělocvičná jednota 
Sokol Metylovice, č. p. 111, 73949 Me-
tylovice
Popis: Kapličku svatého Urbana posta-
vil pan Jiří Izvorský v rámci svého pro-
jektu Zdravá zahrádka v roce 2021. 
Kapličku a vinohrad posvětil 2. října 
2021 metylovský farář Václav Gande-
ra. Svatý Urban I., latinsky Urbanus, 
byl 17. papežem katolické církve. Jeho 
pontifikát se datuje do let 222–230. 
Zemřel 23. května 230. Údajů o jeho 
životě je známo velmi málo, o to více 
o sv. Urbanovi vzniklo legend. Problé-
mem je jeho občasná záměna s gal-
ským biskupem, svatým Urbanem 
z Langres, který se liší biskupskou ko-
runou. Urban I. byl papežem v období 
vlády Alexandra Severa, které bylo pro 
křesťany obdobím relativního klidu 
bez přílišného pronásledování. Pod-
le Liber Pontificalis pocházel z Říma 
a jeho otec se jmenoval Pontianus. 
Urban I. zemřel 23. května 230, ale 
jeho památku katolická církev uctívá 
v den jeho pohřbu 25. května. Protože 
za vlády Alexandra Severa prakticky 
nedocházelo k pronásledování křesťa-
nů, zdají se být legendy o mučednické 
smrti Urbana I. málo pravděpodob-
né. Svatý Urban je patronem vinařů 
a bednářů.
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KDYŽ
DOSLOUŽÍ

Recyklační 
koloběh
1. Elektrospotřebiče 
jsou nezbytnými 
pomocníky v každé 
domácnosti. Kam ale 
se starými, když si 
pořídíme nové?

6. Získané materiály 
se znovu použijí k další 
výrobě.

7. Nové 
spotřebiče 
jsou tak znovu 
připraveny pro 
každou domácnost. 4. Vysloužilé spotřebiče 

se sváží k recyklaci, kde jsou 
nejprve odstraněny nebezpečné látky.

5. Moderní stroje pak oddělí kovy, 
plasty a další materiály k dalšímu využití.

3. Vysloužilé spotřebiče 
můžeme ZDARMA 

odevzdat do sběrného 
dvora nebo v každé 

větší prodejně 
elektra.

 JSEM ZPĚT: Prověřený 
elektrospotřebič dostává druhou 

šanci a je předán potřebným. 
www.jsemzpet.cz

2. Servisní technik prověří, zda spotřebič 
splňuje bezpečnostní a technické požadavky.

t 4

3

FUNGUJE?
VYHOVUJE?

NE NE

ANO

ANO

1

7

6 5

4
3

2

CHLAZENÍ
chladničky, mrazničky, 
vinotéky, klimatizace, tepelná 
čerpadla, olejové radiátory

VELKÉ SPOTŘEBIČE
pračky, myčky, sušičky, 
elektrické sporáky, kopírky, 
elektrokola, elektrické vozíky, 
bojlery, elektrické a plynové 
kotle, elektrické radiátory a kamna

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.
Proto je tu kolektivní systém ELEKTROWIN.

Sběr a recyklce vysloužilých elektrozařízení
MALÉ SPOTŘEBIČE
žehličky, fény, rychlovarné 
konvice, kávovary, mikrovlnné 
trouby, vysavače, šicí stroje, 
vysavače, svítidla, ventilátory, 
elektrické zahradní 
a dílenské nářadí

TELEVIZE A MONITORY
televizory, monitory, laptopy, 
tablety, fotorámečky

SVĚTELNÉ ZDROJE
zářivky, výbojky, LED 
žárovky a pásky, žárovky

www.elektrowin.czZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
JIŽ 17 LET JSME TU PRO VÁS

RecyklačníRR 2. Servisní technik prověří, zda spoří, zda sa spotřespottřetopoto bebiččřeb

Co s nimi, když doslouží?
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číslo 6/2022

5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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VÝTISK ZDARMA

DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
CYKLOTRASY

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

akce  listopad, prosinec
kulturní, společenské, sportovní akce

pátek 

4. 11. Spolek rodičů - Halloween

sobota 14.00
5. 11. 

Krmáš u sokolovny od 14.00,
krmášová zábava od 19.30 v sokolovně

sobota 18.00
19. 11. 

Divadelní představení "Pozor, natáčíme!",  
Palkovice - kulturní dům

neděle 

27. 11. 1. adventní neděle

sobota 

3. 12. 2. adventní neděle

pondělí 

5. 12. Spolek rodičů - Mikuláš v ZŠ a MŠ

sobota 

10. 12. 3. adventní neděle

neděle 

18. 12. 4. adventní neděle

sobota 

24. 12. Kostel Všech svatých - bohoslužba ve 22.00

neděle 

25. 12. Kostel Všech svatých - Narození páně bohosluslužba v 10.00

pondělí 

26. 12. Kostel Všech svatých - sv. Štěpán bohoslužba v 10.00

sobota 

31. 12.
Monte Čupelo - silvestrovský výšlap na Čupek,  
"novoroční" projev ve 12.00

sobota 

31. 12. Kostel Všech svatých - sv. Silvestr bohoslužba v 17.00

soboty 10.00 - 12.00 Sběrný dvůr a kompostárna, prostory horního kravína

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 „Malované Metylovice“
Potrvá do 4. 12. 2022.
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 604 728 996


