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Den obce lákal na guláš, hudbu i kolotoče
Metylovice pořádaly 1. září tradiční Den obce. V areálu
u fotbalového hřiště vyrostly stánky, přijely kolotoče a pak
došli i lidé.
„Těší mne, že obliba naší akce rok od roku stoupá. Tento rok přišlo 660 platících návštěvníků, což je opět více než
loni. Jsem tomu moc rád,“ zhodnotil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Letos se Den obce nesl v duchu známého seriálu Chalupáři. Hned v úvodu vystoupily děti z mateřské i základní

školy. Ty pak pobavila kouzelnice a především kolotoče, které byly k dispozici za symbolickou cenu, takže byly neustále
v obležení dětí i mnohých dospělých. Ze stánků stoupala neodolatelná vůně, protože zároveň probíhala i tradiční soutěž
ve vaření kotlíkového guláše. Místní spolky i další účastníci
vařili rozmanité druhy, jedni dokonce měli guláš z klokaního masa. U diváků i odborné poroty to nakonec vyhráli
šéfkuchaři z TJ Sokol Metylovice, kteří připravili sokolský
hovězí guláš. Porota pak udělila stříbrnou medaili spolku
pokraèování na str. 2   Â
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myslivců za jejich dančí guláš a bronz si odnesli Jézéďáci za
jézéďácký guláš z vepřového a hovězího masa.
Lidé se královsky bavili při soutěži družstev v netradičních disciplínách. Dech se jim tajil při sledování párové ak-

robacie. Úspěch sklidil Team Revival a závěr patřil kapele
Sagar a diskotéce.
„Počasí docela vyšlo, až pak večer začalo pršet. Myslím
ale, že to nakonec nikomu nevadilo a zábava se protáhla až
do rána,“ dodal starosta.

SPOLKY
ASPV Metylovice – Ženy
Po sezóně v tělocvičně jsme se těšily na letní, venkovní
aktivity.
Samozřejmě nemůžeme vynechat naši srdcovou záležitost, a to vycházku na Čupek. Taky jsme letos zavítaly do
hospůdky U Čendy v Hodoňovicích.

Tenis v bílém

Tenis v bílém

Den obce

Den obce
Přes prázdniny jsme se těšily na tenis, ale bohužel jsme
toho moc nenahrály. Důvodem byla oprava oplocení na tenisovém kurtu. Oprava již byla opravdu potřebná. Po dohodě
s volejbalisty jsme pak hrály na jednom volejbalovém kurtu.
To už bylo půl sezóny za námi.
Přesto nás to neodradilo a 9. září 2018 jsme si zorganizovaly již 9. ročník. Tentokrát „v bílém“. Tradičně hrajeme
čtyřhru, letos byly 4 družstva, z nichž vyšly vítězně Jiřka
Nytrová a Marta Liberdová.
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Nelze zapomenout na další akci, které jsme zúčastnily
– Den obce a 4. ročník Gulášmetu, který se konal první zářijovou sobotu. Stylizovaly jsme se do Mexika. Sestavily jsme
pětičlenné družstvo „COCINEROS“, což v překladu znamená
kuchařky. Uvařily jsme mexický guláš, kterým jsme zasytily
přítomné návštěvníky. V nabízeném sortimentu jsme dále
měly mexické speciality „opičí úlet“ a „nachos“ a u našeho
stánku nechyběl ani pravý mexikánec :-D
Naše ženy byly hlavními aktérkami scénky „Chalupáři
v Metylovicích“ i vystoupení k výročí 100 let založení České
republiky.
Koncem září jsme pomáhaly s organizací Cesty do pohádky – Do ledového království.
Teď už opět cvičíme v tělocvičně. Máme opět nové cvičební pomůcky, budeme chodit na bazén, zajedeme si i na
bowling. V prosinci nás čeká mikulášská nadílka a rok zakončíme zpíváním u stromečku.
Tenis v bílém

Den obce

Den obce

Rok s metylovskými hasiči
Koncem září do svého cíle nezadržitelně míří letošní hasičská sezóna, a tak je čas bilancovat…
V našem sboru máme aktuálně zhruba patnáctičlenný
kolektiv mladých hasičů pod vedením Denisy Izvorské, Zuzany Bílkové a Michala Bílka.
V celoroční hře Plamen, která začala už v říjnu 2017 závodem hasičské všestrannosti u nás v Metylovicích, pokračovala zimní hadicovou a uzlovou štafetou a vyvrcholila květnovým kolem na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku, jsme
v kategorii mladších žáků a konkurenci 25 týmů obsadili
pěkné 4. místo.
Od května do září jsme pak absolvovali 13 soutěží v požárním útoku, ze kterých jsme si odnesli dvě vítězství a tři
druhá místa. Největší pozornost jsme ovšem věnovali soutěžím zařazeným do Okrskového poháru mládeže. Na Nové
Vsi, v Malenovicích, v Janovicích, ve Frýdlantu a na Lubně
se nám dařilo natolik, že naše áčko v jedenáctičlenné kategorii mladších žáků zvítězilo a béčko skončilo druhé. Tyto
úspěchy bude v nadcházející době opravdu těžké zopakovat,
protože zhruba polovina zkušených dětí přechází do kategorie starších žáků, ve které se představí už na říjnovém
závodu hasičské všestrannosti ve Starém Městě. Také stále
platí, že budeme rádi za jakoukoliv novou posilu našich
mladších (2008–2013) nebo starších (2004–2009) žáků.
V kategoriích dospělých náš sbor reprezentují družstva
mužů, žen, mužů nad 35 let a žen nad 35 let. Letos jsme absolvovali 35 pohárových soutěží, z nichž 12 bylo zařazeno do
Moravskoslezské ligy. Muži vyhráli jednou, ženy sedmkrát,
veteráni desetkrát, ale nejvyšší úspěšnost měly naše ženy
nad 35 let, když všechny tři starty proměnily ve vítězství.
K tomu naše družstva přidala dalších 19 umístění na bedně.
V Moravskoslezské lize si muži vedli dle svých aktuálních možností a obsadili 14. místo z jednadvaceti družstev.
O poznání víc se dařilo mužům nad 35 let, kteří si ve své
sedmičlenné kategorii již na předposledním kole zajistili 2.
příčku. Ženy až do samotného závěru bojovaly o svůj premiérový titul a byly k němu opravdu blízko. Bohužel zaváhání
soupeřek nedokázaly využít a také pro ně z toho byly stříbrné medaile. Po úvodních slzách již řádně oslavené.
Také letos se naši závodníci zapojili do soutěží železných
hasičů v disciplíně TFA. Dařilo se jim především na domácím závodě, na kterém Adéla Štandlová zvítězila v ženské kategorii a trojice Martin Nováček, Jan Herot, Adéla
Štandlová ovládla kategorii družstev. Mimo to stojí ještě za
zmínku 3. místo Jany Kolibové ve Staré Bělé.
pokraèování na str. 4





Â

3

  pokraèování ze str. 3
Nejen mimo hlavní hasičskou sezónu se zapojujeme i do
běžeckých závodů. Od března do konce září jsme jich stihli
jedenáct, k tomu jeden duatlon (běh – kolo – běh) a jeden
triatlon (plavání – kolo – běh). Zuzana Bílková zvítězila na
Chlebovickém krpálu, Válcovenských schodech ve Frýdku-Místku a Běhej na Vsi v Dobraticích. Náš smíšený tým v
konkurenci 34 štafet obsadil 4. místo v závodě KilpiRunFest
v Ostravě.

Á

Závěrem se patří poděkovat všem našim podporovatelům, příznivcům a sponzorům. Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořila obec Metylovice, Moravskoslezský kraj,
Hasičský fond nadace Agrofert a programem Můj klub také
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Klub seniorů
 Ani o prázdninách v jsme v klubu seniorů nezaháleli.

Během celého roku také pořádáme nemalé množství
akcí. Poslední lednovou sobotu to je hasičský ples. 7. dubna jsme uspořádali TFA Metylovice, do kterého se zapojilo
112 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. 7. července se
u nás konalo 4. kolo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. V konkurenci 57 družstev byly nejúspěšnější muži z Prchalova (NJ), ženy z Markvartovic (OP), muži nad 35 let ze
Svinova (OV) a naše ženy nad 35 let.
25. srpna jsme pořádali 26. ročník Soutěže netradičních
družstev. Letos poprvé na novém místě, a to v areálu muzea
Kožane město. Navzdory počasí se naše netradiční soutěž
opět vydařila.
První říjnovou sobotu byl na řadě sběr železného šrotu
a již se připravujeme na tradiční Metylovský krmáš, který
ve spolupráci s obcí Metylovice pořádáme 3. listopadu.
V neustálé pohotovosti se udržuje i naše výjezdová jednotka, která čítá 21 členů pod vedením velitele Rudolfa Mališe. Do konce září měla 22 výjezdů – 7x odchyt a likvidace
obtížného hmyzu, 6x požár, 7x technická pomoc (dovoz užitkové vody, čištění kanálu, spadlý strom atp.), 1x kontrola
objektu po zahoření elektroinstalace, 1x planý poplach.
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 12. července 2018 jsme se vydali k „božím mukám“,
kde obecní úřad nechal postavit krásné kryté posezení.
I přes obtížnější terén přišli i ti, kteří potřebují k chůzi oporu. Ani nepříznivé počasí nás neodradilo. Na místě jsme si
opekli párky, poseděli, povykládali a obdivovali krásu naší
vísky.
 Mnozí z nás jsme se potkali na pouťové zábavě, kterou
organizovala restaurace Pod lípami na nově zbudovaném
parkovišti za restaurací. Atmosféru zde dokreslovala dechová hudba Fryčovjanka.
 Měsíc září 2018 byl neobyčejně bohatý na akce klubu
seniorů.
 Začali jsme účastí na Gulášmetu v rámci Dne obce
1. září 2018, který nesl název „CHALUPÁŘI NA VÝLETĚ
V PRAZE“. Jako každoročně, i letos, jsme vařili guláš, tentokrát „císařský“, podle jednoho z hlavních hrdinů Chalupářů
Bohouše Císaře. Ochutnat přišel i EVŽEN HUML.

 Poslední zářijovou akcí byl zájezd. Ve čtvrtek 13. 9.
2018 jsme v 6.30 hod. vyrazili směr Brno. Zde jsme měli
naplánovanou prohlídku vily Tugendhat, „mincmistrovského domu“ a podzemního labyrintu pod „zelným trhem“. Za
krásného letního počasí v rozkopaném Brně nikdo nezabloudil a zkušený řidič ČSAD F-M nás ve zdraví dovezl zpět
domů.

KULTURA
 6. září 2018 jsme se opět sešli v hospůdce Na hřišti ke
smažení placků. Při krásném počasí jsme se sešli ve velkém
počtu 46 seniorů. Upekli jsme placky ze 20 kilo plackové
směsi. Nic nezbylo, to znamená, že všem chutnalo.

Poslední koncert
v Bluegrass Theatre v roce
2018
Posledním účinkujícím na závěrečném koncertu v Bluegrass Theatre byla americká zpěvačka Mean Mary se svým
bratrem Frankem Jamesem. Zakončili tak úspěšnou sezónu
našeho Bluegrass Theatre.
V unikátním projektu bylo pořádáno 11 koncertů
a všechny se navzdory vrtochům počasí v plném rozsahu
uskutečnily. Hrálo nám 38 hudebních seskupení, z toho šest
se Slovenska a tři z USA.
Náklady na celý projekt včetně reklamy a dalších vedlejších nákladů se vyšplhaly odhadem na 550 tisíc korun.
Proto jménem pořadatelů děkuji všem partnerům, dárcům,
sponzorům, donátorům a sympatizantům za pomoc, bez které by se to nedalo uskutečnit. Děkuji obci Metylovice za podporu a příspěvek 22 750 Kč.
pokraèování na str. 6   Â
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Děkuji paní Martině Krenželokové, panu Aleši Přibylovi,
Sportovnímu klubu Metylovice.
Děkuji zvukařům a všem dobrovolným pořadatelům.
Diváků se nescházelo příliš moc, ale byli tu hosté ze Slovenska, Američané a Slováci žijící v Česku, hosté z Brna,
Olomouce, Opavy, Ostravy, Havířova, Karviné a další.
Pokud budou vhodné okolnosti, sejdeme se zase v roce
2019 při dalších koncertech.

SKOLSTVÍ
Spolek rodičů
Na závěr školního roku náš spolek uspořádal pro děti
Dětský den. Byl to den před vysvědčením a letos poprvé
nám počasí nepřálo. Museli jsme narychlo improvizovat a
vše zorganizovat v místní Sokolovně. Po uvítání dětí, vystoupení našich skvělých mažoretek a divadélka 5. třídy
se děti rozeběhly po přichystaných stanovištích a skákacím
hradu. Potom jsme si všichni společně zahráli kolektivní
hry. Asi největší úspěch měla hra na motání mumií do toaletního papíru a následná válka s papírovými kuličkami.
Také jsme vyhlásili vítěze ve sběru víček, kde s nadhledem
vyhráli prvňáčci. Odměnou jim byl veliký dort, se kterým se
rozdělili i s kamarády z ostatních tříd.
Při odchodu na děti čekal hasičský vůz hasičů z Palkovic,
čímž jim opět velmi děkujeme za účast u nás. Ten si děti
mohly celý projít, dokonce i zahoukat sirénou.
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V září se náš spolek už třetím rokem zúčastnil Dne obce.
A to teda pořádnou makačkou :-) Letos poprvé byly 2 stánky, v jednom se prodával guláš, v druhém jako každoročně
zákusky a nově jsme míchali mojito. Alko i nealko. Když
stánek s gulášem už neměl co prodávat, i když byl guláš
z 18 kg masa, tak vedlejší stánek se zákusky pořád měl „na
skladě“.
V soutěži guláše jsme bohužel nevyhráli, ale 5. místo
i tak zaslouží potlesk. Veškerý výdělek z guláše jde našim
metylovským dětem. Takže i přes nevýhru máme pár korun do kasy pro děti. Během 4 hodin byly fuč i zákusky, ale
mošt s rumem a mojita stále byly k prodeji a zájem byl veliký. Jsme rádi, že vám u nás chutnalo, že jste u nás utratili
své peníze.
Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám letos
opět napekly spoustu úžasných dobrot!

Letos jsme také dostali od OÚ dotaci, za kterou moc děkujeme!

INZERCE

Nabízíme:
v barvy na kov, dřevo, beton, spreje
na auta
v interiérové a fasádní barvy
v míchání barev na počkání, výběr
z 3000 odstínů
v stavební chemie Soudal: tmely,
montážní pěny
v silikony, lepidla, hydroizolace
v válečky, štětce, teleskopické tyče,
zakrývací materiál
v odborné poradenství, zvýhodněné
nákupy pro firmy
třída T. G. Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)

Otevírací doba:

Po-pá 7.30 – 16.00 hod.
So 8.00 – 11.00 hod.
Tel.: 602 562 149
www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min.)
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Školní střípky
z konce školního roku
Jestli si někdo myslí, že jsou všichni ve škole na
konci školního roku unaveni, tak se mýlí. V metylovické škole to v červnovém měsíci žilo. V pátek 8. června
nás v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol přišli
do školní družiny navštívit animátoři z Ovocentra ve
Valašském Meziříčí. Zábavnou formou seznámili děti
s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a jaké
vitamíny a prospěšné látky obsahují ty nejznámější
druhy ovoce, které mohly děti navíc hned ochutnat.
Děti si také zahrály na kuchaře a naučily se připravit
si zdravou ovocnou svačinu. Nechyběl ani maskot pan
Jablko, který dětem rozdával odměny.
Ve středu 13. června se školní jídelna proměnila
v sál, který se naplnil všemi dětmi ze školy. Netrpělivě čekaly, co se začne dít. Nejen žáci byli netrpěliví,
ale i učitelé, kteří byli pozváni do poroty soutěže osobní pozvánkou:
Dobrý den, zvu vás do poroty na naši soutěži: Naše
škola má talent. Jen potřebuji, aby jste se dostavil/a 13. 6. 2018 v 8.00 hod. (!!! ráno !!!) do školní
jídelny. A vzal/a si průpisku. Tam si řekneme, jak
se bude hodnotit a poté v 8.30 přivedeme žáky ze tříd
a nebo družiny do jídelny. Tedy místa kde to bude. Tomáš Halata, žák 5. tř.
A opravdu v 8.30 začala velkolepá show. Žáci
4. a 5. třídy předváděli různá představení a dokazovali všem divákům, že opravdu mají talent. Hned první
vystoupení všechny zarazilo do židliček, když Tadeáš,
žák 4. třídy, uhodil do bubnů a všichni v sále jsme se
přenesli na koncert rockové kapely. Vystoupení střídalo vystoupení, tanec, zpěv, hra na flétnu, recitační
pásmo vlastních básní a spousta dalších vystoupení
bavila všechny diváky. Na závěr si žáci 5. třídy připravili anglické divadlo.
Dopoledne rychle uteklo a nikomu se nechtělo vrátit zpátky do třídy. Celá akce byla moc dobrá a velmi
se žákům 5. třídy povedla. Soutěžící byli porotou odměněni za své výkony. Speciální cenu dostali také moderátoři, kteří diváky celou show prováděli.
Hned ve čtvrtek 14. června se uskutečnila ve vestibulu naší školy vernisáž výstavy výtvarného kroužku.
O úvodní slovo se postarala naše paní ředitelka a následně si již výstavu zahájili žáci výtvarného kroužku. Součástí vernisáže bylo také hudební vystoupení
žákyň Terezy Tomáškové, Michaely Kovalové, Sophie
Jane Balogh, Lucie Hajduškové, Markéty Halatové
a Elišky Janíkové v doprovodu pana učitele Klimánka. Žáci si také pro návštěvníky výstavy připravili
malé občerstvení.
Poslední akcí byl Dětský den, který uzavřel školní
rok ve čtvrtek 28. června. Pro nepřízeň počasí se konal v Sokolovně. Nakonec to nikomu ani tak nevadilo.
Děti si užily zábavy i výborného dortu.
Barbara Raszyková
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Školní rok už začal
Listí na stromech ještě nezačalo žloutnout a škola
už ožila veselým jásotem dětí.
Do školních lavic zasedlo 71 žáků. Pro druháčky
byla připravena nová třída, která vznikla o prázdninách upravením PC učebny. Však jí taky bylo potřeba,
vždyť se v letošním školním roce bude ve škole vyučovat v pěti třídách pět ročníků.
Menší děti, které do školy nechodí, přivítala po
prázdninách usměvavá nově namalovaná školka.
A aby se všem do školy dobře chodilo, připravili si
učitelé pro děti i žáky bohatý program, který zpříjemní dětem každodenní školní starosti. Hned na konci
září mezi nejmenší přišla pohádka rovnou do školky
a ti větší se na začátku října rozjeli za pohádkou do
Třince na muzikál Sněhurka.

Školka i škola přes prázdniny
nezahálely
Když vstoupily děti po prázdninách do školy či
školky, čekalo je několik milých překvapení. Na první
pohled větší zažily děti nejmenší. Jejich mateřinka
se totiž změnila velice výrazně. „Nechali jsme během
prázdnin udělat novou malbu na fasádě, takže je školička moc pěkná. S rekonstrukcí jsme ale šli i dovnitř
a vymalovali třídy, ve kterých je i zbrusu nová výzdoba. Přibyl také nový koberec a děti se mohou těšit na
různé výtvarné pomůcky,“ uvedla ředitelka školy Barbara Raszyková.
Ve škole došlo k jedné zásadní změně. Vzhledem
k většímu počtu dětí už nebude žádná třída spojená, a tak má každý ročník svou kmenovou učebnu.
„Upravili jsme učebnu PC tak, aby v ní mohla být
i klasická třída.
V současné době tak tedy máme pět kmenových
tříd na rozdíl od minulého roku, kdy jsme jich měli
pouze čtyři,“ vysvětlila dále ředitelka. Do každé třídy
chodí v průměru patnáct dětí. Během září dostanou
děti ještě jeden velký dárek, a to nové počítače pro výuku. „Peníze na jejich nákup jsme získali z programu
IROP,“ upřesnila Barbara Raszyková.
Původně měla být na začátku školního roku také
hotova venkovní učebna. Bohužel zde ale došlo ke
skluzu a práce se opozdily.
„Věříme, že na konci září bude snad zkolaudováno,“ usmála se ředitelka a začala vysvětlovat, co to
vlastně ta venkovní učebna je: „Venkovní učebna je
určena pro environmentální výchovu a volnočasové
aktivity. Díky ní dojde ke kvalitnímu sepjetí přírodních věd, jako jsou přírodověda a vlastivěda, s praxí.
S dětmi si například vytvoříme bylinkovou zahrádku.
Budeme mít i skleník na pěstitelské práce. Můžeme
lépe a efektivněji rozvíjet nauku o ochraně přírody.
V rámci volnočasových aktivit tam povedeme badatelský klub.“ Malí školáci se v rámci výuky přesunou do
své venkovní učebny. Mohou tam třeba sedět venku
a malovat květiny, nebo si číst a provádět celou řadu
dalších věcí, které se v budově dělat zkrátka nedají.

OBEC INFORMUJE

Výsledky voleb
do zastupitelstva obce Metylovice konaných
ve dnech
5. a 6. 10. 2018
Celkový počet voličů zapsaných
Celkový počet voličů,
kterým byly vydány obálky
Volební účast

1411
867
867

Volební strana PRO METYLOVICE
Poř.
Jméno
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jiří Liberda
Petr Černoch
Jan Koloničný
Marta Bílková
Miroslav Klimánek
Miroslav Ševčík
Milena Pazderníková
Aleš Velička
Martin Bouška
Zbyněk Luňáček
Robert Zsigmond

Pořadové číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lukáš Halata
Leona Pavlásková
Tomáš Rabas
Jakub Farný
Jaroslav Svolinský
Radim Bílek
Zbyněk Drastich
David Hyšpler
Miroslav Konečný
Petr Skotnica
Radomír Kulhánek

437
357
328
346
384
287
295
367
285
351
242

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Blanka Ochmanová
Jiří Závodný
Josef Kluska
Josef Velička
Marcela Kotzurová
Vladimíra Tomášková
Jana Kusá
Přemysl Drmela
Zuzana Čečotková
Jiřina Halatová
Petra Herotová

Poř.
Jméno
číslo

1.

Otakar Kulhánek

Pořadové číslo

2

Pořadové číslo

3

Pořadové číslo

4

458
377
340
395
325
335
398
333
350
387
303

počet
hlasů

111
115
102
67
77
111
85
65
59
129
109

Volební strana Otakar Kulhánek
počet
hlasů

161

Volební strana č. 1 – PRO METYLOVICE
Pořadí na hl.lístku Počet hlasů

1.
2.
3.
4.
5.

Jiří Liberda
Miroslav Klimánek
Petr Černoch
Jan Koloničný
Marta Bílková

1.
5.
2.
3.
4.

437
384
357
328
346

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých
1. Lukáš Halata
1.
2. Leona Pavlásková
2.
3. Tomáš Rabas
3.
4. Jakub Farný
4.
5. Jaroslav Svolinský
5.

458
377
340
395
325

Volební strana č. 3 – KDU - ČSL
1. Jiřina Halatová
10.

129

Rekapitulace volebního období
2014 – 2018 v Metylovicích

počet
hlasů

Volební strana KDU - ČSL
Poř.
Jméno
číslo

1

počet
hlasů

Volební strana Sdružení nezávislých
Poř.
Jméno
číslo

61,40 %

Jména a příjmení zvolených kandidátů

K bilancování a hodnocení obvykle dochází ke konci
roku, ale protože jsme na konci čtyřletého funkčního období
zastupitelstva obce Metylovice, přichází čas vás nyní seznámit s tím, co se zastupitelstvu podařilo za poslední 4 roky
uskutečnit.
Úvod období se nesl ve znamení realizace projektů Regenerace ovocného sadu a Separace a svoz bioodpadů (zakoupil se traktorový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou).
Obě tyto akce se podařilo do konce roku 2014 zdárně ukončit. V roce 2015 se ještě hradilo několik posledních faktur
s odloženou splatností za stavbu školy ve výši cca 16 mil.
Kč. Kromě toho se zbourala stará budova ZŠ, rekonstruovala křižovatka na vrchovině v podobě přeložky sloupů NN,
výstavby přístupových chodníků, místa pro přecházení a autobusových zastávek. Probíhala další etapa obnovy veřejného osvětlení v ulicích od dolního konce až po Sokolovnu. Pro
vedení budoucí trasy chodníku od kostela po vrchovinu se
vykoupil a následně demoloval zchátralý rodinný dům č.p.
16 (u Oplera), postavil se chodník od obecního úřadu po ZŠ,
zrekonstruovala se koupelna a sociální zařízení v MŠ – oddělení Medvídků, prodloužil vodovod za truhlářstvím LUTO
ve směru na Metylovičky, zakoupil se nový osobní automobil
ŠKODA RAPID a sněhová radlice se sypačem pro zimní
údržbu na vozidlo Multicar.
V dalších letech se opravil jednak oboustranný chodník
od Frýdlantu k Sosně v Pasekách a také oplocení, kamenné
sloupy, opěrná zídka a chodníky na hřbitově. Na Čupku,
Baděnovicích a u Božích muk se vybudovala odpočinková
místa pro turisty, pořídil se nový dodávkový automobil pro
místní hasiče, lesní naviják a také starší traktor Zetor spolu
s přední a zadní sněhovou radlicí. Nově se LED tělesy osvětlila cyklotrasa nad sadem, zateplily obvodové zdi budovy
MŠ, zrealizovalo dětské hřiště na dolním konci a v Pasekách. V letošním, ještě neukončeném kalendářním roce, se
uskutečnila stavba vodovodu u svaté Anny a na Žukov, do
pokraèování na str. 10   Â
9

Á   pokraèování ze str. 9
finální fáze se dotahuje prodej obecních pozemků v Metylovičkách, zpečetil se úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu pro stavbu sběrného dvora a kompostárny, v ZŠ se zřídila kolovna, školní družina se vybavila
klimatizací a do MŠ se zavedlo nové zabezpečovací zařízení.
Spustila se jednokorunová tarifní zóna 470 pro autobusové
linky 860342, 860347 a 860360, postavil přístřešek pro obecní techniku u muzea, vyměnily se okna a výlohy na budově
obecního úřadu včetně nového nátěru dřevěného obložení
a částečně i fasády. V rámci projektu sběrného dvora a kompostárny bylo zakoupeno strojní vybavení (traktor Kubota,
překopávač kompostu, drtič biomasy, prosévací buben a nájezdová váha) a z Programu rozvoje venkova zase technika pro lesní hospodářství obce (čelní nakladač, traktorový
návěs, mulčovací rameno a klanicový vyvážecí kontejner).
Krom toho zůstává k poslednímu září 2018 v rozpočtu obce
více jak 15 mil. Kč v nespecifikované rezervě.
V každém roce se dokončila oprava více jak jedné místní
komunikace, a tak mohou občané nově jezdit po asfaltovém
koberci např. kolem obecního úřadu a na hřbitov, k muzeu,
k panu Zsigmondovi, k bývalému Zástroji a k chatovišti na
Pržně (hrazeno na půl s obcí Pržno). Opravily se rovněž
úseky nad MŠ k panu Farnému, od léčebny do Metyloviček,
k paní Boženě Mertové, na Zámrklí (penetrační makadam),
k panu Stanislavu Biolkovi, k panu Jiřímu Čupovi, kolem
Restaurace a penzionu Pod Lípami.
Všechny tyto, ale i další stavby by se neobešly bez předchozích příprav. Nic nevzniklo ze dne na den. Stavební akce,
které se nyní projektují, projednávají či vyřizují, mohou být
realizovány třeba v delším časovém horizontu (prodlužuje se

platnost stavebního povolení na stavbu cyklotrasy nad sadem, finišuje stavební řízení na chodník od kostela po sosnu
v Pasekách, mění se projekt pro územní rozhodnutí k napojení Metylovic na dálkovou cyklostezku Ostrava – Beskydy,
je vydána veřejnoprávní smlouva na změnu stavby pod názvem „Stavební úpravy šaten a přístavba umýváren“, musí
se zpracovat energetický audit, který bude jednou z příloh
pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, atd.). Je zde třeba také uvést, že se nám v rozmezí let
2014 – 2018 podařilo získat na realizaci našich projektů
více jak 20 milionu korun z dotací z evropských či národních fondů. Kromě větších a velkých projektů se realizovala
i řada drobnějších, které rovněž dotvářejí vzhled a prostředí
naší obce. Jde např. o rekonstrukci autobusových zastávek,
instalace vítacích tabulí při vjezdu do obce, oprava osvětlení
na starém hřbitově, nová malba na fasádě MŠ, obnova lesních porostů v obecních lesích po kůrovcové kalamitě, údržba zeleně a další.
S koncem volební etapy bych chtěl poděkovat všem spolkům a sdružením působících v obci. Velký dík patří členům
a vedoucím těchto organizací, kteří se dobrovolně a často
i bez nároku na odměnu věnují práci s mládeží nebo se aktivně podílejí na pořádání kulturních, sportovních či společenských akcí. Děkuji rovněž všem zastupitelům a zejména
panu místostarostovi Radomíru Kulhánkovi za dlouholetou
spolupráci, zaměstnancům obce i obecního úřadu za práci
pro obec a občany. Věřím, že i další období bude příznivé
pro rozvoj obce a život v ní. Děkuji také vám, občanům, za
podporu, trpělivost, zajímavé nápady, myšlenky a postřehy.
Lukáš Halata, starosta Metylovic

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
21. 5. 2018

SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře
v přízemí budovy obecního úřadu
Metylovice, Metylovice č. p. 495.
 ZO Metylovice vybírá jako
zhotovitele veřejné zakázky na
opravu místních komunikací v obci
Metylovice firmu ALPINE Bau CZ,
a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795 za
nejnižší nabídnutou cenu, tj. 1 270
409 Kč včetně DPH – viz příloha
č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a
finančních darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Závěrečný účet obce Metylovice za
rok 2017 a vyjádřilo souhlas s ce 10 

loročním hospodařením bez výhrad
dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.
250/2000 Sb. – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s panem Evaldem
Buchtou, Metylovice 158 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
– viz příloha č. 7.

žeb města Frýdlant n. O. „Senior
Taxi“.

VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědomí zadávací podmínky pro výběr
zhotovitele rekonstrukce zázemí
sportovního areálu.

SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo se společnosti
ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova
613/13, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 02604795, na opravu místních
komunikací v obci Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo se společností
KONSTRUKTIAL, s.r.o., Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IČ:
25399063, na rekonstrukci zídky a
oplocení u fary a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy – viz
příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje pro-

NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z
Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018
na realizaci projektu „Rekonstrukce kinosálu – teleskopické hlediště“
 ZO Metylovice neschvaluje
připojení obce Metylovice k projektu Střediska sociálních slu-

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
18. 6. 2018

nájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře v přízemí
budovy obecního úřadu Metylovice,
Metylovice č. p. 495, firmě MUDr.
Kajnarová s.r.o., Metylovice 495,
739 49 Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje
prodej obecního pozemku parc. č.
721/6, trvalý trávní porost o výměře 137 m2, v k. ú. Metylovice, obec
Metylovice panu Igoru Vašutovi,
Metylovice 224, 739 49 Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zastoupeným Správou
silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, zastoupenou
ředitelem příspěvkové organizace
ing. Tomášem Böhmem, na darování části pozemku parc. č. 2058/1
(nově oddělený pozemek parc. č.
2058/6 o výměře 3 m2) v k. ú. Metylovice do vlastnictví obce Metylovice a pověřuje starostu obce k
podpisu darovací smlouvy – viz
příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu se společností VODING HRANICE, spol. s r.o., se
sídlem: Zborovská 583, 753 01
Hranice, IČ: 42866456, zastoupenou Bc. Radimem Žaloudkem,
jednatelem společnosti, na výkon
technického dozoru investora při
realizaci stavby „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice – Žukov“ a pověřuje starostu
obce k podpisu příkazní smlouvy
– viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, zastoupeným: brig, gen. Ing. Vladimírem
Vlčkem, Ph. D., o bezúplatném
převodu majetku a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy – viz
příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, zastoupeným: brig, gen. Ing. Vladimírem
Vlčkem, Ph.D., o poskytnutí služeb
a prací a pověřuje starostu obce k

podpisu Smlouvy – viz příloha č. 8.
 ZO Metylovice stanovuje v
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že do zastupitelstva
obce Metylovice pro volební období
2018-2022 bude voleno 11 členů.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědomí žádost pana Tomáše Slípka o
odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 2079/2 v k. ú. Metylovice
 ZO Metylovice bere na vědomí úplatný převod pozemků parc.
č. 452/8, 462/3 a 462/6 v k. ú. Metylovice ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
 ZO Metylovice bere na vědomí nabídky a prezentace jednotlivých advokátních kanceláři na výběr právního zástupce na poskytování komplexních služeb pro obec
Metylovice
NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 970/7 a 969/12 v
k. ú. Metylovice z vlastnictví obce
Metylovice na soukromou osobu.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
18. 7. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s panem Igorem Vašutem, Metylovice 224, na odkoupení
obecního pozemku parc. č. 721/6 v
k. ú. Metylovice a obcí Metylovice
za cenu 13 700 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje záměr směny části pozemku parc. č.
2079/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 12 m2, v
k. ú. Metylovice, obec Metylovice,
za část pozemku parc. č. st. 175,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 12 m2, v k. ú. Metylovice, obec Metylovice a záměr prodeje části pozemku parc. č. 2079/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 55 m2, v k. ú.
Metylovice, obec Metylovice, se
závazkem kupujícího a směňujícího vytvořit 3 nová parkovací místa

pro službu Pošta Partner v Metylovicích.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405
02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností: TRAABBAU, a.s.,
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
– Vinohrady, IČ: 28582675, předsedou představenstva Ing. Martinem Bartečkem, na základě plné
moci č. PM/II-263/2017, o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby „Metylovice, Obec Metylovice, příp. NNk“, číslo stavby:
IP-12-8019831/1a a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
– viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín, IČ 24729035, zastoupenou
na základě plné moci společností
Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Collo
louky 126, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 27779319, jednatelem společnosti Petrem Obdržálkem, o zřízení věcného břemene na stavbu:
„Metylovice u hřiště – výstavba
DTS, VN a NN“, číslo stavby: IV12-8003481(2) a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy – viz
příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne
7. 2. 2017, evidenční číslo PM/II
- 080/2017 společností Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Collo louky
126, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
27779319, jednatelem společnosti Petrem Obdržálkem, o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8014700 /VB/05 a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice na základě doporučení hodnotící komise vybírá k
realizaci předmětu veřejné zakázky pod názvem „Pořízení strojního vybavení pro obec Metylovice“
společnost Agromit s.r.o., se sídlem
Křivánky 745/18, 642 00 Brno, zastoupenou jednatelem Ing. Aloisem
pokraèování na str. 12





Â
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Á   pokraèování ze str. 11
Mitrengou, IČ: 02429080, která
splnila požadavky zadavatele a je
ekonomicky nejvýhodnější.
 ZO Metylovice schvaluje a
pověřuje starostu obce k podpisu
Kupní smlouvy se společnosti Agromit s.r.o., se sídlem Křivánky
745/18, 642 00 Brno, zastoupenou
jednatelem Ing. Aloisem Mitrengou, IČ: 02429080 na veřejnou zakázku pod názvem „Pořízení strojního vybavení pro obec Metylovice“, realizovanou v rámci projektů
„Kompostárna Metylovice“, financovaného prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a
„Pořízení techniky pro lesní hospodářství obce Metylovice“, spolufinancovaného z Programu rozvoje
venkova – viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu s Ing. Janem Kulou, Jana
Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava
– Dubina a paní Jarmilou Haderkovou, Výškovická 2607/66, 700 30
Ostrava – Dubina, o zřízení budoucího věcného břemene na služebnost inženýrských sítí a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy –
viz příloha č. 9.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se Základní školou Mjr.
Ambrože Bílka a Mateřskou školou
Metylovice, p.o. o bezúročné půjčce
na předfinancování projektu „Moderní škola“ a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 10.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se
společností BESTON, spol. s.r.o. k
provedení veřejné zakázky „Oprava oplocení a kamenné zídky hřbitova v Metylovicích – etapa II“ a
pověřuje starostu obce k podpisu
tohoto dodatku – viz příloha č. 12.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6
588 Kč panu Petru Magnuskovi a
pověřuje starostu obce k podpisu
Darovací smlouvy – viz. příloha č.
13.
 ZO Metylovice schvaluje úplatný převod pozemků společnosti OBEC-INVEST s.r.o. do
vlastnictví obce Metylovice.
 ZO Metylovice schvaluje částku 25 000 Kč na výrobu dřevěného
reliéfu Cyrila a Metoděje.
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VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědomí Nájemní smlouvu se společnosti
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. na pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře – viz. příloha č. 3.
NESCHVALUJE:
 ZO Metylovice neschvaluje Smlouvu se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035,
zastoupenou na základě plné
moci č. PM/II-239/2017 Ing. Martinem
Bartečkem,
Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ:47195355, o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
na stavbu: „Metylovice 1359/21,
smyčka NNk“, číslo stavby: IV-128015577/3 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č.
11.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE ZE DNE
20. 8. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2079/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 12 m2, v k. ú. Metylovice, obec Metylovice, za část
pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
cca 12 m2, v k. ú. Metylovice, obec
Metylovice a prodej části pozemku parc. č. 2079/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře cca
55 m2, v k. ú. Metylovice, obec Metylovice, se závazkem kupujícího a
směňujícího vytvořit 3 nová parkovací místa pro službu Pošta Partner v Metylovicích, panu Tomáši
Slípkovi, Metylovice 146.
 ZO schvaluje Kupní smlouvu se společností OBEC-INVEST,
s.r.o. na úplatný převod pozemků
společnosti OBEC-INVEST s.r.o.
do vlastnictví obce Metylovice a
pověřuje starostu obce k podpisu
Kupní smlouvy – viz. příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se
společností RV Styl s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

– Martinov, IČ: 2682148, na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření
vodovodu v Metylovicích, lokalita
Metylovice - kaplička sv. Anna a
Metylovice – Žukov“ a pověřuje
starostu obce k podpisu Dodatku č.
1 – viz. příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou Ing.
Martinem Bartečkem, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, na stavbu „Metylovice - Miriam Štěrbová - NNk“,
číslo stavby: IV-12-8014098/2 a
pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje realizací projektu OP VVV, Výzva
č. 02_18_063 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II s názvem projektu „Šablony II – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Mjr.
Ambrože Bílka a MŠ Metylovice“.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtman kraje, ve výši
10 000 Kč na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného krajem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010.
 ZO Metylovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu
Smlouvy s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným: prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., hejtman kraje, o poskytnutí
dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu obce Metylovice na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0
000010 – viz příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtman kraje, ve výši

140 000 Kč na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“,
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_06
7/0005161.
 ZO Metylovice pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu
Smlouvy s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným: prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., hejtman kraje, o poskytnutí
dotace ve výši 140 000 Kč z rozpočtu obce Metylovice na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného krajem v rámci
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17
_067/0005161 – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a
finančních darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu se společností Euro
Grant Investment s.r.o., se sídlem:
ul. 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Lucií Žurkovou, jednatelkou společnosti, o poskytování poradenských služeb na zpracování
žádosti o podporu z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR

pro projekt „Kompletní stavební
úpravy šaten, přístavba sociálního
zázemí sportoviště v Metylovicích“
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 8.
 ZO Metylovice na základě doporučení hodnotící komise vybírá k
realizaci předmětu veřejné zakázky pod názvem „Zhotovení kompostárny a sběrného dvora v Metylovicích“ společnost BESTON, spol.
s r.o., se sídlem Slezská 2766, 738
01 Frýdek-Místek, zastoupenou
jednatelem Ing. Petrem Holeksou,
IČ: 47667036, která splnila veškeré požadavky zadavatele a je ekonomicky nejvýhodnější – viz příloha č. 9.
 ZO Metylovice schvaluje a
pověřuje starostu obce k podpisu
Smlouvy o dílo se společnosti společnost BESTON, spol. s r.o., se
sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Holeksou, IČ:
47667036, na veřejnou zakázku
pod názvem „Zhotovení kompostárny a sběrného dvora v Metylovicích“, realizovanou v rámci projektů „Kompostárna Metylovice“ a
„Sběrný dvůr Metylovice“, financovaných prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí –
viz příloha č. 10.
 ZO Metylovice schvaluje záměr pachtu stavby vodního díla,

vodovodu pro veřejnou potřebu
pod názvem „Rozšíření vodovodu v
Metylovicích, lokalita Metylovice –
kaplička sv. Anna a Metylovice –
Žukov“ v celkové délce 1 490,13 m.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem: 28. Října
1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou: Ing. Anatolem Pšeničkou,
generálním ředitelem k dohodě
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 381/DPS/
FM/V/2018/D1 a pověřuje starostu
k podpisu dodatku – viz příloha č.
13.
 ZO Metylovice schvaluje
úplatný převod pozemků parc. č.
452/8, 462/3 a 462/6 vše v k. ú. Metylovice dle § 10 odst. 1 zákona č.
503/2012 Sb. z vlastnictví Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví
Obce Metylovice za cenu, stanovenou znaleckým posudkem č. 63E6/2017, tj. 886 750 Kč.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí žádost Mgr. Vítězslavy Polákové o zařazení části pozemku parc.
č. 553/1 v k. ú. Metylovice do případné Změny č. 2 Územního plánu
Metylovice, jako plochy bydlení v
RD.

Statistika obce k 30. 9. 2018

K 30. 9. 2018 má obec Metylovice celkem 1745 občanů,
z toho18 cizinců. Do 30. 9. 2018:
Přistěhovalo se: 34 osob
Odstěhovalo se: 24 osob
Zemřelo:
8 osob –
2 ženy
6 muži
Narodilo se:
14 dětí –
7 chlapců
7 děvčata
Uzavřeno sňatků: 10
Statistika obyvatel k 15. 7. 2016
Počty obyvatel dle
věkových kategorií

Všichni

Muži

Ženy

Všichni

1745
287
328
964
1417
453

850

895

140

147

161

167

489

475

689

728

200

253

Do 15 let
Do 18 let
Od 18 do 60 let
Nad 18 let
Nad 60 let

Průměrný věk všech obyvatel: 41, muži 40, ženy 43

Data narození

Nejmladší obyvatel
4. 8. 2018

Nejstarší obyvatel
22. 6. 1923

Nejmladší muž
30. 6. 2018

Nejstarší muž
24. 5. 1929

Nejmladší žena
4. 8. 2018

Nejstarší žena
22. 6. 1923

Veřejná omluva
Omlouvám se touto formou panu JUDr. Antonínu Fajkusovi
a jeho manželce Aleně Fajkusové za své chování a nevhodné slovní
výroky, které jsem vůči nim pronesl dne 20. 9. 2018 na veřejném
prostranství restaurace na hřišti při volebním mítinku sdružení „PRO
METYLOVICE“.
Jsem si vědom, že tímto svým jednáním jsem mohl způsobit újmu
na jejich občanské cti, proto toho lituji a tímto se ještě jednou veřejně
omlouvám.
Radomír Kulhánek
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OKÉNKO DO HISTORIE
Z pamětí Ondřeje Lepíka

(pokračování z minulého čísla)
Když se všichni vytratili, vzal jsem
půllitr vína a šel do vedlejšího domu.
V chudé světničce bydlely dvě ženy.
Zřejmě matka s dcerou. Já je požádal,
aby mi víno uvařily. Ať mám též nějaký svátek. Asi rozuměly. Bylo tam
pěkně teplo a tak já seděl a popíjel,
než jsem zpozoroval, že se mne ženy
bojí. Stařena začala zdaleka. Jestli
jsem katolík, slavíme-li také vánoce,
máme-li kostely, zda sám chodím do
kostela. Ony že by rády na půlnoční.
Já pochopil a zvedl se k odchodu.
Druhý den, o hlavním svátku vánočním, přišel rozkaz. Hned pozítří
ráno sraz a odchod na frontu. Ještě
za tmy jsme vyrazili do Umberta. Po
dlouhém čekání a nekonečném hlášení scházejících se oddílů začal pochod.
Pozvolné stoupání do kopce trvalo celý
den. Nahoře už byla souvislá sněhová
pokrývka. Jen tu a tam stálo u cesty osamocené stavení. Teprve k večeru jsme konečně míjeli malou skupinu
chalup. Z jedné vyběhla žena a nesla
v klíně pěkná červená jablka. My se
po nich hned hnali, ale důstojník nás
zakřiknul a ženu drsně zahnal.
Pod chalupami ležel hrob vojína.
Na něm dřevěný křížek s italskou helmou a nápisem „Zde leží italský bojovník“. Zarazilo mne to. Srovnával jsem,
jak jsme my pochovávali mrtvé Italy
a jak to dělali říšští Němci.
Vojáci už klesali únavou a usedali do příkopů, ale pořád se muselo
jít. Snad krátce před půlnocí u skupiny budov čtyřicetikilometrový pochod skončil. Po žebříku jsme vylezli
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na seník, potmě se rozlezli a zavrtali
do sena. Volání k večeři málokdo poslechl. Nohy nechtěly riskovat sestup
a výstup po žebři stejně jako tělo nechtělo opustit zahřátou díru v seně.
Příští den nám dali pokoj. Jakmile začalo slunce zapadat, přišel rozkaz
k odchodu. Poprvé se stalo, že nám naložili baťohy na vozy. Šli jsme jen s
puškou, chlebníkem a nezbytnými dvěma sty padesáti patronami. „To musí
být na frontě pěkný fofr, když máme
tak naspěch“, myslili si mnozí z nás.
Čekalo nás údolí bystré řeky. Vystupovala z ní mlha a bránila rozhledu.
Řezavě mrazivý průvan pronikal do
kostí. Po nějaké době se údolí poněkud
rozšířilo. Na louce vedle cesty hořel
oheň a okolo byly složeny naše tlumoky. O odpočinek nikdo nestál, protože nám byla zima. Naházeli jsme je
na sebe a pokračovali v pochodu. Později jsem se dověděl, že jeden známý
ze Starého Města u Frýdku, který byl
u trénu na té louce zmrzl.
Asi po hodině cesta přešla na druhý břeh. Slabý most byl stržen a my
přecházeli, jeden za druhým po prknech, která pleskala o hladinu a byla
upevněná na nějakých loďkách. Za
mostem vždy dva a dva dostali lepenkovou krabici s deseti ručními granáty. Po delším pochodu odbočila cesta
od koryta řeky, začala stoupat do malého návrší. Hned nám bylo tepleji.
Kupředu se postupovalo jen pomalu,
každou chvilku se stálo. Při jedné takové zastávce jsem si sedl na bedničku s granáty. Když se šlo dále, už se
mi nepodařilo ji zvednout. Nikdo totiž
bedničku ode mne nechtěl převzít.
Došlo se do městečka, na jehož náměstí stál kostel dokola obložený bednami dělostřeleckých nábojů. Brzy po
přechodu náměstí nám řekli, proč se
jde tak pomalu. Cesta totiž prudce klesala a každou chvíli byla odstřelová-

na. Dolů se šlo po jednom a navíc šest
kroků jeden od druhého. Podařilo se
nám šťastně přeběhnout. V příkopech
po obou stranách cesty ležely mrtvoly
koňů a rozbité vozy.
V údolí jsme z cesty odbočili a zastavili se v nějakém sadu, kde nebyl
průvan, místy ani sněhová pokrývka.
Asi tam více svítilo slunce. Po skupinkách nás zaváděli do přední pozice.
Než na nás došla řada, únavou jsme
ulehli do sněhu. Nakonec i my začali stoupat na mírné návrší. Pro mlhu
bylo vidět jen několik kroků před sebe.
Na konci švestkového stromořadí nás
opět zastavili.
To bylo naše stanoviště. Žádné zákopy! Asi metrový svah. Mez, od níž
byla během dlouhých let odrývána
půda. Hned jsem byl odveden na hlídku. Přede mnou leželo kukuřičné pole,
na kterém ležela nesklizená sláma. Na
okraji role zela vyhloubená jáma asi
jeden metr v průměru, hluboká přes
jeden metr. Vystoupil z ní chlap a já
nastoupil místo z něho. Přede mnou
tekla řeka, ale tu jsem pro mlhu neviděl. Když svítalo, bylo střídání. Hlídka, která nastoupila, bude v díře celý
den. Proto bylo třeba zakrýt ji slámou
a poházet sněhem. Ve dne nebylo radno z ní vystrčit hlavu. Stala se totiž
okamžitě cílem pro střelce na druhém
břehu řeky.
Vrátil jsem se ke svým druhům.
Pobíhali, protože mráz k ránu zesiloval. Rozkaz zněl: „Ulehnout za mez
a celý den se nehýbat.“ Jinak prý budeme rozstřílení na cucky. Ustlali jsme
si tudíž na mezi. Sníh už zde v minulých dnech roztál, ale země byla zmrzlá na kost. Dospodu jsme položili celtu, pak deku, ulehli těsně vedle sebe
a přikryli se opět dekou a celtou. Přes
den, pokud svítilo slunce, bylo skoro
příjemně. Ale večer a ráno jsme se klepali zimou.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidné prožití
Vánočních svátků a mnoho radosti, zdraví
a spokojenosti v novém roce 2019
starosta, zastupitelstvo a zaměstnanci obecního úřadu

Plesy v r. 2019
Hasičský ples

26. 1. 2019

Fotbalový ples

9. 2. 2019

Dětský ples

16. 2. 2019

Šibřinky

23. 2. 2019

Všechny plesy se konají
v prostorách sokolovny
v Metylovicích.

PLOTY –
KOVOVÝROBA

Pozvánky
Metylovští hasiči ve spolupráci s obecním
úřadem Vás zvou na tradiční metylovský
krmáš v sobotu 3. listopadu 2018.

Od 14 hod. můžete před sokolovnou posedět
s harmonikářem, zakoupit si domácí výrobky ze
zabíjačky, grilované speciality, koláče, svařáček a další
občerstvení. Nebude chybět kolo štěstí pro děti
i dospělé. Večer od 19 hod. pak začíná krmášová
zábava se skupinou BLANKYT.
v v v

Kulturní výbor obecního úřadu pořádá
v sobotu 8. prosince 2018 od 15.00
hod. předvánoční jarmark s mikulášskou
nadílkou. Nadělovat dárky bude Mikuláš
s čerty a anděly. Na jarmarku bude možno
zakoupit domácí uzeniny, vánoční dekorace
a různé občerstvení.
Program bude upřesněn na plakátech, v obecním
rozhlase a na webových stránkách obce.

Obecní úřad a Království lašské zve
občany na 9. Silvestrovsky vyplaz
na

MONTE
ČUPELO

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000,
Ostrava-Nová Bělá,
Hrabovská 5/39

v pondělí
31. prosince

Otevřeno v pracovní dny
od 8.00 do 15.00 hod.

PLOTY NA KLÍČ
–
–
–
–

KLASICKÉ PLETIVOVÉ
SVAŘOVANÁ PLETIVA
SVAŘOVANÉ PANELY
BETONOVÉ, KOVOVÉ

VYRÁBÍME:

• BRÁNY A BRANKY – RŮZNÉ VÝPLNĚ
• SVAŘOVANÉ PLOTOVÉ DÍLCE
• ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti
• MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací

GARÁŽOVÁ VRATA

• Dvoukřídlá, výklopná. Včetně montáže.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

Sraz na vrcholu Čupku je v 11.45 hod.,
kde se rozloučíme se starým rokem
a přesně ve 12.00 hod. přivítáme rok
nový.
Zazní lašská hymna a lašský král Zdeňa
Viluš I., řečeny Chrabry, za podpory
starosty Metylovic a starostky Bašky,
přednese novoroční projev
k roku 2019.

!!!...

Občerstvení
je zajištěno.
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SPORT
Memoriál Ondřeje Šprly ovládli kluci z Ostravice
Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, uspořádal v
sobotu 16. 6. 2018 již 16. ročník memoriálu Ondřeje Šprly v kopané starších žáků. Turnaj se konal na fotbalovém hřišti v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol Ostravice, TJ KysučanKorňa (Slovensko)
a domácích Metylovic. Bohužel na poslední chvíli odřekl účast na memoriálu celek z Palkovic a tak se bojů
o poháry, dorty a další sladké ceny pustily jen 3 týmy. Domácí hráči neuspěli v žádném ze dvou soubojů, a tudíž obsadili 3. místo. Prvenství slavili kluci z Ostravice, kteří porazili oba své soupeře (Metylovice 6:4 a Korňu 5:2). Hostům
ze Slovenska patřila 2. příčka, a to jen díky výhře 14:1 nad
vrstevníky z Metylovic.
Cenu pro nejlepšího střelce si stejně jako v minulém ročníku odnesl Matěj Hrtus z TJ KysučanKorňa. Tentokrát mu

k vítězství stačilo 7 vstřelených branek, vloni okořenil svůj
výkon 10 přesnými trefami.
Nejlepší fotbalisty jednotlivých družstev ocenila psacími
soupravami firma Ing. Radomíra Kulhánka – Ronex, s.r.o.
Cenu pro nejlepšího hráče si tak z týmu SK Metylovice
odnesl Viktor Šimek, z TJ Sokol Ostravice Adam Březina
a z TJ KysučanuKorňa byl oceněn Samuel Bielčík. Závěrečného vyhodnocení se také zúčastnil i prvoligový hráč FC
Vysočina Jihlava Jakub Fulnek, který předal nejmladšímu
hráči turnaje Tadeáši Murkovi z Metylovic (ročník 2008) podepsaný dres. I Kuba Fulnek se ještě v barvách metylovské
přípravky proháněl na hřišti při 3. ročníku memoriálu Ondřeje Šprly a tak věřme, že jej budou další následovat. Všem
organizátorům a sponzorům patří velký dík.
Lukáš Halata

Horní řada zleva: Petr Murka – trenér, Radek Čupa, František Černoch, Lukáš Onderka, Samuel Červinka,
Roman Velička, Jakub Fulnek – hráč FC Vysočina Jihlava, Daniel Kaňok, Adrian Ondračka, Samuel Brož, Matěj Šigut a Václav Šigut. Spodní řada: Viktor Šimek, Jakub Volný a Tadeáš Murka.

Kdo by chtěl darovat smrk, jedli nebo borovici jako vánoční stromek
do kostela může zavolat na tel. 737 634 082. Výška cca 5 m.
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Stará garda Metylovice
obstála
Na travnatém hřišti TJ Sokol Fryčovice se v sobotu 23.
června konal turnaj starých pánů – memoriál Miloše Kubláka. Tohoto fotbalového klání se rovněž zúčastnilo i mužstvo
staré gardy SK Metylovice, které v systému každý s každým, s počtem hráčů 6 + 1 a hrací dobou 1 x 18 minut.
Nejprve remizovalo s Hukvaldami 0:0, poté porazilo Fryčovice „A“ 4:1 (branky: 2x Němec J., Halata L., Němec M.).
V následujícím duelu s Fryčovicemi „B“ okusil celek Metylovic poprvé a naposled hořkost porážky 0:2. S chutí si
zastřílel proti slovenskému družstvu z Prešova – 5:0 (3x
Šlachta, 2x Němec M.). Vítězství 2:0 (Šlachta, Halata L.) si
tentokrát připsalo na své konto v zápase proti Výběru Fryčovic, Hukvald a Přešova a v posledním utkání, které bylo
vlastně soubojem o druhé místo, porazily metylovští silný
tým Slezanu F-M v poměru 2:1 (Šlachta, Rypka). Prvenství
na turnaji slavili domácí – Fryčovice „B“, krásnou druhou
příčku obsadily Metylovice a stupně vítězů uzavřel Slezan
Frýdek-Místek.
SK Metylovice reprezentovali – Jan Šlachta, Radek Hadámek, Roman Hadámek, Martin Němec, Jaromír Němec,
Jaromír Červenka, Otakar Kulhánek, Lukáš Halata, Jan
Rypka a Petr Machů.
(lh)

Fotbalisté obsadili
střed tabulky
Zisk 14 podzimních bodů nasvědčoval tomu, že jaro bude
těžké. Sdružené mužstvo Metylovic a Frýdlantu „B“ v zimě
opustil Denis Dušík, střelec 6 podzimních branek (Ostravice), naopak do týmu skvěle zapadl Lukáš Kubásek, který rovněž 6 přesnými zásahy pomohl celku ke končenému
8. místu a svým výkonem předčil odejitého Denise Dušíka.
Také by se mužský celek na jaře neobešel bez pomoci tria
frýdlantských dorostenců Petra Jedličky, Robina Uhláře
a 16letého talentu Matěje Milara, který nastoupil v 9 utkáních (z toho jen 3x v základní sestavě) a za dobu 423 odehraných minut zatížil konto soupeřů 5 góly. Navíc za dorost
1. BFK Frýdlant n/O vyhrál se 46 vstřelenými brankami
krále střelců Krajské soutěže dorostu. Za Metylovice se nejvíce dařilo Danielu Kociánovi, mířil přesně 13x.
Jarní část sezóny nezačala pro Metylovice moc dobře.
První utkání s Vojkovicemi bylo kvůli počasí přeloženo na
květen. Ve druhém zápase podlehly doma Neborům 1:4.
O týden později přivítaly Písek, který po boji porazily
2:1. Třetí domácí zápas v řadě Metylovicím opět nevyšel a
Nošovice si odvezly 3 body za vítězství 0:2. Důležitý souboj
o záchranu čekal Metylovice u posledního Návsí. Chyby v
obraně a špatný výkon brankáře Husera přispěly k porážce
5:3. Utkání s předposledním Bukovcem již zvládly Metylovice na jedničku a připsaly si důležitou výhru 4:1. Poté
následovala výhra v Bašce 0:3, avšak na vítěznou vlnu se
nepodařilo navázat v odloženém utkání s Vojkovicemi, v
němž se Metylovice v kombinované sestavě musely smířit s
prohrou 3:1.
O následujícím víkendu si však s chutí zastřílely se Staříčem a připsaly si do tabulky výsledek 6:1. V derby hraném
v Palkovicích se štěstí usmálo pro Metylovice až v 84. minutě – 0:1. Téměř 80 minut pod tlakem a bravurní výkon

brankáře Husera, tak vypadala hra v domácím prostředí
s týmem Hrádek. A když se k tomu přidaly dva přesné zásahy Kubáska s Milarem, tak tři body zůstaly doma. Na
těžké půdě v Mostech u Jablunkova dominovaly v první půli
Metylovice, ale z několika 100% šancí těžili jen jednou, načež domácí v poslední minutě prvního poločasu srovnali. Ve
druhém dějství v rozmezí 50. – 53. minuty Metylovice 3x inkasovaly a z této deky se již nevzpamatovaly a prohrály 6:2.
V důležitém střetnutí s Kozlovicemi toho k vidění moc nebylo. Až v poslední minutě se ujala střela Oty Kulhánka, která
propadla až za záda hostujícího gólmana. Touto výhrou se
Metylovice dostaly z ohroženého pásma sestupu a k poslednímu jarními souboji do Oldřichovic mohli jet hráči s čistou
hlavou. Hráči Metylovic však k utkání s Oldřichovicemi přistoupili až moc lehkovážně a domácí, kterým by vítězství
zaručovalo jistý postup do 1.B třídy, od počátku nenechali
nic náhodě a v poločase jasně vedli 5:0. Nakonec odjížděly
Metylovice s výpraskem 12:0. I přes tento výsledek sehrály
Metylovice jaro podstatně lépe než podzim. V jarních utkáních zvítězily 7x a prohrály 6x. Do tabulky si k podzimním
14 bodům připsali dalších 21 a s celkovými 35 body obsadili
8. příčku. O bod více a mohly být páté. Na kdyby se ale nehraje, a tak po loňském premiérovém ročníku, kdy nově složené sdružené mužstvo obsadilo konečné 12. místo s 23 body
se jedná o výrazné zlepšení. Navíc se mu dařilo v domácím
prostředí, kde ze 13 utkání 9x vyhrálo, 1x remizovalo a jen
3x prohrálo, a tak v tabulce domácích zápasů skončilo třetí.
Do nové sezóny 2018/2019 opět vstoupíme jako sdružený
tým Metylovice/Frýdlant „B“. Pak se uvidí, co dál, poněvadž
výkonný výbor 1. BFK Frýdlant n/O. není příliš nakloněn
tomuto sdruženému celku, protože jej nemůže plně využít
jako svůj záložní tým. Hráč, uvedený na soupisce sdruženého družstva, není totiž oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, takže hráči ze
sdruženého mužstva nemohou jít ani na lavičku frýdlantského áčka, a naopak nevytížení hráči áčka se nemohou
rozehrát v béčku (ve sdruženém týmu).
Lukáš Halata

Volejbalové léto SK Metylovice
Frýdlatské hry – Markéta Školotíková
a Dagmar Vyvialová
V rámci Frýdlantských sportovních dnů se začátkem
června 2018 konal tradiční deblový turnaj. Kromě kategorie
žen, do které se přihlásily za Metylovice dva týmy, probíhal
boj také mezi smíšenými dvojicemi a amatéry.
Jedny z našich holek bohužel vypadly již v základní skupině, kterou se druhému angažovanému týmu podařilo bez
zaváhání vyhrát ve všech zápasech 2:0. Hrálo se systémem
každý s každým na dva sety do 15 bodů. V případě remízy
rozhodoval další získaný míč. Dvě první družstva ze základních skupin postupovala a hrála opět stejným způsobem.
Z důvodu rychle se kazícího počasí se hra zkrátila. Pro
výhru bylo potřeba získat pouze 10 bodů a stejné zápasy se
již znovu neopakovaly. Do finálové skupiny tedy Metylovice
vstupovaly automaticky s výhrou 2:0. Druhý zápas se stejným výsledkem prohrály a v posledním vybojovaly remízu
ve svůj prospěch, díky čemuž již za deště přebíraly cenu za
druhé místo.
pokraèování na str. 18   Â
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pokraèování ze str. 17

Volejbalové Hodslavice – 45. ročník
antukového turnaje

V sobotu 7. července se družstvo žen v rámci letní přípravy zúčastnilo volejbalového turnaje v Hodslavicích. Přestože se jednalo o již 45. ročník antukového turnaje, byla
účast družstev slabá. V ženské kategorii se do turnaje zapsalo pouze sedm týmů a na metylovské ženy vyšla skupina
se třemi družstvy. Naše ženy nevyhrály ani jeden z odehraných zápasů, a tudíž se postup ze skupiny nekonal.

Naše účast na Raškovických volejbalových
turnajích
Pohár Jaromíra Vybírala – sobota 19. 8. 2018 – ženy
Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev žen a juniorek
s účastí extraligových hráček TJ Sokol Frýdek-Místek a TJ
Ostrava.
Celkové pořadí všech družstev:
1. Dřeva (TJ Ostrava) exl.
8. MuMu Tým (Palkovice)
2. Sokol FM ženy exl.
9. SK Metylovice
3. Polena (TJ Ostrava) exl.
10. TJ Sokol FM kky
4. Sokol FM Jun.
11. Polanka
5. Raškovice
12. Vratimov
6. Těžko říct
13. Ostrava kky
7. Nazdar

Memoriál Josefa Saláta – 19. 8. 2018 – muži
V letošním 59. ročníku se zúčastnilo celkem 17 družstev
mužů a juniorů.
Při zahájení turnaje byl oceněn za dlouholetou práci v
oblasti volejbalu pan Ing. Lumír Hajdušek, který v Raškovicích začínal jako hráč, poté trenér žen a funkcionář.
Je zakladatelem soutěže minivolejbalu v okrese Frýdek-Místek, který se zde hraje od konce osmdesátých let a dlouholetý hospodář a řídící soutěže trojkového minivolejbalu na
úrovni okresního volejbalového svazu.
Z rukou předsedy Krajského volejbalového svazu pana
Vavřince Pečinky zde obdržel nejvyšší ocenění Českého volejbalové svazu, a to medaili Ing. Vladimíra Spirita – Zlatého Spirita.
Naši muži nepostoupili ze základní skupiny, výsledky
jsou v tabulce níže.
Celkové pořadí všech družstev:
1. Ostrava
10. Rododendron
2. VK Morávka A
11. Lignum Morávka
3. Štěnice
12. Palkovice A
4. Beskydy Jun.
13. Jagermeister
5. To je fuk
14. Šenov
6. Raškovice
15. Metylovice
7. Žilina
16. Amatéři
8. Palkovice B
17. Beskydy, k–ti
9. Pstruží

64. ročník volejbalového turnaje mužů
„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY
A MIRKA BÍLKA“
Letošní ročník se nesl ve znamení špatného počasí. Je to
paradoxem letošního léta, celé prázdniny nás trápí tropické
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teploty a na naši tradiční poslední neděli v srpnu se prudce
ochladí a skoro celý den prší. Díky moderním technologiím
jsme o této situaci věděli s několikadenním předstihem a
připravili jsme „mokrou variantu“. Bohužel jsme ale museli opustit Metylovice a celý turnaj přestěhovat do blízkých
Palkovic, kde mají halu se dvěma tělocvičnami.
Byli jsme nuceni zřídit improvizovaný bufet a postarat
se o občerstvení účastníků. Samozřejmostí byl i tradiční prodej koláčů. Za organizaci prodeje a veškerou práci patří
velké poděkování ženám a dívkám – volejbalistkám. Poděkování patří také našim nejmladším volejbalistům, kteří se
postarali o zápisy utkání.
Úvod turnaje obstaral místopředseda Okresního volejbalového svazu pan Jaromír Ivánek. A to poděkováním panu
Lumírovi Hajduškovi za jeho dlouholetou práci pro volejbal
a posléze jej jmenoval čestným předsedou Okresního volejbalového svazu. Poděkování a pár vět na úvod pronesl i starosta obce Metylovice pan Lukáš Halata.
Letošního ročníku se zúčastnilo těchto 10 družstev:
VK Ostrava junioři „A“, VK Ostrava junioři „B“, VK Ostrava kadeti, VK Ostrava žáci, ŠSK Beskydy junioři, ŠSK
Beskydy kadeti, SK Metylovice „A“, SK Metylovice „B“, SK
Kojetín a TJ Sokol Palkovice.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin po pěti účastnících. V těchto skupinách odehrálo každé družstvo 4 zápasy. Do finálové části pak postoupili dva nejlepší ze skupiny.
Konečné umístění:
1. TJ Sokol Palkovice
2. ŠSK Beskydy junioři
3. SK Kojetín
4. VK Ostrava junioři „B“
Na závěr turnaje bylo vyhlášeno konečné umístění týmů,
předány diplomy a hodnotné ceny pro družstva na 1.– 4.
místě.
Zápasy rozhodovali kvalifikovaní rozhodčí Českého volejbalového svazu z našeho Frýdecko-Místeckého okresu, konkrétně pánové Štrouf, Duraj a Ištvanech.
Vedení turnaje obstarali předseda Vladimír Míček a hospodář oddílu Marcela Boráková.
Turnaj navštívilo odhadem okolo 50 diváků.

Den obce 2018 aneb Chalupáři
v Metylovicích
V sobotu 1. září se v areálu fotbalového hřiště v Metylovicích uskutečnil Den obce Metylovice a 4. ročník Gulášmetu.
Součástí slavnosti byla i soutěž v netradičních disciplínách, na kterou jsme vyslali i své družstvo. A to si vedlo tak
dobře, že v soutěži obsadilo nádherné 1. místo.

Rekonstrukce antukového kurtu č. 3
V druhé půli měsíce července se podařilo dodavatelsky
rekonstruovat opěrnou zeď antukového kurtu č. 3, která
byla již v havarijním stavu a hrozila zřícením plotu a sesuvem celé opěrné zdi na sousední pozemek.
Původní zeď byla částečně rozebrána, celkově zesílena
ocelovým armováním a opětovně dobetonována. Také byly
osazeny nové kůly pro oplocení.
Celkovou údržbu oplocení a pověšení nových sítí okolo
kurtu si vzal pod patronaci nový majitel areálu, a to obec
Metylovice. Jeho pracovníci provedli nátěry kovových kon-

strukcí a pověšení zmíněných ochranných sítí. Také pomohli
s hrubou obnovou povrchu kurtu.
Další práce jsme již převzali do našich rukou a obnovujeme povrch do přijatelného stavu, primárně pro tenis (znovu
vyměření kurtů, obnova povrchu a jeho hutnění atd.).
V měsíci srpnu jsme také věnovali dost úsilí a brigádnických hodin údržbě povrchu hlavních antukových kurtů č. 1
a 2. Na to, jak je suchý rok, byly nebývale zelené. Tedy nezbylo, než to vzít do „svých rukou“ a plít, plít…

Nová sezóna 2018/19
Muži – okresní přebor
Pro hrací sezónu 2018/19 se mužské družstvo rozhodlo
zvolnit a po letech sobotních dvojzápasů hraných v rámci
krajského přeboru si užít relativní klid v okresním přeboru.
Soutěže se účastní celkem 7 družstev z okresu Frýdek-Místek. Hraje se o pátečních večerech a pouze jeden zápas.
K uzávěrce zpravodaje máme odehrána 4. kola a vedeme
tabulku.
Ženy – krajský přebor
Naše holky také již zahájily novou sezónu, ale bohužel se
jim zatím ve dvou odehraných kolech nepodařilo vybojovat
vítězství.
Mládež – Trojkový volejbal mladších žáků, Čtverkový volejbal starších žáků a turnaje Barevného minivolbalu
Naši nejmladší ještě hrací sezónu nezahájili, první hrací
den Mladších žáku je 11. 10. 2018 (po uzávěrce Zpravodaje).
Jako předcházející ročníky se soutěže hrají turnajovým
způsobem, kde děti v jednom hracím dni odehrají 3–4 zá-

pasy. Turnaje jsou pořádány jednou měsíčně od října do
dubna.
Také letos se chceme s našimi nejmladšími účastnit turnajů Barevného minivolbalu, první z turnajů se koná 21. 10.
2018 ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Akce do konce roku 2018
6. 12. 2018 – Mikulášský trénink s nadílkou (jako vždy
jsou zváni i rodiče na zhlédnutí tréninků svých ratolestí).
27. 12. 2018 dopoledne – Vánoční turnaj dětí
27. 12. 2018 odpoledne – Vánoční turnaj volejbalového
oddílu – dospělí
Všechny pozvánky na plánované akce, ale i další aktuality ze života našeho oddílu můžete sledovat na webových
stránkách SK Metylovice – www.skmetylovice.cz nebo na
Facebooku https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal
Pokud by jste vy nebo vaše dítě měli zájem vstoupit do
našeho oddílu, popřípadě měli dotazy, náměty nebo připomínky, můžete nám napsat na náš e-mail volejbal@skmetylovice.cz
Na setkání s vámi při sportu nad vysokou sítí se těší oddíl volejbalu.
Vladimír Míček, předseda oddílu volejbalu SK Metylovice

„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY
A MIRKA BÍLKA“ – Vítěz turnaje
TJ Sokol Palkovice

pokraèování na str. 20





Â

 19 

Á





pokraèování ze str. 19

Domácí družstvo Metylovice B

Domácí družstvo Metylovice A
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