
 1 

Červen 2019 èíslo 2 ètvrtletník ZDARMA

pokraèování na str. 2   Â

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE – 6. 10. 2019

ŠKOLSTVÍ
Prvňáci  

byli v kožedělné dílně  
v Metylovicích

Ve středu 24. 4. navštívili žáci 1. 
třídy místní řemeslnou dílnu Custom 
K.M. Saddlery manželů Zlých. Man-
želé vlastní rodinnou firmu, která 
už po čtyři generace vyrábí originál-
ní výrobky z kůže. Rodinná tradice 
firmy Custom K.M. Saddlery, s.r.o. 
je spojená s moderní technologií a 
strojním zařízením, které zaručují 
špičkovou řemeslnou kvalitu výrobků  
v nabízeném sortimentu. 

Hned při vstupu někteří poznali, 
že se zde něco vyrábí z kůže. Naše 

exkurze začala zajímavým povídáním 
o materiálech, ze kterých se vyho-
tovují výrobky. Teď už děti vědí, že 
existuje hovězí, ovčí, ale také kroko-
dýlí, hadí nebo třeba pštrosí kůže. 

Co všechno se s kůží musí udě-
lat, než vznikne např. opasek, pozo-
rovali žáci při práci na jednotlivých 
strojích. Zvídavější děti dostávaly 
průběžně odpovědi na vše, co je zají-

malo. A co by to bylo za dílnu, kdyby 
si žáci řemeslo sami nevyzkoušeli?  
I na to bylo pamatováno. Naši ochot-
ní průvodci umožnili dětem vyrobit 
si přívěsek na klíče, který si mohli 
odnést domů.

Touto netradiční formou výuky 
manželé Martina a Radoslav děti 
motivovali a podpořili zájem o řemes-
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la a možná některé inspirovali při 
volbě povolání. 

Co se dětem líbilo nejvíce?
Matěj, Vašek P.: „Bavilo mě vyra-

žení obrázků na kůži.“, „…že jsem si 
sám mohl vyrobit přívěsek.“

Ondra K., Zuzka K.: „Zajímalo 
mě, jak ten starý šicí stroj šije.“ „Za-
jímaly mě všechny stroje, které jsem 
v dílně viděla.“

Andrejka, Nikolka: „Rády jsme si 
vyzkoušely červenou kabelku“ – ruč-
ně malovanou.

Ondra P.: „Mohl jsem si vyzkoušet 
pásek s pouzdrem na pistol.“
Mgr. Taťána Liberdová, Mgr. Renáta Turková

Projektový den v Planetáriu Ostrava

Ve středu 10. 4. 2019 se celá naše škola zúčastnila 
projektového dne – návštěva Planetária.

Nejprve 1., 2. a 3. třída absolvovaly v projekčním sále 
planetária živě komentovanou prohlídku promítané ak-
tuální oblohy. Lektor jim sdělil mnoho zajímavého o sou-
hvězdích, nezapomenutelný byl pohled na Zemi z vesmí-

ru. Poté shlédli pořad 
Červená Karkulka a 
babiččin dalekohled, 
v němž Karkulka ces-
tovala Sluneční sou-
stavou. Následovala 
prohlídka prostor pla-
netária, kde děti nejví-
ce zaujala možnost vy-
zkoušet si interaktivní 
exponáty.

Pro 4. a 5. třídu 
byl rovněž připraven 

pořad, tentokrát Dobrodružná cesta k planetám, kde se 
děti seznámily s naší Sluneční soustavou. Prostor dostala 
především planeta Mars, prstence Saturnu a jeho měsíc 
Titan. Projekci předcházela prohlídka Experimentária s 
odborným komentováním průvodci, kteří ochotně odpoví-
dali na otázky. Děti si zde mohly zkusit mnohé přístroje, 
prohlédnout modely těles, zjistit, kam by doskočily na 
Měsíci, jak vznikají různé přírodní děje, např. tornádo, 
poznat vlastnosti světla a dalších záření.

Na závěr návštěvy si děti mohly zakoupit suvenýr s 
astronomickou tématikou. Neopakovatelná atmosféra při-
spěla k vytvoření nevšedního zážitku. Financování akce 
bylo z projektu Šablony II.

Ing. Radana Dokulilová, učitelka ZŠ
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Velikonoční dílny se seniory
Ve středu 17. 4. 2019 se v MŠ Metylovice již tradičně 

konaly Velikonoční dílny. Pozvání přijali místní senioři, 
kteří dětem povyprávěli, jak se dříve Velikonoce slavily  
a co se od té doby změnilo. Dětem napekli perníková va-
jíčka, která si děti samy ozdobily a snědly. Rodiče si pak  
s dětmi mohli uplést pomlázku, vyrobit velikonoční přání 
či jiné ozdoby. 

Děkujeme seniorům i rodičům za dobrou náladu a 
vstřícnost a těšíme se společně na další setkání.

Jana Murková, učitelka MŠ

Zápisy do 1. třídy

Ve čtvrtek 4. 4. probíhaly zápisy do 1. třídy. K zápi-
sům přišlo 18 malých předškoláků.
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Mezinárodní  
den Downova syndromu

Ve čtvrtek 21. 3. byl mezinárodní den Downova syn-
dromu, a proto jsme si s dětmi ve školní družině povídali 
o tom, co to Downův syndrom je. 

Hlavním tématem našeho povídání však byla přede-
vším myšlenka, že každý z nás je jedinečný a pro svět 
důležitý.  

V rámci této myšlenky vznikl také projekt, jehož pod-
statou je, že si v den Downova syndromu lidé vezmou 
každou ponožku jinou, aby tím podpořili jedinečnost nejen 
každé osoby s Downovým syndromem, ale i každé jediné 
osoby.  

A my jsme se tohoto projektu také zúčastnili a vyšli 
v tento den do světa s každou ponožkou jinou!

Bc. Naděžda Sywalová, vychovatelka

Malí předškoláci museli ukázat, co už všechno dovedou 
a nebylo to vůbec jednoduché. Paní učitelky si pro ně při-
pravily různé úkoly, které museli splnit, aby se mohli stát 
prvňáčky. Za svůj výkon byli odměněni drobnými dárečky 
a pamětním listem.

Za hladké zvládnutí letošních zápisů bych chtěla podě-
kovat všem rodičům za trpělivost, všem pedagogickým i 
nepedagogickým pracovníkům za přípravu akce.

Mgr. Barbara Raszyková, ředitelka školy

Spolek rodičů Metylovice, z.s.
V únoru si děti i jejich rodiče užili Dětský maškarní 

ples. Konal se v Sokolovně v sobotu 16. února a pořádali 
jsme ho my, Spolek rodičů Metylovice. Karneval mode-
rovala Podbeskydská agentura, pro děti měla připrave-
no spoustu soutěží a zábavy, včetně pomateného klauna. 
Děti bavil rej masek a nakonec byla i spousta radosti.  
Každé dítě totiž dostalo drobnost od internetového obcho-
du dvedeti.cz. 

Velmi pěkné bylo vystoupení mažoretek z naší ZŠ Me-
tylovice, tímto děkujeme p. Lucii Šigutové a holkám za 
účast na spoustě našich akcí. Jste skvělé a těšíme se zase 
na další rok s vámi. Dále nechyběla soutěž o nejlepší kos-
týmky ve třech kategoriích. Vyhrály především doma vy-
robené kostýmy, protože s nimi musela být spousta práce. 
Následovala bohatá tombola, a kdo nic nevyhrál, dostal 
drobnosti jako cenu útěchy. 

Následovala diskotéka, která byla pro nás zápřah, pro-
tože jsme zjistili, že jsme horší tanečníci než děti, ale i 
tak jsme se všichni vyřádili. O krásnou výzdobu sálu se 
postaraly děti ze Základní i Mateřské školy Metylovice. 
Určitě je všechny potěšilo, že si ji pak mohly z plesu od-
nést domů. Letos jsme měli více balónků, čímž jsme udě-
lali dětem velkou radost. V kinosále navíc bylo opět Kolo 
štěstí s bohatým výběrem cen. Nescházelo občerstvení v 
podobě nealko i alko nápojů (pro rodiče), velký výběr zá-
kusků, které napekly maminky a babičky (také velmi dě-

kujeme!), chlebíčky, párek v rohlíku a nově výborný kančí 
guláš, který byl z čerstvého masa z města Písku. Myslím, 
že podle zpětné vazby od rodičů, byl karneval skvělý. Na-
víc se ho hojně zúčastnily i děti z okolních obcí. 

Velmi děkujeme sponzorům dětského plesu a budu 
stále opakovat větu, že „bez vás by to prostě nešlo“ !!!!!! 
www.dvedeti.cz, Pavel Hajdušek, restaurace a penzion 
Pod Lípami, www.topsi.cz, www.vseprokrby.cz, starosta 
obce Metylovice Lukáš Halata, smíšené zboží MaJ po-
traviny U Pavelků, Palkovická sjezdovka „Lyžování za 
domem“, Vladimíra Volná, Ilona Vyvialová, Metalcut – 
Vlastislav Foldyna, Střední škola stavební a dřevozpra-
cující Ostrava, vinárna Sokol, René Schmidt, JaBa klub-
ka, FB stránka Levné kostýmy na karneval, Jan Rypka, 
Milan Hajdušek, Sportovní klub Metylovice, Jarka Ha-
latová, Kamila Hyšplerová, Veronika Mohylová, Magda 
Kopecká, Jaroslav Fulnek, Miroslav Klimánek a v nepo-
slední řadě Miloš Tůma. 

Děkujeme rovněž dobrovolníkům, kteří nám pomohli s 
přípravou plesu a úklidem sálu. Ale dostala jsem zprávu, 
že letos sál nebyl dokonale uklizen, mrzí nás to, omlou-
váme se a pro příště budeme lepší! Ale potěšilo by nás, 
kdybychom měli více dobrovolníků! Kdo máte chuť nám 
pomáhat, hlaste se na e-mail PetkaSi@seznam.cz . Není 
nás mnoho, každá ruka se počítá.

Dále měla následovat akce „Sázení stromků“ spojená s 
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výletem, která se bohužel, kvůli nepřízni počasí nekonala. 
Ale vynahradíme si to v příštím školním roce!

Také nám končí soutěž ve sběru víček, už nebude na-
dále pokračovat, ale promýšlíme další celoroční akci, kte-
rou musíme ještě schválit ve Spolku a s p. ředitelkou.

Naše smažení vaječiny… Účast byla lepší než v mi-
nulých letech, počasí vyšlo na jedničku. Moc nás potěšil 
i nával dětí s rodiči z léčebny a navíc se zúčastnily i paní 
učitelky ze ZŠ. Moc děkujeme a příště se těšíme i na další 
akce s Vámi. Letos jsme usmažili vaječinu z asi 140 ks 
vajíček a všechna se samozřejmě snědla. Špek voněl až ke 
kostelu! Byl domácí a tomu málokdo odolá. Námi napeče-
né muffiny, bublaniny a buchty se snědly v „cukuletu“.

Na závěr školního roku nás čeká Dětský den (ten je 
po uzávěrce Zpravodaje), to se rozepíšu příště, kde bude 
ukázka výcviku pejsků, show klaunů, skákací hrad, pro-

jížďka na koních a nekonečná pěna Dobrovolných hasičů 
z Palkovic. Také vyhlásíme vítěznou třídu v celoročním 
sběru víček, která pomohla Elišce s její těžkou nemocí  
a Eliška by se měla také zúčastnit. Veškeré info dodáme  
v příštím Zpravodaji.

No a v neposlední řadě děkujeme p. ředitelce Barbaře 
Raszykové a kolektivu ZŠ a MŠ za perfektní spolupráci  
a bývalému zastupitelstvu OÚ, zvlášť p. Lukáši Halatovi. 
S novým zastupitelstvem ještě nemáme v tuto chvíli zku-
šenosti, ale věříme, že spolupráce bude nadále vstřícná  
a bude vše jako v minulých letech.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům príma prázd-
niny, plné sluníčka, bazénů, zmrzlin, výletů, dovolených  
a zážitků a HLAVNĚ na sebe dávejte pozor!

Petra Šimíčková,  
místopředseda Spolku rodičů Metylovice, z. s.

INROMACE OÚ METYLOVICE
ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 
OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 21. 1. 2019

SCHVÁLILO: 

 ZO Metylovice schvaluje pravi-
dla pro poskytování individuálních 
dotaci a finančních darů z rozpočtu 
obce Metylovice na rok 2019 – viz 
příloha č. 3.

 ZO Metylovice schvaluje poskyt-
nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 4.

 ZO Metylovice schvaluje Doda-
tek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finanč-
ního podílu na pořízení movitých věcí 
a služeb s tímto souvisejících z pro-
jektu Přeshraniční spolupráce v regi-
onu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze 
dne 20. 5. 2011 a pověřuje starostu 
obce k podpisu dodatku – viz příloha 
č. 5.

 ZO Metylovice schvaluje přijetí 
věcného daru pro ZŠ Mjr. Ambrože 
Bílka a MŠ Metylovice v celkové hod-
notě 11 425 Kč od firmy Dvě děti.cz, 
Marie Pěchová, DiS., se sídlem Mety-
lovice 148, 739 49 Metylovice.

 ZO Metylovice schvaluje Plán 
financování obnovy vodovodu Obce 
Metylovice – viz příloha č. 6.

 ZO Metylovice schvaluje podá-
ní žádosti o dotaci z dotačního pro-
gramu Ministerstva pro místní roz-
voj ČR, 117D8210 – Podpora obno-
vy a rozvoje venkova, dotační titul 
117d8210E – Rekonstrukce a pře-

stavba veřejných budov na projekt 
„Rekonstrukce zázemí sportovního 
areálu v obci Metylovice“.

 ZO Metylovice schvaluje Smlou-
vu o dílo se společností Na míru, 
spol. s.r.o., Metylovice 329, 739 49 
Metylovice, IČ: 03747361, zastou-
penou jednatelkou společnosti Ing. 
Kamilou Hyšplerovou, za účelem po-
skytnutí poradenských služeb, zpra-
cování žádosti o dotaci z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
117D8210 – Podpora obnovy a rozvo-
je venkova, dotační titul 117d8210E 
– Rekonstrukce a přestavba veřej-
ných budov na projekt „Rekonstrukce 
zázemí sportovního areálu v obci Me-
tylovice“, včetně zajištění všech po-
vinných příloh, monitoringu projektu 
v době jeho realizace, včetně závěreč-
ného vyúčtování akce a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 7. 

 ZO Metylovice schvaluje odpis 
zmařených investic – PD – Inženýr-
ské sítě u truhlářství LUTO ve výši 
96 800 Kč.

 ZO Metylovice schvaluje Smlou-
vu s Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Výškovic-
ká 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 
70884561, zastoupeným: brig. gen. 
Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D. o 
poskytnutí služeb a prací a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 8. 

 ZO Metylovice schvaluje záměr 
prodeje 7/10 podílu vlastnictví po-
zemku parc. č. 525/4 v k.ú. Metylo-
vice.

 ZO Metylovice schvaluje Smlou-
vu o dodávce vody z vodovodu PV čís-
lo 6433/19/1 mezi dodavatelem spo-
lečností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. a odběra-
telem obcí Metylovice do odběrného 
místa č.p. 466 – viz příloha č. 10.

VZALO NA VĚDOMÍ:

 ZO Metylovice vzalo na vědomí 
návrh na zpracování projektové do-
kumentace na chodník Vrchovina – 
Žukov. 
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost společnosti Atlantic enterpri-
ses o rozšíření zastavitelné plochy Z6 
– pozemku parc. č. 650/1 v k. ú. Me-
tylovice do případně pořizované Změ-
ny č. 2 Územního plánu Metylovice.
 ZO Metylovice vzalo na vědo-

mí žádost paní Jany Vrastyákové  
o zařazení pozemku parc. č. 1127/18  
v k. ú. Metylovice do případně poři-
zované Změny č. 2 Územního plánu 
Metylovice, jako plochy bydlení v ro-
dinných domech.
 ZO Metylovice vzalo na vě-

domí žádost paní Jany Trundové  
o zařazení pozemku parc. č. 1127/24  
v k. ú. Metylovice do případně poři-
zované Změny č. 2 Územního plánu 
Metylovice, jako plochy bydlení v ro-
dinných domech.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost pana Davida Běčáka o zařa-
zení pozemku parc. č. 1516/7 v k. ú. 
Metylovice do případně pořizované 
Změny č. 2 Územního plánu Metylo-
vice, jako plochy bydlení v rodinných 
domech.
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NESCHVÁLILO:

 ZO Metylovice neschvaluje po-
skytnutí individuálních dotací a fi-
nančních darů dle návrhu zastupitele 
Petra Černocha.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 25. 2. 2019

SCHVÁLILO:

 ZO Metylovice schvaluje poskyt-
nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje výběr 

společnosti ASA, spol. s.r.o., Potoč-
ní 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
16628519 na zpracování projektové 
dokumentace a inženýrskou činnost 
stavby „Chodník Vrchovina – Žukov“ 
za cenu 508 200 Kč včetně DPH.
 ZO Metylovice schvaluje smlou-

vu o dílo se společnosti ASA, spol. 
s.r.o., Potoční 1091, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 16628519 na zpracování 
projektové dokumentace a inženýr-
skou činnost stavby „Chodník Vrcho-
vina – Žukov“ za cenu 508 200 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3. 
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

prodeje části obecního pozemku parc. 
č. 330/5 v k. ú. Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje prodej 

7/10 podílu vlastnictví pozemku par. 
č. 525/4 v k. ú. Metylovice, druh po-
zemku – trvalý travní porost o výmě-
ře 134 m2, společnosti GridServices, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
601 00 Brno, IČ: 27935311, za cenu 
52 260 Kč stanovenou znaleckým po-
sudkem.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o dílo se společnosti DIGIS, spol. 
s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Mo-
ravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
1912276, zastoupenou Ing. Liborem 
Štefkem, jednatelem společnosti, o 
provedení aktualizace a modernizace 
geografického informačního systému 
obce za cenu 5 687 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti k realizované stavbě č. IP-

12-8019832/1 Metylovice – Obec Me-
tylovice – příp. NNk, se společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Tep-
lická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 
02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou 
Ing. Martinem Bartečkem na zá-
kladě plné moci č. PM/II – 242/2018  
a pověřuje starostu obce k podpisu 
této smlouvy – viz příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí finančního příspěvku ve výši 10 
000 Kč na zajištění projektu „PROTI-
DROGOVÝ VLAK – REVOLUTION 
TRAIN“.
 ZO Metylovice schvaluje Da-

rovací smlouvu s Nadačním fon-
dem Nové Česko, Veverkova 1229/9,  
170 00 Praha 7, IČ: 24697486, za-
stoupeným Pavlem Tumou, členem 
správní rady, na poskytnutí peněži-
tého daru ve výši 10 000 Kč a pově-
řuje starostu obce k podpisu Darova-
cí smlouvy – viz příloha č. 6. 
 ZO Metylovice schvaluje po-

skytnutí dotace Moravskoslezské-
mu kraji, se sídlem 28. října 117,  
702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 
89 885 Kč na spolufinancování pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Moravsko-
slezském kraji – 2. výzva“, realizova-
ného krajem v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, reg. č. CZ.0
5.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.
 ZO Metylovice pověřuje starostu 

obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
s Moravskoslezským krajem, se síd-
lem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692 o poskytnutí dotace  
z rozpočtu obce Metylovice ve výši 89 
885 Kč na spolufinancování projek-
tu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 2. výzva“, realizovaného 
krajem v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2
.32/0.0/0.0/17_067/0005161 – viz pří-
loha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o spolupráci s Moravskoslezským 
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostra-
va, IČ 70890692 při realizaci projek-
tu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“. 
 ZO Metylovice pověřuje starostu 

obce k uzavření a podpisu Smlouvy 
spolupráci s Moravskoslezským kra-
jem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692 při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“ – viz příloha 
č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě s Ing. Stanislavem 
Havranem, Sládkova 1457, 742 58 
Příbor, na zřízení a provozování vo-
dovodní přípojky k RD Metylovice 
č. p. 560 a pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy – viz příloha č. 10. 
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

pronájmu obecního pozemku parc. č. 
489/6 v k. ú. Metylovice za účelem 
umístění reklamního panelu.
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

směny obecního pozemku parc. č. 
525/100 za části pozemků 525/95 – 
525/99 a 525/104 vše v k. ú. Metylo-
vice.
 ZO Metylovice schvaluje zpra-

cování zadávací dokumentace pro vý-
běr zhotovitele stavby „METYLOVI-
CE – CHODNÍK“ společností Dobrá 
zakázka s.r.o., Hlubinská 1378/36, 
702 00 Moravská Ostrava.

VZALO NA VĚDOMÍ:

 ZO Metylovice vzalo na vědo-
mí žádost manželů Matysových o 
zařazení pozemku parc. č. 1359/21  
v k. ú. Metylovice do případně poři-
zované Změny č. 2 Územního plánu 
Metylovice, jako plochy bydlení v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

přípravu realizace projektu chodník 
ZŠ – dolní konec (Palkovická sjezdov-
ka) pod vedením místostarosty obce.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost pana Radomíra Němce o změ-
nu využití pozemku parc. č. 1200/3  
v k. ú. Metylovice na plochu bydlení 
v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost Ing. Vladimíra Větřila a paní 
Svatavy Čajánkové o zařazení části 
pozemku parc. č. 1436 v k. ú. Mety-
lovice do případné pořizované Změny 
č. 2 Územního plánu Metylovice, jako 
plochy bydlení v RD.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

Odpisový plán movitého a nemovité-
ho majetku Základní školy Mjr. Am-
brože Bílka a Mateřské školy Metylo-
vice, příspěvkové organizace.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

informace místostarosty k vyhlášené 
výzvě na bezúročné půjčky na výmě-
nu kotlů.

NESCHVÁLILO:

 ZO Metylovice neschvaluje zá-
měr prodeje obecního pozemku parc. 
č. 2106/2 v k. ú. Metylovice.
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pokraèování na str. 8   Â

 ZO Metylovice neschvaluje při-
pojení obce ke kampani „Vlajka pro 
Tibet“ dne 10. 3. 2019. 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 18. 3. 2019

SCHVÁLILO:

 ZO Metylovice schvaluje odpiso-
vý plán movitého a nemovitého ma-
jetku Základní školy Mjr. Ambrože 
Bílka a Mateřské školy Metylovice, 
příspěvkové organizace – viz příloha 
č. 2.
 ZO Metylovice směnu obecní-

ho pozemku parc. 525/100 za části 
pozemků parc. č. 525/95 – 525/99 a 
525/104 vše v k. ú. Metylovice dle 
nově zpracovaného geometrického 
plánu, společnosti METVEST, spol. 
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frý-
dek-Místek.
 ZO Metylovice schvaluje proná-

jem obecního pozemku parc. č. 489/6 
v k. ú. Metylovice se společnosti  
PAPILIO-advertising, spol. s.r.o.,  
5. května 5039/22, 722 00 Ostrava-
-Třebovice, IČ: 25393413, zastoupe-
nou ing. Luďkem Čihalem, jednate-
lem, za účelem umístění reklamního 
panelu. Doba pronájmu 5 let, cena za 
pronájem 15 000 Kč/rok.
 ZO Metylovice schvaluje záměr 

prodeje obecního pozemku parc. č. 
721/9, trvalý trávní porost, o výměře 
203 m2, v k. ú. Metylovice, obec Me-
tylovice.
 ZO Metylovice schvaluje přijetí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, z dotačního programu Podpora 
návrhu řešení nakládání s vodami na 
území, příp. části území, obce, na re-
alizaci projektu „Technickoekonomic-
ké zhodnocení nakládání s odpadní-
mi vodami v Metylovicích“.
 ZO Metylovice pověřuje starostu 

obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, z dotačního programu Podpo-
ra návrhu řešení nakládání s voda-
mi na území, příp. části území, obce, 
na realizaci projektu „Technickoeko-
nomické zhodnocení nakládání s od-
padními vodami v Metylovicích“ – viz 
příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje přijetí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, z dotačního programu Podpo-
ra obnovy a rozvoje venkova Morav-
skoslezského kraje 2019, na realiza-
ci projektu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci Metylovice – III. eta-
pa“.
 ZO Metylovice pověřuje starostu 

obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, z dotačního programu Podpo-
ra obnovy a rozvoje venkova Morav-
skoslezského kraje 2019, na realiza-
ci projektu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci Metylovice – III. eta-
pa“ – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o spolupráci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek, zastoupeným 
primátorem města Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS., se sídlem Radniční 
1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 00296643, při zajišťování doprav-
ní obslužnosti linkami městské hro-
madné dopravy a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz příloha 
č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje účet-

ní závěrku Obce Metylovice sestave-
nou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, 
včetně inventarizační zprávy Obce 
Metylovice za rok 2018 viz příloha č. 
7. 
 ZO Metylovice schvaluje doda-

tek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
10. 10. 2018 se společností BESTON, 
spol. s.r.o., Slezská 2766, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 47667036, zastoupe-
nou Ing. Petrem Holeksou, jednate-
lem, na stavbu „Sběrný dvůr a kom-
postárna Metylovice“ a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu tohoto dodatku 
– viz příloha č. 8.

VZALO NA VĚDOMÍ:

 ZO Metylovice vzalo na vědomí 
žádost pana Jana Němce o odkoupe-
ní části obecního pozemku parc. č. 
330/8 v k. ú. Metylovice.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost pana Daniela Špačka o zařa-
zení pozemku parc. č. 309/2 v k. ú. 
Metylovice do případně pořizované 
Změny č. 2 Územního plánu Metylo-
vice jako plochy individuální rekre-
ace.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

informace místostarosty o průběhu 
zpracování zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby „Metylo-
vice – chodník“.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 15. 4. 2019

SCHVÁLILO:

 ZO Metylovice schvaluje prodej 
obecního pozemku parc. č. 721/9, tr-
valý trávní porost o výměře 203 m2  
k. ú. Metylovice, obec Metylovice 
panu Tomáši Brabci, Baška 464, 739 
01 Baška, za cenu danou znaleckým 
posudkem.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem: Teplická 874/8, Dě-
čín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou společ-
ností: TRABBAU, a. s., Lublaňská 
1002/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady, 
IČ: 28582675, předsedou představen-
stva Ing. Martinem Bartečkem, na 
základě plné moci č. PM/II-268/2018, 
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti k realizované stavbě č. IP-12-
8021725/2, Metylovice – Věra Blab-
lová – příp. NNk a pověřuje staros-
tu obce k podpisu této smlouvy – viz 
příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o dílo s Ing. Miroslavem Klichem, 
739 01 Baška, Kunčičky u Bašky 
334, IČ: 44929684 na zpracování pro-
jektové dokumentace „Rozšíření vo-
dovodu Metylovice“ za cenu 54 450 
Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
obce k podpisu Smlouvy – viz příloha 
č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje poskyt-

nutí individuálních dotací a finanč-
ních darů dle návrhu finančního vý-
boru – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje Příkaz-

ní smlouvu se společností Dobrá za-
kázka, s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ: 26831595, 
zastoupena Ing. Miroslavem Jílkem, 
k provedení zadavatelské činnosti  
a poradenské činnosti na zadavatel-
skou činnost k jedné podlimitní ve-
řejné zakázce na stavební práce k vý-
běru zhotovitele stavební akce „Me-
tylovice – chodník“, jejíž součástí je 
stavba místní komunikace IV. třídy 
(uváděná pod názvem „chodník pro 
pěší“) – úsek 1 a 2 a pověřuje staros-
tu obce k podpisu příkazní smlouvy 
– viz příloha č. 6.



 8 

Á   pokraèování ze str. 7
 ZO Metylovice schvaluje Smlou-

vu o dílo se společnosti AQUASAN 
IZOLACE s.r.o., se sídlem Dobratice 
44, 739 51 Dobratice, IČ: 29385717, 
zastoupenou Zuzanou Birkášovou – 
jednatelkou společnosti, na provedení 
hydroizolace části spodní stavby by-
tového domu Metylovice č. p. 374 za 
cenu 236 452 Kč včetně DPH a pově-
řuje starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 7.

 ZO Metylovice schvaluje Smlou-
vu o dílo s firmou Bc. Martin Vavří-
nek, Stanislavského 768/30, 721 00 
Ostrava, IČ: 03762246, na zpracová-
ní projektové dokumentace investiční 
akce „Stavba chodníku podél silnice 
III/48416, Metylovice, úsek škola – 
konec obce“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje účet-

ní závěrku sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2018, včetně inven-
tarizační zprávy Základní školy Mjr.  
Ambrože Bílka a Mateřské školy Me-
tylovice, příspěvkové organizace za 
rok 2018 – viz příloha č. 10.

 ZO Metylovice schvaluje převod 
zlepšeného hospodářského výsledku 
Základní školy Mjr. Ambrože Bílka 
a Mateřské školy Metylovice, p.o. za 
rok 2018 ve výši 1 733,64 Kč do re-
zervního fondu.

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí 

žádost pana Jana Němce o odkoupe-
ní části obecního pozemku parc. č. 
330/8 v k. ú. Metylovice.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE METYLOVICE  
ZE DNE 24. 4. 2019
Zastupitelé obce NEBEROU NA 

VĚDOMÍ: 
 Smlouvu s Komerční bankou, 

a.s. o obstarávání obchodů s cennými 
papíry investičních fondů – viz přílo-
ha č. 2. 

ODKLÁDÁ: 

 ZO Metylovice odkládá výběr 
právního zástupce na poskytová-
ní komplexních právních služeb pro 
obec Metylovice.

 ZO Metylovice odkládá žádost 
paní Zuzany Kičmerové o změnu vy-
užití pozemku parc. č. 1103/3 v k. ú. 
Metylovice z plochy zemědělské na 
plochy bydlení v RD.

Jak napustit bazén
Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům? 

Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu 

do bazénu cisternou vodárenské společnosti. Místo omezo-
vání sousedů zvolili rychlejší a efektivnější cestu.

Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřej-
né vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvo-
lit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody 
do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kana-
lizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne 
se negativně okolních odběratelů. 

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila ce-
novou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické 
linky je také možné využít jednoduchý poptávkový formu-
lář na internetových stránkách www.smvak.cz. 

Opatrnost je na místě také v případě napouštění ba-
zénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní 
rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředsta-
vuje zdravotní riziko. 

Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazé-
nu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech 
navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů 
o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. 

Bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující 
se zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro mo-
ravskoslezský region, kde ve většině případů klesá počet 
obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří smě-
řují blíž k přírodě do menších obcí, kde staví své domy.

Jak správně postupovat při napouštění zahradních ba-
zénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zkla-
mání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve 
vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokali-
ty, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je 
lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne 
větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřed-
nictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít 
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odbě-
ru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvola-
ným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má 
za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se 
může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry 
mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně 
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v 
odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.
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Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním ně-
kolika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět 
pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové 
špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řeše-
ní. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, 
vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou 
mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy 
– předejdou tím případným sousedským sporům. V loň-
ském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napus-
tili více než sto šedesát bazénů. Meziročně počet lidí, kteří 
volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje 
Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, 
naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na 
Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a 
Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 
bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a auto-
cisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK 
Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní 
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů ba-
zénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od 
půl osmé ráno do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbliž-
šího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje,  
a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt 
jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilomet-
rů 1165 korun.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napou-
štějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve 
specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání 
vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře spo-
lečnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-in-
zenyring.cz). 

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou 
hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat  
i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou ne-
příjemných kožních či zažívacích problémů. V případě 
vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky  
k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To 
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků 
na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ 
říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructu-
ras inženýring Pavla Veselá.

Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí; Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.; 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava; tel. 725 500 509; e-mail: marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

Statistika obce k 30. 4. 2019
K 30. 4. 2019 má obec Metylovice celkem 1732 občanů.

Přistěhovalo se: 11 osob

Odstěhovalo se: 22 osob

Zemřelo:   3 osoby   – 2 ženy
        – 1 muž

Narodilo se:   4 dětí  – 3 chlapci
       – 1 holčička

Uzavřeno sňatků:   1

Statistika obyvatel Metylovice k 30. 4. 2019

Počty obyvatel dle věkových kategorií Všichni Muži Ženy

Všichni 1732 847 885

Do 15 let 282 139 143

Do 18 let 329 163 166

Od 18 do 60 let 947 482 465

Nad 18 let 1403 684 719

Nad 60 let 456 202 254

Průměrný věk všech obyvatel  42

muži  40

ženy  43

Data narození

Nejmladší obyvatel 05.03.2019 Nejmladší muž 05.03.2019 Nejmladší žena 25.10.2018

Nejstarší obyvatel 15.03.1925 Nejstarší muž 24.05.1929 Nejstarší žena 15.03.1925
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Po šestiletém půstu získala obec opět ocenění za třídění odpadu
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, 

získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou po-
pelnici“. Tato soutěž je součástí krajské informační kam-
paně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu 
ve městech a obcích České republiky. 

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu 
v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a spo-
lečnosti EKO-KOM. 

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslez-
ský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-
-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Mo-
ravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila 
vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především  
o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a 
počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a 
měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě. 

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel ob-
sadil Bohumín, následovaný Třincem a Opavou. V kate-
gorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka 
obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Jablunkov  
a třetí skončily Kozlovice. Nejlepší mezi malými obce-
mi do 2 500 obyvatel jsou obce Morávka, druhé skončily 
Hukvaldy, třetí obec Milíkov, čtvrté Metylovice a páté 
Raškovice. 

Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 
2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, 
téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojových 
kartonů a 19,8 kg kovů. 

V součtu je to tedy 49 kilogramů vytříděného odpa-
du na občana kraje. V roce 2004 vytřídil každý občan ze 
směsného komunálního odpadu jen 19,2 kg využitelných 
složek.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici

Obce do 2 500 obyvatel  Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel  Obce nad 15 000 obyvatel 

1. Obec Morávka   1. Obec Trojanovice  1. Město Bohumín 

2. Obec Hukvaldy   2. Město Jablunkov  2. Statutární město Třinec 

3. Obec Milíkov   3. Obec Kozlovice  3. Statutární město Opava 

4. Obec Metylovice   4. Obec Baška  4. Město Krnov 

5. Obec Raškovice   5. Obec Těrlicko  5. Statutární město Ostrava
 
Poslední větší úspěch v této soutěži jsme slavili v roce 

2013, kdy se naše obec umístila na 8. místě. Chtěl bych 
proto poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do sepa-
race jednotlivých složek domovního odpadu a přistupu-
jí tak aktivně k ochraně životního prostředí. Věřím, že  
k důkladnějšímu třídění přispěje i stavba sběrného dvora 
a kompostárny, která se v současné době realizuje. Třeba 
za rok budeme i díky vám stát na bedně. 

Lukáš Halata, starosta
Popis fotografie z přebírání cen v soutěži „O keramickou 

popelnici“ – zleva náměstek hejtmana Moravskoslezského kra-
je Jiří Navrátil, MBA, referentka obecního úřadu Metylovice 
Růžena Vrbová, starosta obce Metylovice Ing. Lukáš Hala-
ta, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-
-KOM Martina Filipová a regionální manažerka společnosti 
EKO-KOM Ing. Eva Drimlová. }

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. – 25. 5. 2019
Počet voličů zapsaných ve stálém seznamu: 1401
Vydané obálky:   445
Odevzdané obálky: 444
Platné hlasy: 443
Volební účast:  31,76 %

 
Strany, které obdržely alespoň 1 platný hlas
Číslo	Název		 počet	hlasů

3  Cesta odpovědné společnosti 3
5  Občanská demokratická strana 57
6  ANO, vytrollíme europarlament 6
7  Česká str. sociálně demokratická 20
9  KSČM 43
10  Koalice DSSS a NF 1

12  Koalice Rozumní, ND 3
16  Vědci pro Českou republiku 1
21  Moravské zemské hnutí 1
24  HLAS 4
26  Koalice STAN, TOP 09 19
27  Česká pirátská strana 65
28  SPD - Tomio Okamura 56
30  ANO 2011 88
32  Moravané 1
34  Demokratická strana zelených 1
35  Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita 1
37  Evropa společně 3
39  KDU-ČSL 69
40  Alternativa pro Českou republiku 2017 1
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JAK OBEC FUNGUJE
Část první – příjmy obce

Vzhledem k tomu, že v Metylovicích žijeme, měli by-
chom o naší obci vědět co nejvíce. Asi všichni víme, kde je 
kostel, sokolovna, fotbalové hřiště. Ale jak obec funguje? 
Kde bere peníze, za co je utrácí, jaké pravomoci a povin-
nosti má starosta nebo místostarosta obce. Jak funguje 
zastupitelstvo a proč ho volíme? Jaké má obec povinnosti 
vůči občanům, a jaké občané vůči obci? Proč je pro ně-
které obce lepší mít méně než 2000 obyvatel? A mnoho 
dalších… 

Leckdo možná všechny odpovědi zná, a to je dobře. Pro 
ty, kteří znají jen některé odpovědi, bych rád v každém 
vydání stručně popsal, část fungování obce. 

Dnes o tom, kde obec bere peníze. Tedy o příjmech 
obce. 

Obec má 4 druhy příjmů. 

1. Daňové příjmy
Tyto příjmy tvoří základ rozpočtu obce. V této katego-

rii má hlavní podíl příjem od státu. Stát průběžně od ob-
čanů vybírá daně (zejména DPH, daně z příjmů obyvatel 
a firem a daň z nemovitosti) a obcím z těchto daní posílá 
podíl. Přičemž nejdůležitějším faktorem, kolik obec na-
konec získá, je počet trvale žijících obyvatel (menší váhu 
má také rozloha obce a počet žáků základní a mateřské 
školy). A platí – čím více obyvatel, tím více peněz. Obec 
Metylovice takto v roce 2018 získala 22,1 milionů korun. 
Což představovalo asi 62 % celého rozpočtu obce. Za kaž-
dého trvale žijícího občana tak v průměru získala asi 12 
tisíc korun. Ale jak už jsem psal, na tomto čísle má svůj 
vliv i rozloha naší obce a také fakt, že máme mateřskou  
a základní školu. To příjmy naší obce zvyšuje. 

Pro zajímavost:
Všechny obce v ČR takto ročně získají přibližně 230 

miliard korun. A když si vezmeme, že rozpočet celého 
státu činí asi 1200 miliard, obce získají asi 20 % všech pe-
něz, které stát vybere. 

Do daňových příjmů počítáme také příjmy, které obec 
získá tak zvaně vlastními silami. Jedná se hlavně o míst-
ní poplatky. A to zejména za odpady. Drobnou část činí 
poplatek za psy. V roce 2018 se jednalo o asi 1,1 mil. – 
tedy kolem 3 % rozpočtu.

2. Nedaňové příjmy
Pokud existují příjmy daňové, musí existovat i neda-

ňové. Mezi tyto příjmy patří zejména pronájem majet-
ku obce a příjmy ze služeb poskytovaných obcí. Byť obec 
není firma, aby vykazovala zisk, může poskytovat některé 
služby, které jí přinášejí příjem. Ve větších obcích a měs-
tech tuto činnost provádějí hlavně tzv. technické služby. 
V menších sama obec. Mezi nedaňové příjmy řadíme také 
dary obci, pojistné náhrady a další drobné příjmy. Neda-
ňové příjmy obce Metylovice byly v roce 2018 2,1 miliónu 
korun a představovaly tak asi 6 % rozpočtu. 

3. Kapitálové příjmy
Tato část příjmů může v obci v jednotlivých letech vý-

znamně kolísat. Jeden rok může být částka těchto příjmů 
0 a v dalším roce několik miliónů. Jedná se totiž obec-
ně o prodej majetku obce. Ať už pozemků, budov, firem 

ve vlastnictví obce, ale i akcií, pokud obce nějaké vlast-
ní apod. Obec Metylovice v roce 2018 prodala pozemky  
v jejím vlastnictví a získala tak skoro 7,42 miliónů korun. 
V roce 2016 i v roce 2017 byly příjmy v této kategorii 
prakticky nulové. V roce 2018 tvořily kapitálové daně asi 
20 %. 

Zajímavost
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by obec Metylovi-

ce neměla kapitálové příjmy z prodeje nemovitostí, podíl 
Daňových příjmů by byl procentuálně mnohem význam-
nější. Daňové příjmy by tvořily 78 % příjmů obce – z této 
hodnoty vyplývá zásadní důležitost příjmu pro obec.

4. Přijaté transfery
Tyto příjmy přicházejí opět zejména od státu, ale 

také od kraje. Stát obcím převádí podíl z daní (viz bod 1)  
a úplně neurčuje, co s těmito prostředky udělat. Naopak 
„Přijaté transfery“ jsou peníze, kterými chce stát či kraj 
obec motivovat, aby činila některé konkrétní investice či 
prováděla některé konkrétní činnosti. Těmito zájmy je 
například bezpečnost na dopravních komunikacích (např. 
výstavba chodníků), kvalita životního prostředí (efektivní 
nakládání s odpady – sběrný dvůr), zlepšení sociálních 
služeb (např. výstavba domů pro seniory), zvýšení kvality 
školství apod. Tyto zájmy také obvykle úzce souvisí se 
zájmy Evropské unie. A z tohoto důvodu na tyto činnosti 
či investice České republice významně přispívá (někdy až 
100 % částky). Tyto přijaté transfery v obci Metylovice či-
nily 2,8 milionu korun – tedy asi 9 % rozpočtu obce. 

Přijaté transfery a zejména dotace tvoří důležitou 
část rozpočtu obcí a měst. A jejich výše může v jed-
notlivých letech kolísat – někdy i významně. Proč je 
někdy příjem z dotací nižší a někdy vyšší, proč jsou  
v současné době tak zásadní. Tím bych se rád podrob-
něji zabýval v některém z dalších článků. 

Poznámka: V článku byly uvedeny zaokrouhlené 
částky. Přesné finanční částky a ukazatele týkající se 
naší obce, ale i jiných obcí, lze najít na adrese: http://
monitor.statnipokladna.cz/

Příště – Výdaje obce        David Hyšpler

Pokud vyjde dotace,  
budou nové stroje

Vedení obce Metylovice podalo žádost do 2. výzvy z 
Programu rozvoje venkova, vyhlášené Místní akční sku-
pinou Frýdlantsko-Beskydy z.s. Metylovice – modernizace 
lesní techniky. „Plánujeme v rámci tohoto opatření pořídit 
stroje, konkrétně šípovou radlici, sypač komunikací a dva 
křovinořezy. Díky nim se budeme moci v době vegetační-
ho klidu, tedy od října do března, lépe a rychleji dostávat 
ke zpracování a odvozu dřeva z lesních porostů,“ uvedl 
starosta Metylovic Lukáš Halata. 

Obec Metylovice sklízí většinu dřeva z kopcovitých te-
rénů, neboť se jedná o obec, která se rozkládá na úpatí 
Moravskoslezských Beskyd pod lesnatým masívem Ond-
řejníku. „Dostupnost lesních pozemků je tak velmi nároč-
ná, což v zimním období, kdy probíhá hlavní těžařská se-

pokraèování na str. 12   Â
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Á   pokraèování ze str. 11
zóna, navíc stěžuje sníh, popřípadě náledí. Pořízené tech-
nologie zefektivní odvoz dřeva v rámci hospodaření na 
obecních lesních pozemcích a zabezpečí sjízdnost a údržbu 
lesních cest v nepříznivých klimatických podmínkách,“ 
dodal starosta. Celkové výdaje jsou vyčísleny částkou 495 
tisíc Kč bez DPH, dotace činí 50 %, tj. 247 500 korun. 

(Lukáš Halata, Pavla Mročková)

Obec opraví veřejné osvětlení
V Metylovicích bude v noci více vidět. Obec plánuje 

rekonstrukci veřejného osvětlení – III. etapu. Na akci zís-
kala dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Morav-
skoslezského kraje 2019. „V rámci rekonstrukce veřejného 
osvětlení necháme vyměnit 35 kusů stávajících svítidel  
v původních místech průtahové komunikace. Hluchá mís-
ta se vyplní dalšími pěti svítidly,“ uvedl starosta Mety-
lovic Lukáš Halata. Jak dále upřesnil, původní soustava 
nebyla v minulosti navrhována podle tehdy platného sou-
boru norem ČSN, pro dodržení parametru třídy osvět-
lení ME5 se proto ve stanoveném úseku umístí svítidla 
na každý stožár, což je 40 kusů stávajících betonových 
podpěr venkovní sítě NN = 40 ks svítidel. „Nyní prove-
deme demontáž holých venkovních vodičů AlFe v celko-
vé délce čtyř kilometrů a montáž třífázového závěsného 
kabelu AES 4x25 mm o stejné délce. Nakonec se provede 
kompletní revize celé soustavy veřejného osvětlení,“ dodal 

Medvědice z Beskyd zamířila  
i do Metylovic

Medvědice, která poslední dobou plní stránky novin a 
pomalu, ale jistě se z ní stává celebrita, se potulovala i po 
okraji Metylovic. „Dostal jsem od spoluobčanů informaci, 
že ji zahlédli v lokalitě Matějův Čupek na hranici mezi 
Metylovicemi a Lhotkou. Lidé šelmu spatřili na Zelený 
čtvrtek a potom na Velký pátek,“ potvrdil starosta Mety-
lovic Lukáš Halata.

Medvědice naštěstí v Metylovicích nezpůsobila žádné 
škody a posle zoologů z Hnutí duha se už přesunula na 
Slovensko. „Víme, že se jedná o stejného medvěda, který 
loni způsobil hodně poprasku na Vsetínsku. Je to mladá 
medvědice, kterou jsme v dubnu odchytili a nasadili jí 
monitorovací obojek. Už třetí den poté medvědice opusti-
la oblast Lysé hory, když v ranních hodinách přeplavala 
asi 270 metrů širokou vodní nádrž Šanci a přes Smrk po 
pár dnech zamířila mimo CHKO Beskydy do masivu On-
dřejníku, odkud pokračovala na západ až k Hukvaldům  
do Palkovických hůrek,“ popsal pohyb zvířete Michal 
Bojda. 

(PM)

starosta. Celkové náklady dosáhnou částky 1,3 milionu 
korun, dotace činí 400 tisíc korun.

(Lukáš Halata, Pavla Mročková)

SPOLKY
1929 – 2019 90 LET VOLEJBALU  

V METYLOVICÍCH

VOLEJBAL Metylovice – konec 
sezóny 2018/19

Na úvod našeho příspěvku v tomto čísle zpravodaje 
si dovolím malou úvahu nad činností a úspěchy našeho 
volejbalového oddílu a tím i reprezentace jména obce Me-
tylovice na okresní i krajské úrovni.

Náš oddíl měl k 31. 12. 2018 celkově 73 členů – 52 do-
spělých (25 mužů / 27 žen) – 21 mládežnických (2 doros-
tenky / 1 dorostenec / 14 žaček / 4 žáci). 

Účastnili jsme se celkově 3 soutěží v dospělých katego-
riích (Krajský přebor žen, Okresní přebor mužů a Region 
Beskydy volejbalová liga smíšených družstev) a 4 mlá-
dežnických soutěží na okresní úrovni (minivolejbal trojic, 
minivolejbal čtveřic, Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška 
minivolebalu trojic a turnajů barevného minivolejbalu). 
Jak jsme reprezentovali jméno obce Metylovice, se dozvíte 
dále v příspěvcích trenérů jednotlivých družstev. 

Na tak malý oddíl si vedeme podle nás velmi dobře a 
ve srovnání s velkou většinou okolních obcí jsme velmi 
aktivní nejen ve sportu pro dospělé, ale hlavně v práci s 
mládeží. Ale samozřejmě není nebe bez mráčků, muži ne-
mají žádné pokračovatele a jsou odsouzení hrát tak dlou-
ho, dokud to trochu půjde. Malou útěchou nám může být 
hráč z Mostů u Jablunkova, který je ročník 1946 a stále 
aktivně hraje dvě okresní soutěže. Ženy jsou na tom mno-

hem lépe, protože drtivá většina naší hrající mládeže jsou 
dívky. Takže i zde je co zlepšovat a po prázdninách chce-
me na tomto aktivně zapracovat.

Ale kde je hlavně co zlepšovat, je sportovní zázemí 
našeho sportu v Metylovicích. Tělocvična je sice na pohled 
zvenčí pěkně opravená a samotná hrací plocha zrekon-
struovaná. Ale bohužel, pro potřeby moderního volejbalu 
nevyhovující (prostě je malá) a již pro konání krajských 
soutěží použitelná jen s udělením výjimky řídícího soutě-
že. Velikost nám také neumožňuje pořádání halových tur-
najů a to ani mládežnických. Jeden kurt je již v této době 
málo. A stav sociálních zařízení je prostě tristní. Těch se 
rekonstrukce vůbec nedotkla a je to vlastně jen konzerva-
ce a udržování stavu ze 70. – 80. let minulého století. 

Ještě hůř je na tom ale areál fotbalového hřiště, kde 
jsou sociálky v katastrofálním stavu. Sportovní klub se je 
snažil a snaží udržovat v provozuschopném stavu, ale bez 
generální rekonstrukce to již není dále možné. Převod ce-
lého areálu do vlastnictví obce dával naději, že se alespoň 
toto změní, ale bohužel se tak doposud nestalo a skoro 
není vidět světlo na konci tunelu… Naděje však umírá 
poslední. 

Vladimír Míček, předseda oddílu

Mládežnické soutěže
Končící soutěžní rok se v našem oddíle mimořádně 

povedl. Úspěchy jsme slavili jak v kategorii dětí, tak v do-
spělých. Rovněž se nám ozvala bývalá mládežnická hráč-
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pokraèování na str. 14   Â

ka a naše odchovankyně a podělila se s námi, jak to chodí 
s volejbalem v Norsku.

Trenér mládeže Jakub Farný přihlásil ty nejmladší 
metylovské volejbalisty na turnaje v barevném minivolej-
bale. 

Neděle  21.  ledna  2018 – Palkovice – přihlášena 3 
družstva 

Obrázek 1: týmy SK Metylovice, turnaj barevného 
minivolejbalu, Raškovice 17. 3. 2019, červená barva. 
Zleva: T. Tomášková, K. Vyvialová (2. místo), D. Ha-
dámková, S. Opálková (1. místo)

– kategorii oranžovočervená – celkové 3., 4. a 7. místo 
z 24 družstev.

Neděle 25. února 2018 – hala 6. ZŠ F-M – přihlášena 
2 družstva 

– kategorie oranžovočervená celkové 4. místo z 12 
družstev

– kategorie oranžová B – 3. místo ze 7. družstev.
Neděle 11. března 2018 – Raškovice – přihlášena 2 

družstva 
– kategorie oranžovočervená celkové 2. a 3. místo ze 7 

družstev
– kategorie oranžová – 1. místo ze 7 družstev.
Neděle 21. října 2018 – Frýdlant n.O. – přihlášena 3 

družstva 
– kategorie oranžovočervená – celkové 1., 2. a 3 místo 

z 10 družstev
Neděle 11. listopadu 2018 – Palkovice – přihlášeno 5 

družstev ve 4 kategoriích
– kategorie oranžová: celkové 9. místo z 25 družstev
– kategorie červená: celkově 2. místo ze 7 družstev
– kategorie oranžovočervená: celkové 2. místo z 12 

družstev 
– kategorie zelená: celkové 3. místo z 11 družstev.
Neděle  20.  ledna  2019 – Palkovice – přihlášena 4 

družstva ve 4 kategoriích
– kategorie oranžová: celkové 16. místo z 16 družstev
– kategorie oranžovočervená: celkové 7. místo ze 17 

družstev
– kategorie červená: celkové 2. místo z 9 družstev
– kategorie zelená: celkové 2. místo z 5 družstev. 
Neděle  17.  března 2019 – Raškovice – přihlášeno 5 

družstev ve 4 kategoriích
– oranžová barva (2.–4. třída): D. Mohyla a M. Němec, 

16. místo z 20 týmů
– oranžovo–červená: L. Hajdušková a A. Macháňová, 

3. místo z 16 týmů
– červená barva (3.–5. třída): D. Hadámková a S. 

Opálková, 1. místo ze 7 týmů
– červená barva (3.–5. třída): T. Tomášková a K. Vyvi-

alová, 2. místo ze 7 týmů
– zelená barva (4.–6. třída): S. Golová a E. Satinská a 

A. Pinková, 5. místo ze 17 týmů. 

Letošní ročník 2018/2019 okresní soutěže v minivolejbalu trojic mladších žákyň a žáků vyhrály Metylovice! Gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obce. Z celkového počtu 20 týmů celého okresu jde opravdu o velmi hodnotný 
výsledek. Hodně pomohla pravidelná docházka na tréninkové jednotky. 

Celkové pořadí soutěže

  XI.18 XII.18 I.19 II.19 III.19 SUMA

  1. SK Metylovice 19 18 19 18 20 94
  2. Red Volley Frýdlant n/O A 20 20 18 16 15 89
  3. TJ Sokol FM A 17 14 20 20 17 88
  4. VK Raškovice A 15 16 15 19 19 84
  5. VK Raškovice B 14 19 17 15 18 83
  6. Green Volley Beskydy A 16 15 16 14 16 77
  7. Red Volley Frýdlant n/O B 18 17 13 13 14 75
  8. TJ Sokol Palkovice A (kluci) 8 10 14 17 13 62
  9. TJ Sokol Fryčovice 13 13 11 8 9 54
10. VK Raškovice C 10 11 8 10 11 50
11. ZŠ Janovice 4 9 12 9 12 46
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12. ZŠ Brušperk 5 8 10 12 10 45
13. Red Volley Frýdlant n/O C 9 12 7 5 8 41
14. VK Beskydy Frýdlant n/O A 12 7 5 7 5 36
15. Green Volley Beskydy B 6 4 9 11 7 37
16. VK Raškovice D 11 6 3 4 6 30
17. ZŠ Kunčice p.O. 7 5 6 3 4 25
18. TJ Sokol FM B 3 3 4 6 3 19
19. VK Beskydy Frýdlant n/O B 2 2 1 1 2 8
20. TJ Sokol Palkovice–holky 1 1 2 2 1 7

Obrázek 2: Vítězové okresního přeboru trojic 
minivolejbalu mladších žákyň a žáků 2018–2019:

zleva: E. Kalivodová, F. Černoch, A. Pinková, Z. 
Macháňová, A. Vyvialová.

Okresní soutěž minivolejbalu čtveřic starších žákyň a 
žáků je rovněž u konce a v této soutěži jsme se umístili na 
pěkném šestém místě.

Po ukončení zimních soutěží jsme naše mladší žáky 
přihlásili do Letního poháru Ing. Lumíra Hajduška mi-
nivolejbalu trojic. Přihlásili jsme dva týmy, Metylovice A 
a B, tak aby se soutěžní nálada přenesla na větší počet 
mladých hráčů. Soutěž má před sebou ještě 2 hrací kola a 
ty snad budou konečně venku na antuce. 

V následující tabulce se můžete podívat, jak si naše 
družstva vedou:

Obrázek č. 3: tým SK Metylovice A, LPLH trojic 
2019. Zleva: E. Kalivodová, A. Vyvialová, A. Pinko-
vá, D. Hadámková. 

Obrázek č. 4: tým SK Metylovice B. Zleva: V. Svo-
bodová, S. Golová, Z. Macháňová, E. Satinská.

Soutěže dospělých
Region Beskydy volejbalová liga – po delší odmlce 

jsme se znovu přihlásili do této regionální soutěže smíše-
ných družstev mužů a žen. Soutěže se účastní i družstva z 
Polska a Slovenska, takže se jedná o mezinárodní soutěž. 
Jako staronové přihlášené družstvo jsme museli začít od 
„Ligy B“ soutěže. Naše družstvo METYLÁCI obsadilo cel-
kové 2. místo z 18 zúčastněných družstev. Opět krásná 
reprezentace volejbalu Metylovic.
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Obrázek č. 4: tým „Metyláci“ RBVL 2018–2019, 
skupina B, 2. místo. Horní řada zleva: T. Čuboň, D. 
Valasová, M. Školotíková, D. Spustová, M. Konečný. 
Dolní řada zleva: P. Mohyla, V. Míček, L. Míčková, 
P. Suchan. Dále hráli: L. Drastich, A. Valasová, D. 
Vyvialová, J. Mališ, P. Štunda.

Okresní přebor Frýdek–Místek, muži 2018–2019, pořadí po 13. kole

pořadí  název týmu poč. utkání vítězství porážky sety míče body

1. SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 11 10 1 32:12 1036:865 30
2. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek, z.s. 11 7 4 21:17 859:804 21
3. VK Raškovice z.s. 11 7 4 23:17 962:901 20
4. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 11 6 5 23:18 895:899 18
5. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek–Místek 12 4 8 19:28 1013:1075 13
6. TJ Sokol Palkovice B 11 4 7 18:25 938:983 11
7. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. 11 1 10 11:30 807:983 4

Obrázek č. 5: Vítězové okresního přeboru mužů 
2018/2019. Horní řada zleva: J. Farný, M. Konečný, 
J. Kokeš, A. Uhlíř, I. Lukeš, J. Špale. Dolní řada 
zleva: P. Mohyla, L. Drastich, P. Suchan. Dále hráli: 
V. Míček, J. Kubala, J. Školotík.

Okresní soutěž mužů – povedený vstup do druhé půlky sezóny týmu SK Metylovice zajistil 1. místo ještě před po-
sledním kolem sezóny! Gratulujeme.

Příprava venkovních sportovišť
Jako každý rok se i letos budeme v letních měsících 

účastnit antukových turnajů a tak se připravovat na nad-
cházející soutěžní rok 2019/20. O tom, jak jsme si vedli, se 
vám zmíníme v dalším čísle zpravodaje.

Další tradiční jarní činností je příprava antukových 
kurtů na letní sezónu. Že to není moc oblíbená činnost 
mezi volejbalisty, je vám asi jasné. Je to nepříjemná a 
špinavá práce. Ale udělat se musí… Letos bylo jaro vel-
mi „uplakané“ a tak jsme se na kurty dostali až koncem 
měsíce května. Pro volejbal máme připraveny 2 centrální 
kurty a také pískový kurt pro beachvolejbal.

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci s majitelem 
areálu obcí Metylovice na úpravě kurtu č. 3, který bude 
primárně určen pro tenis. Na kurtu jsou nově osazeny 
tenisové sloupky a sklad vybavení kurtu. Kurty budou 
k dispozici i široké veřejnosti, pro podrobnosti navštivte 
naše webové stránky www.skmetylovice.cz.

Volejbal v norském Bergenu
Zapojit se během mého pobytu v norském Bergenu 

do tamějšího volejbalového týmu bylo jedno z nejlepších 
rozhodnutí mého života. Ještě před svým odjezdem jsem 
věděla, že chci pokračovat v hraní volejbalu i v zahraničí, 
a tak jsem si hbitě našla BSI volejbal, který byl jednou 
ze studentských organizací bergenské univerzity. Spoji-
la jsem se s organizací přes Facebook a po zodpovězení 
otázek typu jakou pozici hraji, jak dlouho a jaký systém 

postavení používáme, mi bylo řečeno, ať se ozvu, až budu 
v Bergenu.

Začátkem ledna jsem se s dvěma kufry ocitla v Berge-
nu. Neváhala jsem a oznámila jsem organizaci svůj pří-
jezd. Spojili mě s trenérem družstva, do kterého jsem 
měla nastoupit. Domluvili jsme se, že se ukážu na nad-
cházejícím tréninku, a tak se i stalo.

Hrála jsem za tým D3, který měl dva tréninky týdně a 
dva trenéry. Jeden trenér mluvil většinou norsky, druhý 
mi většinou pokyny přeložil do angličtiny. Kdykoliv jsem 
se ale mohla zeptat kterékoliv holky z týmu, vždy mi 
bylo vše ochotně přeloženo. Co jsme však opravdu neče-
kala, bylo zjištění, že i když jsem jediná cizinka v týmu, 
tak jedna holka mluví plynule česky, jelikož její tatínek 
za komunismu emigroval do Norska. A tak na tréninku 
zaznívala norština, angličtina i čeština. Norská slovíčka 
používaná při volejbale však člověk pochytí dost rychle, 
jelikož se často opakují. Navíc opravdu platí, že Norové 
mají velice dobrou úroveň angličtiny, ať už se jedná o stu-
denty nebo lidi starší než mí rodiče. Nenarazila jsem na 
Nora, který by neuměl či nebyl ochoten mluvit anglicky.

Dobrovolničení a společenský život bylo vedle tréninků 
velkou součástí BSI volejbalu. Přestože BSI pokrývá čtyři 
mužské týmy a pět ženských, členové různých týmů se 
mezi sebou docela znají. Konala se nejedna volejbalová 
párty. Dobrovolničení bylo také důležité a pro každého 
člena povinné. Za rok členství v BSI volejbale musel člo-

pokraèování na str. 16   Â
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věk odpracovat 15 hodin jako dobrovolník, což většinou 
znamenalo prodávání v bufetu během turnajů, pomáhání 
s organizací turnajů a další úkony. Pokud by člověk ne-
dobrovolničil, mohla by ho postihnout pokuta. 

Kromě dvou tréninků týdně byly také o víken-
dech sem tam zápasy a někdy i možnost přidat se na 
trénink jiného BSI družstva nebo přijít na smíšený tré-
nink, jelikož se hráči připravovali na smíšený turnaj.  
Málokdy jsem tak měla méně než tři volejbalové akce týd-
ně, někdy jsem dokonce hrála volejbal pět dní za týden.

Chtěla jsem ze zdejších volejbalových možností načer-
pat co nejvíc, a tak jsem se hbitě na smíšený turnaj také 
přihlásila a dobře jsem udělala. Se smíšeným družstvem 
jsme si užili spoustu legrace, dokonce mě požádali, jestli 
bychom jako pokřik nemohli použít nějaká česká vtipná 
slova. A tak jsme při každém prohraném bodu křičeli „po-
nožka“, naopak když se nám podařilo bod získat, radostně 
jsme zajásali „babička“. Slovo babička jsme křičeli tak 
často, až jsme na turnaji skončili druzí. 

Být součástí norského volejbalového týmu bylo napros-
to úžasné. Byla to skvělá možnost jak poznat norskou 
kulturu, rozdíly i podobnosti našich národností. Doporu-
čuji tedy všem, kteří by měli nějakou dobu strávit v za-
hraničí, aby si také nenechali podobnou příležitost ujít. 
Volejbal je skvělý sport, ať už ho člověk hraje v Česku, 
Norsku či kdekoli jinde. 

Obrázek č. 7: Položení kytice u pamětní desky 
Miloše Čupy 9. 5. 2019.

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

Nejznámějším volejbalovým turnajem v České repub-
lice je určitě turnaj v Dřevěnicích, ale asi nejstarším tur-
najem mužů je „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“, 
jehož první ročník se hrál již 8. září 1946 v Metylovicích a 
jehož 65. ročník se koná letos v neděli 25. srpna 2019.

Záznamy o počátcích metylovského volejbalu se nepa-
trně rozcházejí. Zatímco kronika TJ má první záznam o 
činnosti z roku 1930, kronika volejbalového oddílu má 
první záznam již z roku 1928. V tomto roce Jindra Liber-
da vlastní rukou ušil první balon, kterému ostatní dali 
trefný název „šíša“, anebo taky „kobzol“. Miloš Čupa se 
pustil do seznámení s touto hrou zatím hranou jen přes 
„špagát“ uvázaný mezi stromy. Před zimou hoši tehdy 
14–16letí, stihli ještě zhotovit první síť a upravit hřiště.

Bohumil Čupa (přáteli a rodinou nazýván Miloš) 
a Vladimír Bílek (neboli Mirek) patřili mezi 17 metylo-
vických obětí 2. světové války, které zahynuly popravou 
nebo útrapami ve vězeních a koncentračních táborech.

Bohumil (Miloš) Čupa (5. 2. 1909 – 10. 12. 1942) byl 
po absolvování gymnázia a učitelského ústavu v Opavě v 
roce 1929 propagátorem a zakladatelem volejbalu v naší 
obci. Vytvořením volejbalového družstva, které se stalo 
pod jeho vedením v létech 1932–1934 mistrem Moravsko-
slezské župy, položil základy tradici, která setrvává až 
do dnešních dnů. Za druhé světové války byl vedoucím 
okresního odboje v organizaci „Obrana národa“. V roce 
1941 byl zatčen a v prosinci 1942 v Breslau popraven.

Obrázek č. 6: Autor: Hedvika Kotherová (odcho-Autor: Hedvika Kotherová (odcho-
vankyně volejbalu Metylovic, hrála za juniorky a 
ženy).

Uctění památky padlých volejbalistů v Metylovicích 
během 2 světové války

Dne 9. května jsme s dětmi, které ten den měly tré-
nink, uctili památku ukončení 2. světové války u pamět-
ní desky M. Čupy. Předseda oddílu Vladimír Míček měl 
krátký proslov, kde mladým volejbalistům osvětlil, kdo 
byl Miloš Čupa a Mirek Bílek a položil kytici k uctění je-
jich památky. Obrázek č. 8: Bohumil Čupa se svými svěřenci
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Mirek Bílek byl volejbalistou, který pracoval v ilegální 
organizaci „Žižka“ v Ostravě, kde byl na samém konci vál-
ky 23. 4. 1945 zatčen a 28. 4. v Polském Těšíně zastřelen.

(pokračování příště)

Plánované akce do konce letních prázdnin 2019
Neděle 25. srpna 2019 – 65. ročník memoriálu M. 

Čupy a M. Bílka 
Všechny pozvánky na plánované akce, ale i další ak-

tuality ze života našeho oddílu můžete sledovat na webo-
vých stránkách SK Metylovice – https://skmetylovice.cz 
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/SkMetylo-
viceVolejbal.

Pokud vy nebo vaše dítě máte zájem vstoupit do naše-
ho oddílu volejbalu, popřípadě měli dotazy, náměty nebo 
připomínky, můžete nám napsat na náš e-mail: volejbal@
skmetylovice.cz

Na výše uvedené adrese si můžete popřípadě objednat 
pronájem antukových kurtů nebo hřiště na plážový volej-
bal. Bližší informace opět na webu SK Metylovice.

Na setkání s Vámi při sportu nad vysokou sítí se těší 
oddíl volejbalu.

Autoři příspěvků: Suchan, Míček, Farný, Kotherová.

Mladší žáci SK Metylovice 
reprezentují okres

Okresní fotbalový svaz Frýdek-Místek pořádá každo-
ročně turnaj mladších žáků OFS a MěFS U-12 v rám-
ci MS KFS Ostrava, na který byli nominováni a vybrá-
ni hráči SK Metylovice Viktor Šimek (2007) a Tadeáš 
Murka (2008). První letošní turnaj se konal 16. 4. 2019  

v Ostravě, kde za účasti dalších pěti okresů obsadil výběr 
Frýdku-Místku 3. místo. Tímto chci poděkovat hráčům za 
reprezentaci SK Metylovice.

Petr Murka, trenér žáků SK Metylovice

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE
Dne 12. 4. 2019 se konala v restauraci Na hřišti val-

ná hromada delegátů Sportovního klubu Metylovice, kteří 
zastupovali oddíly fotbalu, volejbalu, SPV a nohejbalu. 
Předmětem bylo vyhodnocení činnosti SK v roce 2018 a 
zvolení nových zástupců do výkonného výboru SK na nové 
čtyřleté období 2019 až 2023. SK má svou činnost vyme-
zenou stanovami, provozuje sportovní soutěžní i nesoutěž-
ní činnost v oddílech fotbalu, volejbalu, SPV a nohejbalu. 
SK Metylovice na konci r. 2018 evidovala celkem 223 
členů, z toho 71 mládeže a 152 nad 23 let v tomto členění:

 Členové	 Mládež	(do	23	let)	 Dospělí	(nad	23	let)
Oddíl fotbalu 110 46 64
Oddíl volejbalu 73 25 48
Oddíl nohejbalu 7 0 7
SPV  33 0 33

SK Metylovice v průběhu roku financovala svou čin-
nost zejména z členských příspěvků (66 400 Kč), dotací z 
rozpočtů obce (164 513 Kč), MŠMT z programu Můj klub 
(82 000 Kč), příspěvků od sportovních organizací FAČR 
(11 055 Kč), ČVS (2 550 Kč), ČASPV (520 Kč), z darů 
(4 000 Kč), z provozování vlastních sportovních zařízení, 
výdělečnou činností, pronájmem restaurace a reklamou 
(299 229 Kč).

Celkové příjmy činily 630 267 Kč, výdaje 656 547 Kč, 
spolek dosáhl celkové ztráty ve výši –26 280 Kč. Náklady 
na sportovní činnost ve výši 568 747 Kč dofinancoval svou 
hospodářskou činností ve výši 198 290 Kč.

V březnu 2018 došlo k převodu nemovitého majet-
ku v hodnotě 6 700 000 Kč dle znaleckého posudku na 
OBEC Metylovice. Zároveň byla v květnu 2018 podepsána 
smlouva o dlouhodobé výpůjčce těchto nemovitostí mezi 
obcí Metylovice a SK Metylovice na dobu 10 let s automa-
tickým prodlužováním o dalších 5 let.

V darovací smlouvě se Obec Metylovice jako obdarova-
ný zavazuje, že na svůj náklad zahájí rekonstrukci spor-
tovního a komerčního zázemí dle projektové dokumentace 
„Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren v k.ú. Me-
tylovice“ nejpozději do 30. 6. 2019 dle projektu architekto-
nické kanceláře – ateliér frýdek s.r.o.

V roce 2018 se provedla ve sportovním areálu oprava 
opěrné zídky u tenisového kurtu a bylo kolem něho zho-
toveno nové oplocení. SK Metylovice se podílel na této 
akci částkou 99 000 Kč, i když už tento majetek nevlastní, 
Obec Metylovice částkou 100 000 Kč. Celkové náklady 
tedy činily 199 000 Kč. Další práce se v tomto areálu 
neplánovaly a neprováděly, protože se čeká na zahájení 
rekonstrukce zázemí.

pokraèování na str. 18   Â
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SK Metylovice a jeho oddíly kromě své soutěžní a re-

kreační sportovní činnosti organizovaly nebo se podílely, 
případně se účastnily v r. 2018 např. těchto akcí:

Fotbalový ples, tradiční již 88. Šibřinky včetně vy-
stoupení, stavění a kácení máje, vystoupení na Dni obce, 
účast v netradičních disciplínách, družstvo žen v soutěži 
Gulášmet, Pohádkový les pro děti, sběr železného šrotu, 
16. ročník memoriálu Ondřeje Šprly ve fotbale mládeže, 
64. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka ve vo-
lejbale, volejbalové turnaje žen na Frýdlantských hrách 
2018, v Hodslavicích a Raškovicích, volejbalový turnaj 
mužů v Raškovicích, mikulášský trénink s rodiči ve vo-
lejbale, vánoční turnaj ve volejbale v sokolovně, 9. ročník 
tenisového turnaje žen na hřišti v Metylovicích, nohej-
balový turnaj Fanda cup 2018 ve Lhotce, vánoční turnaj  
v nohejbale v sokolovně.

Valnou hromadou byli zvoleni noví zástupci jednotli-
vých oddílů do výkonného výboru SK Metylovice, za fot-
bal – Ing. Radomír Kulhánek, Ing. Lukáš Halata a Zby-
něk Drastich, za volejbal – Vladimír Míček, Pavel Suchan  
a Daniela Spustová, za SPV – Ilona Sasynová a Jiřina 
Nytrová, za nohejbal – Jaroslav Svolinský. Byla zvolena  
i revizní komise, ve stejném složení jako doposud, před-
sedkyně Jana Drmelová, členky Leona Pavlásková a Mar-
cela Boráková. Svou činnost ve výkonném výboru SK Me-
tylovice ukončila Vladimíra Drastichová a Radomír Šev-
čík. Oběma dosavadní předseda Ing. Radomír Kulhánek 
poděkoval za jejich poctivou a obětavou práci pro sport  
a kulturu v Metylovicích, předal jim čestná uznání a věc-
né dary. Ve sportovní činnosti budou samozřejmě oba ve 

svých oddílech pokračovat. Za SDH Metylovice se zúčast-
nil VH starosta Milan Pečinka, který ocenil spolupráci 
se Sportovním klubem, poděkoval za ni a popřál mno-
ho úspěchů v další činnosti SK Metylovice. Dosavadnímu 
předsedovi Ing. Radomíru Kulhánkovi předal na důkaz 
přátelství mezi oběma spolky medaili Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska zhotovenou ke 100. výročí vzniku 
Československé republiky.

Obec Metylovice reprezentoval starosta obce Ing. Lu-
káš Halata, který se rovněž kladně vyjadřoval ke spolu-
práci se SK Metylovice, a to na poli sportovním, kultur-
ním i společenském. Poděkoval za dobrou reprezentaci 
obce našimi soutěžními oddíly, zejména ve fotbale a volej-
bale. Vyjádřil před delegáty svou snahu o zahájení rekon-
strukce zázemí v tomto již obcí vlastněném sportovním 
areálu a naznačil další možné kroky pro splnění tohoto 
cíle.

Dne 5. 5. 2019 se za Sportovní klub Metylovice zúčast-
nil Ing. Radomír Kulhánek, Vladimír Míček a další čle-
nové SK pietního aktu, organizovaného obecním úřadem  
u příležitosti 74. výročí osvobození naší obce a položi-
li květiny u pomníku padlých, v základní škole u relié-
fu mjr. Ambrože Bílka, u Sokolovny u reliéfu Bohumila 
Čupy a uctili tak památku obětem 1. a 2. světové války.

Dne 15. 5. 2019 se sešel na své první schůzi nově zvo-
lený výkonný výbor SK Metylovice a zvolil dle stanov pro 
další čtyřleté období statutární zástupce spolku. Předse-
dou byl zvolen Ing. Radomír Kulhánek, tajemníkem Vla-
dimír Míček a hospodářkou Ilona Sasynová. Devítičlenný 
výbor se bude scházet jednou měsíčně.

 Radomír Kulhánek

Probíhající sezóna mladých hasičů
V sobotu 18. května se na stadionu Slezan ve Frýd-

ku zakončilo okresní kolo hry Plamen, které začalo už  
13. října závodem požárnické všestrannosti, pokračovalo 
2. března hadicovou a uzlovou štafetou a nyní nás čekaly 
štafeta CTIF, štafeta dvojic, štafeta 4x60 m, útok CTIF  
a požární útok.

Starších žáků máme aktuálně šest, ale i s tímto po-
čtem se dá zvládnout pět z osmi disciplín. Na podzimním 
braňáku byli sedmí, na hadicové a uzlové štafetě shodně 
devátí a průběžně drželi dokonce šesté místo. Štafetu dvo-
jic dali bez chyby a byli v ní čtrnáctí, solidně se jim poved-
la i štafeta 4x60 m, ve které byli jedenáctí. Za neabsol-
vované disciplíny se bere pořadí jako za poslední místo +  
1, takže v celkovém hodnocení byli se součtem pořadí 
92 na 11. místě. Vzhledem k okolnostem jsme nadmí-
ru spokojeni, ale při bodové shodě na 8. až 11. místě 
rozhodovala pořadí v požárním útoku a štafetě 4x60 m.  
K celkovému 8. místu nám chyběl jeden bod, což zname-
nalo 22 setin vteřiny na štafetě dvojic nebo 23 setin vteři-
ny na štafetě 4x60 m.

Mladších žáků máme relativně dostatek, což znamená 
jedenáct. Ale chybí jim samozřejmě zkušenosti závodníků, 
kteří přešli do starší kategorie. Takže i když na braňáku 
skončili pátí, na hadicové štafetě šestí, na uzlové sedmí  
a průběžně jim patřilo 5. místo, velké ambice jsme si ne-
dávali. Pro složitost útoku CTIF na přípravu i pochopení 
a jeho malý bodový přínos, jsme se rozhodli tuto disci-

plínu vynechat a tréninkový čas věnovat zbylým čtyřem. 
Úvodní štafeta CTIF byla v podání našich mladších so-
lidní a navzdory jedné penalizaci za vyšlápnutí z dráhy, 
která ale neměla na výsledek vliv, na ní obsadili 6. místo. 
Pak nás ovšem postihlo doslova zatmění při štafetě dvojic. 
Trochu jsme při ní zamotali jednotlivé postupy, k poma-
lému času se přidaly penalizace a bylo z toho poslední 
16. místo. Rychle to házíme za hlavu a jdeme na štafetu 
4x60 metrů. Rychlejší započítávaná čtveřice bere pěkné 
5. místo. Za útok CTIF při účasti osmi týmů zapisujeme 
9 bodů a už nás čeká jen závěrečný požární útok, který 
se započítává i do našeho Okrskového poháru. Navzdory 
mírným komplikacím na spojkách a u terčů dosahuje-
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me času 20,38 s a lepší je jen těsně Nová Ves (20,17 s).  
S celkovým součtem 56 bodů obsazujeme nečekané 5. mís-
to. Po loňské 4. příčce a změnách v sestavě je to opravdu 
milé překvapení.

S koncem Plamenu se už výhradně věnujeme disci-
plíně požární útok, která děti také nejvíc baví. Poslední 
květnový víkend jsme se vypravili na dvě pohárové soutě-
že do Petřvaldíku a Fryčovic.

V sobotu v Petřvaldíku svůj první požární útok absol-
vovali naši starší žáci a nevedli si vůbec špatně. Časem 
18,05 s obsadili 13. místo. Mladší žáci bohužel vlivem 
špatně spojených hadic svůj pokus nedokončili. V neděli 
ve Fryčovicích to bylo obráceně. Starší s drobnou chybou 
svůj sobotní čas nepřekonali a zapsali si 20,57 s, čímž 
skončili šestnáctí. Naopak mladším to klaplo na jedničku 
a časem 17,06 s obsadili výborné 4. místo.

V průběhu června ještě zavítáme do Rychaltic, na Lub-
no, na Ostravici, do Oprechtic, Janovic a Frýdlantu n.O. 
Zkrátka máme program na každý víkend. Tréninky pro-
bíhají pravidelně ve středu od 16 do 18 hodin (v případě 
špatného počasí se přesouvají na pátek) a stále rádi uví-
táme nové zájemce ve věku 5–15 let. Vše podstatné nejen 
o naší sportovní činnosti najdete na webu sdh-metylovice.
info.

(Michal Bílek)

Pozvánka na pohárovou soutěž –  
4. kolo Moravskoslezské ligy

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích Vás zve na 
53. ročník pohárové soutěže hasičských družstev, která je 
zároveň 4. kolem Moravskoslezské ligy v požárním útoku 

Železní hasiči a hasičky se utkali 
v souboji

První dubnovou sobotu se v Metylovicích již popáté 
uskutečnil závod železných hasičů a hasiček TFA Metylo-
vice 2019.

Po celý týden u nás panovalo krásné slunečné počasí  
a pouze jeden půlden přinesl déšť. Shodou okolností to 
bylo právě v sobotní dopoledne. Do startovní listiny se 
zaregistrovalo 103 závodníků a závodnic ve čtyřech kate-
goriích. Pátou kategorií byla družstva sčítající časy muže, 
muže nad 35 let a ženy. Pro děti bylo opět připraveno ne-
soutěžní TFA o ceny sponzorů.

Na dráze asi 250 metrů dlouhé na závodníky po startu 
čekalo tahání pneumatiky (muži větší, ženy menší), pod-
lézání překážky, smotání jedné hadice B, muži poté pře-
konávali dvoumetrovou bariéru, následoval hammerbox 
(muži 30+30 úderů, ženy 15+15), přeskakování pneuma-
tik, překlápění velké pneumatiky (muži 8x, ženy 4x), za-
pojení dvou koncovek C na rozdělovač a dotažení úvodní 
pneumatiky do cíle.

Výsledky soutěže najdete na webu hasičů – http://sdh-
-metylovice.info. 

(Michal Bílek)

2019. Soutěž se koná v sobotu 6. července 2019 od 13 ho-
din na fotbalovém hřišti v Metylovicích. Vedle domácích 
družstev v kategoriích mužů, žen, mužů nad 35 let a žen 
nad 35 let se představí i kompletní špička Moravskoslez-
ského kraje. Přijďte podpořit naše závodníky.

(Michal Bílek)

Myslivecký kroužek pro děti
Na začátku letošního roku vznikl pod vedením Jany 

Šimkové myslivecký kroužek pro děti. Kroužek má cel-
kem 20 členů. S dětmi se scházíme, za nepříznivého poča-
sí v základní škole v Metylovicích, ale většinu času tráví-
me v okolní přírodě.

Zábavnou formou se učíme poznávat místní přírodu. 
Rozeznávat stopy zvířat, poznávat různé druhy ptáků, 
stromů a rostlin.

V březnu se nám podařilo zhotovit pomocí Radima 
Vanče 7 ptačích budek, které jsme rozmístili v blízkém 

okolí. Pan Vančo nám nařezal dřevo přímo na míru a děti 
si budky samy smontovaly a natřely.

V nejbližších dnech máme ještě v plánu vypustit do 
místní honidby malé bažanty, které jsme sami odchovali  
a rozloučit se se školním rokem opékáním párků na míst-
ní myslivecké chatě, kde se děti také potkají s myslivci.

Našim záměrem je, aby se děti sblížily s přírodou, více 
si jí vážily a uvědomily si, že je jí třeba pomáhat. 

 Veronika Mohylová

pokraèování na str. 20   Â

SK Metylovice – stavění a kácení 
májky

V úterý 30. dubna 2019 se sešli členové a příznivci SK 
Metylovice na fotbalovém hřišti, aby zde postavili tradiční 
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Á   pokraèování ze str. 19
„májku“. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale přece nejsme 
z cukru ani ze soli, takže si jako správní sportovci umí-
me poradit i s nepříznivými podmínkami. Děti za pomoci 
maminek májku krásně vyzdobily a chlapi ji, za hlasitého 
povzbuzování přihlížejících, vztyčili. Členky ASPV si vy-
zdobily vlastní malou májku, kterou v retro prvomájovém 
průvodu donesly na tenisové kurty, o čemž si můžete pře-
číst v článku „ASPV ženy“.

Poté započalo již tradiční smažení vaječiny a opéká-
ní špekáčků. Vaječina byla jako vždy skvělá a připálené 
špekáčky ještě lepší. Samozřejmě nechybělo ani něco na 
zahřátí a při ohni jsme se dobře bavili až do pozdních noč-
ních hodin…

Poslední květnový den jsme naši krásnou májku ská-
celi. Na programu byly opět špekáčky, dobré pití a hlavně 
skvělá zábava…

Obě akce se velmi vydařily a potvrdilo se, že:
Ať je teplo nebo zima, 
naše akce jsou vždy prima…

Kdo přišel, ten nelitoval a kdo chyběl, může přijít příš-
tě.

Za SK Metylovice Martina Mertová

ASPV Metylovice – ženy
Ani po začátku roku jsme nikterak neza-

hálely. Kromě pravidelného cvičení, jsme se v 
únoru podílely na přípravě a průběhu Šibři-
nek. Některé členky vystoupily v úspěšné scénce  
„Metylovští chalupáři“.

Že nikterak nezahálíme, svědčí i výčet našich aktivit:
Počátkem března jsme vyrazily do Lhotky na bow-

ling. Další březnovou akcí tematické cvičení, a to ve stylu 
country. I tentokrát jsme se oblékly do nápaditých kostý-
mů.

Máj jsme přivítaly po svém. Poslední dubnový den 
jsme vztyčily na tenisovém kurtu májku. I k této příle-
žitosti jsme se náležitě a dobově vymódily. Zavzpomínaly 
jsme na časy minulé. Odpoledne bylo završeno opékáním 
párků.

18. května 13 našich členek zavítalo rehabilitovat na 
Odru na Ostravici. Zde jsme si užily masáží, bazénu i 
sauny. Cestou zpět jsme ještě navštívily Ráj dřevěných 
soch. Květen jsme završily kácením máje a zároveň jsme 
si usmažily vaječinu.

Náš oddíl existuje od r. 1992. V prvopočátcích oddíl 
nesl jméno ZRTV (základní rekreační tělesná výchova) 
a v porevolučních letech se transformoval a získal název 
ASPV (Asociace sportu pro všechny). 

Po většinu času náš oddíl ve výboru Tělovýchovné jed-
noty, později ve Sportovním klubu Metylovice, reprezento-
vala a naše zájmy hájila paní Vlaďka Drastichová, která 
byla i naši „předsedkyní“. Na prosincové výroční schůzi 
projevila zájem ve funkci skončit. 

Proto jsme ve vlastních řadách našli novou „předsed-
kyni“ paní Jiřku Nytrovou. Ta byla nominována na val-
nou hromadu Sportovního klubu a v dubnu se stala člen-
kou výkonného výboru.
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Paní Vlaďce Dratichové moc a moc děkujeme za její 
dosavadní činnost a nervy, které s námi mnohdy měla. 
Naopak Jiřce Nytrové přejeme, aby se jí v nové roli dařilo, 
měla hojnost elánu a dobrých nápadů.

Za ASPV R. Vrbová

Z klubu seniorů
Po novém roce jsme se pravidelně scháze-

li první čtvrtek v měsíci od 15 hod. na Obecním úřa-
dě v Metylovicích. Zde si povídáme, předáváme růz-
né informace a slavíme různá výročí našich členů. 
V únoru pan Vavřín Michalec vystupoval na fotbalovém 
plese a na Šibřinkách ve scénce „Metylovští chalupáři“ 
jako Evžen Huml.

Počátkem května jsme si opekli párky a v červnu 
usmažili vaječinu. Obě akce se vždy těší velkému zájmu.

V červenci a srpnu „máme prázdniny“. Scházet se opět 

začneme počátkem září. To někteří pojedou do Prahy na 
muzikál a taky máme naplánován výjezd na Lysou horu.

V. Michalec

Tradiční

metylovská pouť
11. 8. 2019

v areálu fotbalového hřiště

Den obce
a

5. ročník Gulášmetu
7. 9. 2019

Bližší informace na obě akce 
budou zveřejněny obecním úřadem.



 22 

OKÉNKO DO HISTORIE
Z pamětí Ondřeje Lepíka

(pokračování z minulého čísla)

Nový rakouský útok provedli Bos-
ňáci. Podporoval je oddíl strojních 
pušek našeho praporu, který včera 
na frontu dorazil. Vrchol byl opět do-
byt, ale několika protiútoky byli Bos-
ňáci tak zdecimovaní, že se museli 
stáhnout. Ani si nedovedli vysvětlit, 
s jakým pronárodem vlastně bojovali. 
Běloši prý to nebyli, černoši také ne. 
Usoudil jsem, že asi mohlo jít o fran-
couzské Afričany z Maroka či Alžíru.

„Z batalionu 240–260 mužů nás 
zůstalo asi osmdesát“, končil rozmlu-
vu Bosňák zasmušile a kroutil si ci-
garetu. Teď jsem pochopil důsledné 
odstřelování přístupové cesty. Mělo 
zabránit příchodu posily, než se Ita-
lové opevní.

Už se úplně rozednilo, ale sem 
slunce teď v zimě pro kopec nezasvit-
lo. Konečně i já sehnal místo ku spa-
ní. Vojáci, co k nám nepatřili, mu-
sili uhnout a tak jsem se dostal do 
obytného stavení. Domácí lidé v noci 
spali v malé kuchyňce. I Bosňáci z 
kostela odešli. Ovšem strop v kostele 
zůstal začouzený. 

Nedělali jsme nic, jen drželi stráž 
u trenu dole na návsi u frekventova-
né silnice. Vedle vozů ležela bedna 
z nehoblovaných prken s nápisem: 
Fenrich XY. Očekávala asi rozkaz k 
cestě do rodinné hrobky. Zmrzlý byl 
určitě na kost. Nebyli jsme tam ani 
týden a nastoupili další cestu zpět od 
fronty, směr Beluno-Victorio. Dru-
hého dne našeho pochodu nám při-
šla vstříc vojenská hudba a tak byl 

pochod veselejší. Šla asi s námi celá 
brigáda. Konečným cílem byla nevel-
ká osada na italské rovině. Ubytová-
ní bylo na seníku. V těch místech už 
nebyl sníh, jen někde ve stínu zůsta-
ly zbytky.

Druhého dne následovala pro-
hlídka výstroje a výzbroje. Měl jsem 
všechno mimo patrony, ačkoliv jsem 
za těch čtrnáct dnů v linii nevypálil 
ani jednu. Ale jaká bída? Na seníku 
pod střechou jich byla celá kupa. Ješ-
tě před nástupem jsem je cídil. Byly 
totiž rezavé až hanba. Kluci se mi 
smáli: „Proč prý je čistím?“ Má odpo-
věď zněla: „Jářku, nechci si vzít na 
svědomí, aby některý Talián dostal 
otravu krve, kdyby byl raněn reza-
vou kulkou.“

Prohlídka dopadla nad mé očeká-
vání. Z celé kompanie nás bylo šest, 
co jsme měli výzbroj a výstroj kom-
plet. Postavili nás ostatním za vzor 
a dali nám slavnostně čtrnáct dnů 
dovolenou. Nepárali se šetřením, 
kdo má na dovolenou největší nárok. 
Druhý den po obědě jsme utíkali k 
vlaku. Jezdil dvakrát denně přímo 
k Vídni, kam dorazil ještě před půl-
nocí. K poledni jsem dorazil domů.

Už na dvoře jsem volal na pře-
kvapené domácí, aby mně civilní šaty 
donesli pod kůlnu. Ačkoliv jsem se 
před odjezdem domů vyčistil, cítil 
jsem, že jsem ve vlaku opět nachytal 
vši. Doma mne nečekali. Ale panova-
la tam spokojenější nálada. Více se 
urodilo, také z Hané se něco k živo-
bytí přivezlo.

Obešel jsem známé, poptal se po 
kamarádech. Karel Šigut byl v zaje-
tí v Rusku, prý je jich tam hodně. 
Vracel jsem se od ujca Kolořa domů 
přes dvůr Kopeckého. Za chvíli se u 
nás na dvoře objevil voják – Fran-
ta Kopecký. Byl rovněž na dovolené. 
Neviděl mne, ale zpozoroval čerstvé 
stopy horolezeckých bot ve sněhu a 
tak se pustil za nimi. Ještě větší byl 
jeho údiv, když se dověděl, že jsem 
byl pod Monte Tombo. On bojoval 
hned vedle u praporu pěšího pluku 
100, který držel vedlejší kopec Monte 
Strappo po celou italskou protiofenzi-
vu. Tak mu ta bitva utkvěla v pamě-
ti, že o ní vyprávěl každému, kdo byl 
ochoten poslouchat.

Život v dědině byl sklíčený, za-
mlklý. Počet mrtvých a nezvěstných 
stoupal. Nedostatek se jevil na všech 
stranách. Jen několik řemenářů, kte-
ré válka ponechala doma, vydělávalo 
značné peníze a většina z nich pak 
dělala kavalíry  – furianty. V době do-
volené jsem se zúčastnil Valné hro-
mady hasičské. Sešli jsme se všichni 
v malé světničce vedle nálevny v hos-
tinci. Z funkcionářů Jan Závodný, t.č. 
starosta obce, pokladník Tomáš Ně-
mec, Jan Bílek Šugar i Jan Závodný, 
kovář. Také Pavel Kuhejda už coby 
invalida. Zvolili mne narychlo revizo-
rem účtů.

Dovolená skončila právě v ostat-
ky. Na Popeleční středu zase zpět na 
frontu. Na dědině jsem potkal Pavla 
Mertu. Když mně poznal a viděl, že 
jdu zpět na frontu, rozhořčeně zvo-
lal:, „Ještě toho nemáte dost? Vždyť 
bych těm...“ a udeřil hodně čaganem 
na cestu. Já na to: „Kdyby to šlo.“ „A 
kdo má začít?“, pokračoval. Nenašel 
jsem odpovědi.

Prapor se ještě zotavoval, pokud 
to vojenská disciplína dovolovala. 
Doplnila se výstroj. Vždyť jsme byli 
zanedbáni až hrůza. Jen stav se ne-
doplňoval. Naopak proskočily zprá-
vy, že landsturm bude rozpuštěn. Že 
bychom šli domů? Tomu jsme nevě-
řili. Další zpráva – půjdeme prý do 
jižních Tyrol. Skutečně, za několik 
dnů pochod opět do hor. Úzkými údo-
lími se vinula cesta. Šli jsme řadu 
dní. Kraj to byl chudý. Údolí už bez 
sněhu, na svazích terasovitá políčka, 
cestu k nim jsme neviděli. To prý i 
hnůj na ně v koších vynášeli. Ale na 
sluneční straně kopců bylo vidět na 
těch políčkách i vinice. Ba i kvetou-
cí už meruňky a broskve. V údolí se 
občas objevilo jezero. Největší, okolo 
kterého jsme šli, se jmenovalo Kaldo 
Nazo.

Na jednom z kopců se objevila 
rozsáhlá stavba. Jsou to prý kasárna 
pohraniční pevnosti. Konečně jsme se 
usadili v nevelké vesničce na mírném 
návrší. Jaro už viselo ve vzduchu, 
ale chladily ho vrcholky zasněžených 
hor. Jednotvárnost pobytu v zastrče-
ném koutě se nám omrzela. Zaved-
li tedy období kurzů. Prodělal jsem 
týden výcviku u těžkých kulometů, 
druhý u lehkých, třetí u malých pě-
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chotních děl. Ještě mne vytáhli do 
šturm kurzu, ale protože už mi bylo 
28 let, zase mne vrátili zpět.

Na zprávě o rozpuštění land-
šturmu byl přeci kus pravdy. Vyra-
zili jsme z dosavadního ležení a po 
jednodenním pochodu zastavili ve 
větší vesnici rozšířené o několik vo-
jenských baráků. Zde ze tří praporů 
landšturmu utvořili pěší pluk č. 127. 
K mé lítosti v něm byli téměř samí 
Němci. Rozhodili nás tak důkladně, 
že u mého švarmu jsme zůstali pouze 
dva z původního útvaru. Já a nějaký 
Kopic, sklář z českého severu. Cizo-
ta a rasová nenávist nás obklopila. 
Byli zde zastoupeni čeští pohraniční 
Němci. V rozkazech se objevily zprá-
vy o popravených velezrádcích, hlav-
ně Češích, zajatých na italské frontě. 

Opovržlivě se na nás dívali. Nebylo 
divu, že mnozí svou národnost zapí-
rali. Můj nadřízený dostával novi-
ny, ale nevěděl jsem, z kterého měs-
ta. Jeden z takových Němců byl i u 
mého švarmu. Jmenoval se Šindelář 
a to mi bylo podezřelé. Dal jsem se s 
ním do debaty. Co ten už Rusů a Ta-
liánů pobil, ovšem dle jeho údajů. Že 
jsem mu všechno v němčině nerozu-
měl a nemohl pochopit, spustil česky. 
Skončilo to celovečerní debatou, zda 
je Šindelář jméno české či německé. 
Ale více jsme už spolu nemluvili.

Hned prvního dne se nám přesta-
vil i velitel pluku. Po přehlídce vlas-
tenecký projev, sliboval hory doly. 
Žádal jen disciplínu a udatnost před 
nepřítelem. Byl to už starší člověk. 
Menší, zavalitý, červených tváří a še-

divých vlasů. Usoudili jsme, že je to 
asi důstojník penzista, který nabídl 
své služby rakouské vlasti. Vyzval 
vojáky, kdo má jakou stížnost či přá-
ní, aby nastoupil k raportu. Nastou-
pila jich nepřehledná řada. Většinou 
se žádostí o dovolenou. Byl to snad 
jen trik, jak se blýsknout.

V několika dnech jsme se hnuli 
k frontě. Bylo nutno překročit vyso-
ký horský hřeben. Trvalo to celý den. 
Jakžtakž jsme to vydrželi, byli jsme 
odpočatí. Ale chudáci koně s trenem. 
Měli rovněž nyní k jaru půst. A tak 
nám během výstupu tři zcepeněli a 
my z nich po dva dny dostali přída-
vek k večeři – guláš. Ovšem maso 
rozdrtily jen ty nejpevnější zuby.

(pokračování v příštím čísle)

VŠICHNI
JSME

ZVÍŘATA
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KULTURA

DIVADLO V METYLOVICÍCH – ROK TŘETÍ
Říká se, když někam jedete, že třetí den bývá kritický. 

A musím říct, že na tom něco je, a nemusíte ani nikam 
jet. 

Když jsme v roce 2018 zahájili 3. sezónu, přemýšleli 
jsme co dál? Kam se vydat? Antonín Procházka nám dvě-
ma výbornými hrami (S tvojí dcerou ne a Vraždy a něž-
nosti) pootevřel dveře do ochotnického divadelního světa, 
ale tušili jsme, že hrát pořád stejného autora nebude ta 
správná cesta. Přece jenom, většina autorů má svůj vy-
hraněný styl, podobný humor, opakující se stěžejní téma-
ta… To je milé, pokud by divadlo uvádělo dalších pět, de-
set rozdílných kusů. Pak je jednou do roka stejný a vtipný 
autor v podstatě zpestření ostatního repertoáru. Ovšem 
pokud hrajete pouze jedno představení, se stejnými herci, 
dlouhá léta se to dělat nedá. 

I přes to jsme ještě v létě 2018 uvažovali o „Procház-
kovsko-Metylovické“ trilogii, a chtěli jsme nazkoušet jeho 
hru „Klíče na neděli“. Dva páry, dlouholetí přátelé, se na 
večírku opijí, a v alkoholové eufórii se rozhodnou, že se 
vzájemně prohodí a na víkend budou mít partnera toho 
druhého. Zajímavá zápletka, co říkáte? Nám se taky líbi-
la. Ale… Koncem září hráli tuto hru v Bašce, a to přímo v 
provedení samotného autora, a když jsme ji viděli na jevi-
šti, moc nás nenadchla…

Takže jsme zrušili plán na „trilogii“ a začali vybírat 
jinou hru. Ale… (to slovo budu používat častěji) byť každý 
rok na světě vznikne spousta skvělých her, a za poslední 
desetiletí musí být na světě takových skvělých her stovky, 
my jsme o žádné nevěděli. 

V podstatě nikdo z nás nemá čas přečíst si denně 3 
scénáře, nebo shlédnout několik přestavení, takže jsme 
museli zvolit cestu z nejjednodušších – vybrat populár-
ního autora a věřit, že z něj něco vybereme. Patrik Hartl 
je v současné době nejpopulárnější český spisovatel, se 
stovkami tisíc prodaných výtisků knih. Překvapivě je ale 

mnohem plodnější autor divadelních her. Knihy napsal 
čtyři. Divadelní hry se blíží k desítce. 

Oslovili jsme ho a on nám poslal 3 tipy. Vzhledem  
k tomu, že naše nároky na hry nebyly malé, posuďte: Hra 
musí být asi pro 8 postav (přibližný počet herců), odpo-
vídající věkové kategorie, musí se jednat o komedii, ne-
smí být delší než dvě hodiny i s přestávkou, musíme být 
schopni dát do kupy kulisy, a musí se nám samozřejmě 
líbit – je v podstatě překvapení, že se nám z těch tří na-
bídnutých podařilo jednu vybrat. Byly to Hovory o štěstí 
mezi čtyřma očima. 

Když jsme si ji přečetli všichni, ne všichni z ní byli 
nadšení… Rozdíl mezi Procházkou, který oplýval lehkým 
humorem, a vtipy v každé druhé replice, byl docela zá-
sadní. „Hovory“ jsou komedie, ale ostřejšího rázu, a divák  
k ní musí přistoupit s určitým nadhledem. Některé si-
tuace, pokud jste je navíc sami v určité variaci prožili, 
vám vtipné ani připadat nemusí. Jednotlivé postavy mají  
v mnoha případech rysy velmi negativních lidských vlast-
ností. A divák v podstatě musí přistoupit na to, že je to 
nadsázka. A pak se pobaví. Ale… (já to říkal) vůbec se 
nedivím těm, kterých se chování postav dotklo více, než 
bychom si přáli v rámci komedie. Ovšem, uznejte, je to 
také známka toho, že hra je napsaná dobře. Pokud hra 
vzbuzuje hlubší emoce, je to přesně to, co dělá divadlo di-
vadlem. My jsme si samozřejmě přáli, aby vzbudila jen ty 
pozitivní. 

Takže shrnuto, byl to trochu risk. Všeobecné nadšení 
jsme tak úplně nečekali, ale mně osobně se líbilo, že je to 
posun jiným směrem. Trochu překvapení. 

Začali jsme zkoušet. Jak jsem psal v úvodu o kritic-
kém třetím dnu, resp. roce, ten začal trochu doutnat už 
při výběru hry. Byť jsem si to uvědomil až mnohem poz-
ději. Všichni nebyli úplně pro, takže se šlo demokratic-
kou cestou – rozhoduje většina. Jsme sice demokraté, ale 

V METYLOVICÍCH ZAČÍNÁ OPĚT SÉRIE 
KONCERTŮ

Bluegrass Theatre v Metylovicích zahajuje sezónu. V areálu za školou se budou opět konat 
malé hudební festivaly. Zahájeny byly v pátek 24. května, kdy zahrála pořadatelská domácí 
kapela Ptačoroko, formace Pe&Pe a slovenská skupina Heartbeats. „Letos plánujeme uspořádat 
šest akcí. Program jsme se snažili udělat takový, aby pokaždé hrála aspoň jedna hvězda. Na 
druhou stranu se ale ještě může doplnit o další vystupující. Vše je ještě otevřené,“ uvedl pořa-
datel Lukáš Karlický.

Areál za tenisovými kurty se snaží pořadatelé neustále vylepšovat. „Pracujeme na akustice, 
hudebníci už mají vlastní šatnu. Změn dozná také občerstvení, které by mělo být více domácí 
a příjemnější. Prostě se chceme vyhnout přepáleným tukům a mít něco jiného, než je běžné na 
hudebních festivalech,“ podotkl Karlický. Zve všechny obyvatele Metylovic k návštěvě. Čas k ní 
budou mít kousek jara a celé léto.

(p. Karlický) 
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pokraèování na str. 26   Â

DIVADLO V METYLOVICÍCH – ROK TŘETÍ
každý asi zažil pocit, že podřídit se demokratické většině, 
není vždy povznášející. Občas to taky může naštvat. Nebo 
to minimálně zůstává uvnitř a doutná to. 

Třetí rok, tedy alespoň v našem případě, byl rokem, 
kdy jsme už určité zkušenosti měli, věděli jsme, co nás v 
divadle baví, co nás tak úplně nebaví, a co nás nebaví vů-
bec – a co děláme, že musíme. První rok jsme tyto pocity 
vůbec neprožívali, vše bylo nové, vše jsme si chtěli zku-
sit, druhý rok, jsme vše dělali s radostí, protože už jsme 
trochu věděli, jak na to – využívali jsme pro naši činnost 
zkušenosti a líbilo se nám to. Využívat zkušenosti, je v 
podstatě také svým způsobem nová činnost. Ale třetí rok 
už je to jinak. 

Třetí rok máte zkušenosti z předešlých dvou let, kro-
mě nové hry, toho moc nového není… Možná to může znít 
překvapivě, ale už třetí rok se spousta činností stává ste-
reotypní a trochu i nudí. A vy se najednou musíte vyrov-
nat s tím, že nějakou činnost děláte dobrovolně, ve svém 
volném čase (a že to je hodně volného času), a musíte dě-
lat i věci, které vás tak úplně nebaví. 

A v divadle to mohou být činnosti, které jsou zcela zá-
sadní a od divadla naprosto neoddělitelné. Naučit se text 
a postavit kulisy. 

Učení textu je dosti náročná činnost, protože na zkouš-
kách se ho naučit nelze – musíte se ho naučit doma, a to 
zabere čas. V ruce máte scénář o 60–80 stranách a máte 
za úkol se naučit „svých“ 20 stran. Nazpaměť. A to neje-
nom svoji repliku, ale také, kdy ji máte říct – tzn., co říká 
ten druhý. 

Neučíte se to samozřejmě ne najednou. Po částech, asi 
dva měsíce. Ale naučit se to musíte. Bez toho divadlo, jak 
jistě uznáte, dělat nejde. 

A nyní nastávají různé přístupy k tomuto úkolu, někdo 
se text na danou zkoušku – např. 5 stran scénáře, naučí 
hned a už se to dále učit nemusí. Druhý přístup je, neučit 
se to do chvíle, dokud vás nepálí termín premiéry. A pak 
už nic jiného dělat nejde – donutí vás odpovědnost. Na 
zkouškách chodit se scénářem a číst. 

V ochotnickém divadle fungují obě verze. A vzhledem  
k tomu, že se jedná o čistě dobrovolnou činnosti, kterou 
by měl člověk dělat rád, v podstatě se nabízí, abychom 
všichni respektovali přístup toho druhého k dané věci. Ať 
si to dělá po svém, tak jak ho to baví. 

Na druhou stranu je možné se ptát, jestli to takto 
může fungovat. Jeden to umí, a může očekávat, že druhý 

na jeho repliku bude reagovat odpovídajícím způsobem.  
A druhý teprve hledá svou repliku ve scénáři, aby ji pře-
četl. 

Z mého pohledu je v tomto rozpor – zároveň je nutno 
respektovat jednotlivé individuality a jejich individuální 
přístup a zároveň to nemusí úplně fungovat. 

Jak z toho ven? Respektovat, že to každý bude dělat po 
svém – přece jenom je to dobrovolné. Anebo vše sjednotit, 
ale pak zároveň vyžadovat, aby to všichni dodržovali. Jak 
ovšem po někom něco vyžadovat, když je to dobrovolné? 
První zádrhel třetího roku. 

Druhý – stavba kulis. Stavba kulis není úplně zábav-
ná činnost. Vyžaduje hodně času (mluvíme o 15–20 hodi-
nách čistého času) a k tomu fyzické i mentální síly. Men-
tální k tomu, abychom vymysleli, jak to postavit. 

Není to totiž tak jednoduché, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Zjistíte, že postava se dobývá do koupelny. 
Tak přemýšlíte, jak může ta koupelna na jevišti vypadat, 
aby se tam postava mohla dobývat. Neměla by stát zády 
k jevišti, musí tam být asi dveře. Jaké dveře? Jaká šířka. 
Máme na takovou šířku rám? Kde ty dveře budou umís-
těny? Když dáme ty dveře do prostoru, neukrojíme příliš 
mnoho jeviště? 

A to jsou jedny dveře. 
Není pro všechny vynikající představa – trávit čtyři 

hodiny večerního času nad tím, kam dáme dveře a jaké to 
bude mít důsledky na zbylou scénu. To je jasné. Ale… (je 
to tu zas) udělat se to prostě musí. 
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Á   pokraèování ze str. 25
A znovu. Máte právo někoho nutit, aby kulisy stavěl, 

když ho to v rámci dobrovolné činnosti nebaví? Asi ne. Zá-
roveň – jaký mají pocit ti, kteří kulisy staví? I přes to, že 
ani oni to nepovažují za ideál čtvrtečního večera. Postaví 
to, a zároveň mohou mít pocit, že to staví za ostatní…

Asi nebudu jediný, kdo se pohybuje v dobrovolných 
spolcích, a setkal se s podobnými pocity. Lidé jsou indi-
viduality a v rámci spolku by měli využít svůj potenciál 
tam, kde je to nejpřínosnější a zároveň způsobem, který 
je bude bavit. Lidé obecně přispějí celku nejlépe tím, že 
dělají, co je baví. Ale… Co když je nutné dělat i činnosti, 
které je nebaví, aby se došlo ke splnění cíle? A nemusí se 
jednat jen o divadlo. 

Divadlo – rok třetí. Osobně ho vnímám jako rok kritic-
ký. Protože jsme určitě zkušenosti již nabrali, ale zároveň 
jich máme tak málo, že je složité se vypořádat s problé-
my, které s nabytými zkušenostmi logicky přicházejí –  
s rutinou, s realizací nudných a přitom zcela nezbytných 
činností, vyrovnat se s tím, že každý je jiný, a má chuť se 
k cíli dostat jinými cestami. 

Divadlo – rok třetí. PS: Zakončil jsem to dramaticky, 
tak jak se na divadle patří. Ale… (už naposled) co já vím, 
třeba to jsou jen malé porodní bolesti. Tři roky, co to je? 
Zkušenosti mám tak malé, že to posoudit prostě nemůžu 
umět. Výsledek snad za to stál.        David Hyšpler


