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ŠKOLSTVÍ
SRPŠ Metylovice informuje
V loňském roce Spolek rodičů zvládl pro děti z Metylovic spoustu akcí. Dětský ples, Den Země a sázení
stromků, smažení vaječiny, výlet na Boží Muka, Dětský
den, soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, výlet na Triangl, Halloween párty, mikulášskou nadílku s anděly a
čerty, prodej ve stáncích na Dni obce, Vánočním jarmarku a Silvestrovském Monte Čupelo a celoroční soutěž ve
sběru víček, která stále trvá.

No a v neposlední řadě bych ráda veřejně poděkovala svým spolubojovníkům ve Spolku. Děkuji vám všem
za to, co děláte, co přinášíte pro děti z obce. A teď, po
přečtení, si připravte pravou nohu pro vykročení do dalšího skvělého roku.
Petra Šimíčková, Spolek rodičů Metylovice, z.s.

ZŠ METYLOVICE
Vánoční besídka
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se rozsvítila světla na pódiu
v sokolovně, to aby i naše nejmenší děti byly dobře vidět. Ti nejmenší zatancovali zimní taneček a ti trochu
pokraèování na str. 2   Â

Na několika akcích jsme se snažili „vydělat“ peníze
na to, aby děti z MŠ a ZŠ v Metylovicích měly zážitky
a měly i nemalé dárky. Zvládáme proplácet i školní a
školkové akce, což nás velmi těší!
Je zbytečné popisovat každou naši akci zvlášť, vše
najdete na naší FB stránce „SRPŠ Metylovice“, kde je
i spousta fotek. Jsme sehraná parta, která chce dopřát
dětem z Metylovic spoustu zážitků. Nezištně a cílevědomě.
Loňský rok se nám velmi povedl a tímto děkujeme
všem, kdo nám dal dary do tomboly nebo třeba napekl zákusky. Nemůžeme jmenovat všechny, nestačily
by stránky Zpravodaje :-) Ale vy, kdo jste pomohli, ať
už dobrovolně s organizací výletů, sponzorství, pečení
bublanin, stavění stánků včetně jejich půjčení, chystání
Dětského plesu atd. atd. ... anebo jste byli jako podpora
a taky utratili u nás své koruny.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE – 3. 6. 2019
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Á   pokraèování ze str. 1
větší přidali i říkanky a básničky. Žáci pak zahráli pár
vánočních skladeb, přednesli básničky, děvčata z mažoretek zatančila a páťáci přidali dramatizaci Štědrovečerní pohádky. V sále zavládla vánoční atmosféra.

Pololetní vysvědčení
Než jsme se nadáli, je půl rok za námi a žáci si ve
čtvrtek 31. 1. odnesli domů svá pololetní vysvědčení.
Pro 17 prvňáčků to bylo úplně první vysvědčení. Odměna za půlroční práci nikoho neminula, vždyť jeden den
pololetních prázdnin si zasloužili žáci i učitelé.
Pokud byste chtěli vidět, jak naši žáci pracují
ve škole, jak se děti z mateřské školy připravují do života, nebo byste snad chtěli vidět, co všechno si mohou
žáci vyzkoušet v zájmových kroužcích, přijďte se podívat do školy. 25. 2. 2019 máme DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ!

Zdravá pětka aneb
Pochlub se pětkou z jídelníčku
Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii
na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5×
denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se
cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale
hlavně na věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně
po večeři!
Tak toto slyšeli děti a žáci na besedě Zdravá 5. Paní
lektorka seznámila žáky, jak se mají zdravě stravovat.
Seznámila je se zásadami zdravého životního stylu.
Žáci ve skupinách řešili různé hádanky a kvízy,
ve kterých museli ukázat, co všechno si zapamatovali
z oblasti výživy. A protože své znalosti prokázali, škola
dostala Certifikát Zdravá 5.

Zápisy do ZŠ a MŠ
Zápisy do 1. třídy – Termín konání:
4. dubna 2019
Čas: od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání: Základní škola Mjr. Ambrože
Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o., v 1.
třídě
Zápisy do MŠ – Termín konání:
9. května 2019
Čas: od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání: Základní škola Mjr. Ambrože
Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o., v 1.
třídě
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OBEC INFORMUJE
Obec má rozpočet na letošní rok
Zastupitelé Metylovic schválili na posledním loňském zasedání rozpočet na tento rok s investicemi za
21,5 miliónů korun a s rezervou přesahující 17 miliónů
korun.
Dokončí se výstavba sběrného dvoru a kompostárny
v hodnotě 8,3 miliónů korun, chtěli bychom vybudovat
cyklotrasu nad sadem, a to za tři milióny korun. A neposledně plánujeme tento rok postavit chodník v úseku
od kostela na Vrchovinu a pak až k domu pana Uhláře.
Ten vyjde na 10,2 miliónů korun. Tato investiční akce
je však podmíněna získáním dotace.

Poplatky obci v roce 2019
poplatek za odpad – občan s trvalým pobytem
na území obce Metylovice 450 Kč
poplatek za odpad – občan vlastnící stavbu
k individuální rekreaci
nebo RD v němž není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu
645 Kč
Splatnost poplatku do 31. 3. 2019.
Poplatek za psa –

občan držící psa staršího
3 měsíců
70 Kč
poplatek za druhého
a dalšího psa
100 Kč
Splatnost poplatku do 30. 4. 2019.

Cena vodného a stočného v roce 2019
Voda pitná (vodné)
39,18 Kč/m3
45,06 Kč
(včetně 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč/m3
40,02 Kč
(včetně 15 % DPH).

Obec staví moderní sběrný dvůr
Zkvalitnit služby občanům chce vedení obce Metylovic. Proto začalo s výstavbou nového sběrného dvora
a kompostárny.
„V současné době se pracuje na výstavbě dvou vyasfaltovaných ploch u bývalého kravína, jedna bude
sloužit pro sběrný dvůr, ta druhá ke kompostování,“
upřesnil starosta Lukáš Halata. Nespornou výhodou
bude, že sběrný dvůr má po svém dokončení fungovat
celoročně, a to zřejmě i přes týden. V současné době byl
v provozu o víkendu a navíc – bioodpad se sbíral jen od
dubna do konce října. I ten se tak bude sbírat o víkendu
i v průběhu týdne po celý rok.
Sběrný dvůr je určen pouze pro metylovické občany.
Obec na jeho výstavbu získala dotaci z operačního programu životního prostředí, a to 85 % uznatelných nákladů. Peníze jdou i na strojní vybavení včetně traktoru
s čelním nakladačem, překopávače kompostu, drtiče odpadů a prosévacího bubnu na finální kompost. Celkově
to vyjde na přibližně 10,7 miliónu korun. Hotovo by

mělo být nejpozději do května. Sběrný dvůr by se mohl
otevřít na začátku jarní sezóny, tedy v dubnu. Záleží ale
na počasí, zda se bude moct pracovat i v další měsíce či
nikoliv.

Přepis rozhovoru se starostou obce
Metylovice
Lukáš Halata: Nyní nás čeká výstavba chodníků
V čele Metylovic opět stojí Lukáš Halata. Staronový
starosta má pro následující čtyři roky hodně plánů. Ne
vždy však má k jejich uskutečnění volnou ruku. Potřebuje k tomu finanční zdroje i lidi, kteří mu pomůžou.
Co myslíte, že obec potřebuje nyní ze všeho nejvíc?
Nevím, jestli nejvíc, ale horké téma jsou chodníky.
V prvním volební období byl úkol splatit 17miliónový
dluh a dotáhnout plynofikaci. Ve druhém jsme prováděli revitalizaci centra obce (10 mil. Kč) a stavbu muzea
(4 mil. Kč). Třetí volební období bylo spojeno s výstavbou nové školy, protože ta stará už byla v natolik nevyhovujícím stavu, že do ní rodiče nechtěli dávat své
děti. Zároveň jsme ale i připravovali projekty na sběrný
dvůr, kompostárnu a také na chodník od kostela až po
Frýdlant. Bohužel jsme i díky úřednímu šimlu propásli loňský termín podání žádosti o dotaci a možná jsme
dnes mohli mít hotovou jednu část chodníků, a to od
kostela, přes Vrchovinu až po sad. Ale nevyšlo to, takže
se celá akce o rok posunula. Podali jsme tedy letos k 15.
listopadu žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a uvidíme, zda budeme úspěšní. Pokud se
nezadaří, tak zkusíme štěstí v příštím roce. Tento úsek
chodníku vyjde na asi 10 miliónů korun. V současné
době je na stavbu chodníku vydáno stavební povolení.
Kudy vlastně povede?
Když pojedete ve směru na Frýdlant, tak chodník
povede po pravé straně silnice až po „třešňový“ sad. Na
Vrchovině přibude další ostrůvek s místem pro přecházení, které bude křížit cestu vedoucí na Lhotku. Úsek
měří 1205 metrů. Část chodníku od pana Závodného
po Frýdlant se z důvodu nevyhovujícího místa napojení
místní komunikace na hlavní silnici (u Sosny v Pasekách) nemůže realizovat z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury, a tak zkusíme o ni požádat
přes MAS Frýdlantsko-Beskydy.
To jsme u tohoto chodníku směrem na Frýdlant.
Uvažujete o dalším?
Ano, chtěli bychom pokračovat také ve stavbě chodníku od školy po dolní konec ve směru na Palkovice.
Tam se však musí vyřešit souběh s budoucím vedením
splaškové kanalizace. Byl bych rád, kdyby si tento úsek
vzal na starost nový stavební výbor v čele s místostarostou. Jeho členové říkali před volbami, že vybudovat
chodník za 4 roky není problém, takže si to můžou nyní
vyzkoušet sami. Posledním plánovaným úsekem je část
od Vrchoviny po Žukov ve směru na Lhotku.
pokraèování na str. 4





Â

3

Á
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Co jiného ještě máte v plánu?
V současné době pracujeme na stavbě kompostárny
a sběrného dvoru. Předpokládám, že by mohlo být hotovo někdy v květnu. Pak nám stále visí otazník, jak
dále se splaškovou kanalizací. Jak jsme již jednou publikovali, tak se stavba splaškové kanalizace v obci musí
rozdělit na dvě části. První část obce gravitačně vyspádovaná na Frýdlant nad Ostravicí, která by zahrnovala
části obce od svaté Anny přes Vrchovinu a léčebnu po
Metylovičky a Paseky. Na tuto část bylo vydáno územní
rozhodnutí a je zpracován i projekt pro stavební řízení. Odhadované náklady dle projektové dokumentace
zpracované zhruba před 10 lety činí 35 miliónů korun,
v dnešních cenách to může být i 40 miliónů. U druhé
části obce vyspádované směrem na Palkovice je zpracován projekt pro územní rozhodnutí a plánované náklady tenkrát před 10 let činily 60 miliónů, dnes možná 70
miliónů korun. Je třeba si uvědomit, že i kdyby se nám
na akci podařilo získat dotaci, uznatelných nákladů by
byla zhruba polovička, takže finanční zátěž by byla obrovská. Na ostatní investiční akce by chyběly peníze.
Mnoho obcí proto zvažuje možnost domácích čističek…
Ano, i toto je možná cesta. Uvažujeme o tom, jestli
to nepojmout tak, jak v současné době fungují kotlíkové dotace. Obec by kupříkladu přispěla občanům, kteří
nelikvidují splaškové vody dle zákona, např. částkou
100 000 korun na rodinný domek. A bylo by pak na
rozhodnutí majitele nemovitosti, zda si za tyto finanční
prostředky postaví domovní ČOV, nepropustnou jímku
(žumpu) nebo septik se zemním filtrem. Taková investice by obec vyšla asi na 44 miliónů korun oproti nákladům na kanalizaci ve výši asi 110 mil. Kč. Dotace
z operačních programů stejně nejsou větší než 60 % a
jsou již v ní započítány příjmy, které by obci měli plynout za stočné od všech rodinných domků po dobu 10
let (doba udržitelnosti projektu). Ze zkušenosti okolních
obci je jisté, že se ani v prvním ani ve druhém roce
všechny domy na kanalizaci nenapojí, a tím se výše
dotace dále snižuje. Druhou věcí je, že obec může cenu
stočného ovlivňovat jen zhruba 10 % nahoru či dolů,
jinak je cena stanovena poskytovatelem dotace na 10 let
dopředu. Takže nyní bude záležet, jakou cestu likvidace
odpadních vod zvolí nové zastupitelstvo.
Mimo to chce obec nechat zrekonstruovat sportovní
zázemí na fotbalovém hřišti?
Ano, podali jsme žádost o dotaci prostřednictvím
Sportovního klub Metylovice na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Zda ji dostaneme, budeme vědět v půli února. Lidé se mě už mnohokrát ptali, proč
jsme už nezačali stavět na jaře. Bylo to z prostého důvodu. Dostali jsme informaci, že letos na podzim bude
vyhlášena výzva z MŠMT na rekonstrukce a obnovy
sportovních zařízení. Proč tedy nevyužít možnost získat
dotaci, když to jde? Pokud to nevyjde, tak stále máme
možnost využít další výzvy, která snad bude opět vyhlášena i příští rok. Osobně bych chtěl začít co nejdříve,
buď s dotací, nebo bez ní. U stavby nové školy jsme také
čekali na nějakou dotační výzvu. A jelikož žádná výzva
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nepřišla a rodiče odmítali dávat své děti do staré školy,
tak jsme do toho šli nakonec s vlastními prostředky.
Nyní máme ve škole o sto procent více dětí, než bylo původně ve staré škole. Takže je vidět, že to mělo smysl.
Navíc jsme ve škole umístili i 3. oddělní MŠ, čímž jsme
dokázali pokrýt populační boom, aniž by děti musely
za vzděláním dojíždět jinam. A když se vrátím k rekonstrukci sportovního zařízení, tak jsem přesvědčen, že
obnova zázemí na fotbalovém hřišti, přivede ke sportu
také více dětí. Je to zkrátka dobrá investice do mládeže
i zdraví.
A jak to vypadá s prodeji pozemků pro rodinné domy
v Metylovičkách?
Tak to je čerstvá informace. V minulých dnech jsme
uzavřeli kupní smlouvu na prodej 100 % podílu společnosti OBEC-INVEST, s.r.o., včetně pozemků, jež tato
společnost vlastnila. Dále byla uzavřena kupní smlouva na prodej obecních pozemků v lokalitě Metylovičky.
Prodejem jsme získali zhruba 18 miliónů korun, které
přijdou do obecní kasy. Na louce s částečně připravenou infrastrukturou by měly vyrůst nové rodinné domy.
I díky tomu se uvolní prostor pro naše občany, kteří
třeba neúspěšně žádali o změnu územního plánu, a to
z důvodu malé prostavěnosti stavebních pozemků.
Po volbách se obměnilo zastupitelstvo a možná bude
chtít změnit třeba tradiční akce. Jak to bude?
Doufám, že naše tradiční kulturní akce zůstanou.
Bude záležet na novém kulturním výboru, jak se toho
zhostí nebo zda přijde třeba s něčím novým. Sám jsem
na to moc zvědavý.
Máte nějaký svůj osobní sen, co byste chtěl v Metylovicích?
Mám, rozhlednu na Čupku. V současné době řešíme
se společností T-Mobile možnost zapojení obce do stavby
vysílače. Pokud obec bude chtít, aby na Čupku vyrostl
vysílač včetně vyhlídkové plošiny, tak se na tom bude
muset větší měrou podílet. Jestliže nebude chtít využít
této nabídky, pak se společnost T-Mobile pustí sama do
projektu „holého“ vysílače. Co se týče složitých majetkoprávních záležitostí na vrcholu Čupku, ty by řešila
společnost T-Mobile. Nyní tedy potřebuje znát stanovisko zastupitelstva, aby vědělo, kterou variantou se má
zaobírat.
Kdyby se někdy podařilo vykoupit veškeré podíly
od vlastníků, tak by se zchátralý objekt mohl zbourat
a nabídnout nějakému investorovi, aby tam postavil
něco menšího, kupříkladu malou restauraci či bufet.
Spolu s rozhlednou by se stalo z Čupku opět pěkné výletní místo. A to by se mi líbilo.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve
dnech 24. a 25. května 2019.
Volby do Evropského parlamentu na území České
republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat

ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za
předpokladu, že:
– nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
– je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
(tj. nejméně od 10. dubna 2019),
– nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního
práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu
ochrany zdraví lidu a
– je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
U této příležitosti opět žádáme občany, kteří ještě
nemají poštovní schránky, aby si je pořídili. Tím jim
mohou být volební lístky řádně doručeny.

Statistické údaje obce za rok 2018
Statistika obce k 31. 12. 2018
K 31. 12. 2018 má obec Metylovice celkem 1742 občanů.
V r. 2018
Přistěhovalo se: 43 osob
Odstěhovalo se: 32 osob
Zemřelo:
14 osob z toho 4 ženy
10 mužů
Narodilo se:
17 dětí z toho 9 chlapců 8 děvčat
Uzavřeno sňatků:
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Statistika obyvatel k 31. 12. 2018
Počty obyvatel
dle věkových kategorií
Všichni
Muži
Všichni
1742
848
Do 15 let
288
142
Do 18 let
332
163
Od 18 do 60 let
958
487
Nad 18 let
1411
686
Nad 60 let
452
198
Průměrný věk
všech obyvatel
muži
ženy

41
40
43

Data narození
Nejmladší obyvatel
Nejmladší muž
Nejmladší žena
Nejstarší obyvatel
Nejstarší muž
Nejstarší žena

30. 12. 2018
30. 12. 2018
25. 10. 2018
15. 3. 1925
24. 5. 1929
15. 3. 1925

Ženy
894
146
169
471
725
254

vací program o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se hra dočkala zhruba
90 realizací a zúčastnilo se jí zhruba 2 200 žáků pátých
až sedmých tříd základních škol. V minulém období si
získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny
termíny pro daný školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program
postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších
vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina
(www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na
interaktivní formu vzdělávání s variantou pro nejvyšší
třídy základních škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání
se zdroji, kdy si kolonizátoři Planety Oxidan uvědomují,
že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou
odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci
formou hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou pro zachování vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní informace o chemických a fyzikálních vlastnostech vody, je nadále aktuální. To ukazuje probíhající společenská diskuze o dostatku vodních
zdrojů v naší zemi a měnící se společenské, mediální
i politické postoje k této problematice Téma si zaslouží,
abychom ho posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky
posledních tříd základních škol a studenty víceletých
gymnázií. Proto jsme se rozhodli připravit pro školy
v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“
říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Oceňovaná vzdělávací hra
o významu vody Strom života
má druhou verzi pro starší žáky
Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty
na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu přichází od druhého pololetí s novou verzí,
která se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou
Ostrava 21. 1. 2019 – V dubnu 2016 odstartoval
v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělá-

pokraèování na str. 6
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Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na
živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou
přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob výuky je všechno jiného
než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu,
který navenek jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety
Oxidan. Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje nevídaný blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi
nimiž začne probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí
zdrojů a v důsledku celé planety. Začíná závod o co
nejrychlejší a nejefektivnější využívání zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se ale objevovat
první problémy se znečištěním – především vody. To má

Á

přímý dopad na množství a dostupnost použitelné vody.
Právě to nutí oba týmy, aby hledaly každý zvlášť řešení této zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití
celku. Svou roli ale hrají také peníze, bohatství, dezinformace a manipulace veřejností a průzkumů veřejného
mínění ze strany lídrů.“ – nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských základních školách dvě vzdělávací hry, které
se budou koncentrovat na vodní tématiku.
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

INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 21. 9. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu č. 1003941755 na úplatný převod pozemků parc. č. 452/8,
462/3 a 462/6 v k. ú. Metylovice z
vlastnictví Státního pozemkového
úřadu do majetku obce Metylovice
dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu
ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy č. 1003941755 – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolufinancování dopravní obslužnosti linek
860342, 860347 a 860360 mezi obcí
Metylovice, obcí Lhotka a ČSAD
Frýdek-Místek, a.s. a pověřuje starostu k podpisu dodatku – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 00535991/
SONP/FM/V/2018/D5 se společností Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., 28. Října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku
– viz příloha č. 4.
6

 ZO Metylovice schvaluje podání žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“, jehož cíle jsou v souladu s
platným plánem rozvoje kraje v ČR.
 ZO Metylovice schvaluje zajištění realizace projektu „Priblížme sa k spoločnému prírodnému a
kultúrnemu dedičstvu“, v souladu
s podmínkami poskytnuté dotace.
 ZO Metylovice schvaluje zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“,
ve výši rozdílu celkových výdajů
projektu (148 065 EUR) a poskytnutého NFP (133 258,50 EUR)
ve výši 14 806,50 EUR v souladu
s podmínkami poskytnuté dotace.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
232 0 922 se společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o., a.s., Jiráskova
613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795, na realizaci akce
„Opravy
místních
komunikací
v obci Metylovice“ a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
– viz příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje opravu místní komunikace v Pasekách
od novostavby pana Javoříka po
točnu (parc. č. 2041/2 a 832/13) a
místní komunikace od pana Josefa
Šiguta č. p. 197 až po pana Škapu č.
p. 412 (parc. č. 2044/4 a 2043/2).

 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o dílo č. 232 0 994 se společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o., a.s.,
Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 02604795, na realizaci
akce „Metylovice, oprava místních
komunikací – penetrace“ a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje rozšíření veřejného osvětlení nad svatou Annou o 1 ks svítidla. Realizaci
díla provede firma Elektromontáže
Lukáš Kulhánek, 739 49 Metylovice
502, IČ: 06508219 za cenu 42 475
Kč včetně DPH.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí Žádost Barbory a Pavla Vraníkových o zařazení pozemku parc. č.
309/4 v k. ú. Metylovice do případné
Změny č. 2 Územního plánu Metylovice, jako plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené.
NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje
finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny ve výši
11 000 Kč.
 ZO Metylovice neschvaluje
finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny ve výši
11 000 Kč.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 14. 11. 2018
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje zřízení výborů dle návrhu strany Sdružení nezávislých, tj. finančního,
kontrolního, stavebního, kulturního
a PiaR.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci předsedy finančního výboru
pana Jaroslava Svolinského.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci předsedy kontrolního výboru
pana Jakuba Farného.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci předsedy stavebního výboru
pana Jana Koloničného.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci předsedy PiaR výboru slečnu
Leonu Pavláskovou.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci externího člena finančního
výboru pana Radomíra Kulhánka.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena finančního výboru
pana Aleše Veličku.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena kontrolního výboru
pana Tomáše Rabase.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena kontrolního výboru
slečnu Leonu Pavláskovou.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena kontrolního výboru
pana Petra Černocha.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena kontrolního výboru
pana Jiřího Závodného.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena stavebního výboru paní
Martu Bílkovou.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena stavebního výboru
pana Petra Černocha.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena PiaR výboru pana Tomáše Rabase.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena PiaR výboru pana Jakuba Farného.
 ZO Metylovice schvaluje na

funkci externího člena PiaR výboru
paní Martinu Mertovou.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci externího člena PiaR výboru
pana Davida Hyšplera.
 ZO Metylovice schvaluje s
účinností od 14. 11. 2018 dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu
za výkon funkce člena výboru ve
výši 2 000 Kč hrubého měsíčně (Jiří
Závodný, Marta Bílková, Petr Černoch, Tomáš Rabas, Leona Pavlásková, Aleš Velička), za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
obce ve výši 2 500 Kč hrubého měsíčně (Jaroslav Svolinský, Jakub
Farný) a za výkon funkce místostarosty obce ve výši 19 000 Kč hrubého měsíčně. Členové a předseda
PiaR výboru budou vykonávat své
funkce bez nároku na odměnu.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo
stavbám a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti
s manžely Liborem a Mgr. Ivanou
Macounovou, Václava Talicha 1872,
738 01 Frýdek-Místek a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy –
viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje žádost SK Metylovice o zajištění finančních prostředků na dofinancování 30 % podílu finančních nákladů na projekt: „Kompletní stavební
úpravy šaten, přístavba sociálního
zázemí sportoviště v Metylovicích“,
který je SK Metylovice předložen
v rámci výzvy V3 Sport MŠMT, investice 2019/2020.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovod) s Ing. Františkem a Jaroslavou Huškovou, Palkovice 617, 739 41 Palkovice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
– viz příloha č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společností: Euro Grant
Investment s.r.o., se sídlem: ul. 28.
října 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 02323028, zastoupenou Ing. Lucií Žurkovou, jednatelkou společnosti, o poskytování
poradenských služeb č. 66/2018 na
zpracování žádosti o podporu ze
Státního fondu dopravní infrastruk-

tury pro projekt „Kompletní stavební úpravy místních chodníků v obci
Metylovice (okres Frýdek-Místek)“
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 9.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvou o dílo se společností Projekční a inženýrská činnost Groman
a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 13
Studénka, IČ: 0369248, zastoupena
jednatelem Helenou Tyrajovou na
zajištění autorského dozoru na akci
„Sběrný dvůr a kompostárna Metylovice“ a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy – viz příloha č.
10.
 ZO Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu s Bc. Tomášem
Smutkem na technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci akce „Stavba sběrného dvora
a kompostárny v Metylovicích“ a
pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 11.
 ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu se společností METVEST, s.r.o., Příborská
1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
06660240, zastoupenou jednatelem
Petrem Hankem, o převodu vlastnictví k nemovité věci a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy –
viz příloha č. 12.
 ZO Metylovice schvaluje prodej:
pozemku parcelní číslo 525/36 –
trvalý travní porost o výměře 4785
m2;
pozemku parcelní číslo 525/40 –
trvalý travní porost o výměře 1159
m2;
pozemku parcelní číslo 525/41 –
trvalý travní porost o výměře 1100
m2;
pozemku parcelní číslo 525/42 –
trvalý travní porost o výměře 1164
m2;
pozemku parcelní číslo 525/43 –
trvalý travní porost o výměře 1196
m2;
pozemku parcelní číslo 525/90 –
trvalý travní porost o výměře 573
m2;
pozemku parcelní číslo 525/91 –
trvalý travní porost o výměře 1466
m2;
pozemku parcelní číslo 525/92 –
trvalý travní porost o výměře 1470
m2;
pokraèování na str. 8
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pozemku parcelní číslo 525/93 –
trvalý travní porost o výměře 1529
m2;
pozemku parcelní číslo 525/94 –
trvalý travní porost o výměře 1487
m2;
pozemku parcelní číslo 525/95 –
trvalý travní porost o výměře 2237
m2;
pozemku parcelní číslo 525/96 –
trvalý travní porost o výměře 1519
m2;
pozemku parcelní číslo 525/97 –
trvalý travní porost o výměře 1530
m2;
pozemku parcelní číslo 525/98 –
trvalý travní porost o výměře 1437
m2;
pozemku parcelní číslo 525/115 –
trvalý travní porost o výměře 35 m2;
pozemku parcelní číslo 525/11 –
trvalý travní porost o výměře 1827
m2;
zapsaných na listu vlastnictví
číslo 1095 pro obec a katastrální území Metylovice, vedeného u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, společnosti
METVEST s.r.o., se sídlem Příborská 1473, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06660240, spisová
značka C 72818 vedená u Krajského soudu v Ostravě za, celkovou
kupní cenu ve výši 6.818.889,- Kč,
slovy: šest milionů osm set osmnáct tisíc osm set osmdesát devět
korun českých. Prodej pozemků
bude uskutečněn prostřednictvím
prodeje obchodního podílu společnosti OBEC-INVEST, s.r.o., se sídlem č.p. 495, 739 49 Metylovice, IČ:
25399039, spisová značka C 18437
vedená u Krajského soudu v Ostravě, ve který je obec Metylovice
jediným společníkem. Prodejem podílu ve společnosti OBEC-INVEST,
s.r.o., tak dojde k faktickému převodu výše uvedených pozemků,
kdy nabyvatelem obchodního podílu a tím i novým vlastníkem uvedených pozemků bude společnost
METVEST s.r.o..
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společností METVEST,
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06660240, zastoupenou jednatelem Petrem Hankem,
o převodu podílu společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. a pověřuje starostu
8

obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 13.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o advokátní úschově s Advokátní kanceláří Janák a partneři,
s.r.o., Rožnovská 241, 744 01 Frenštát p. R., IČ:28638824, zastoupenou JUDr. Martinem Vojtíškem,
advokátem, obcí Metylovice jako
prodávajícím a příjemcem úschovy
a společnosti METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 06660240, zastoupenou jednatelem Petrem Hankem jako kupujícím a složitelem na úschovu finančních prostředků, plynoucích z Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k
nemovité věci a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 14.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o advokátní úschově s Advokátní kanceláří Janák a partneři,
s.r.o., Rožnovská 241, 744 01 Frenštát p. R., IČ:28638824, zastoupenou JUDr. Martinem Vojtíškem,
advokátem, obcí Metylovice jako
prodávajícím a příjemcem úschovy
a společnosti METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06660240, zastoupenou
jednatelem Petrem Hankem jako
kupujícím a složitelem na úschovu
finančních prostředků, plynoucích
ze Smlouvy o převodu podílu společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 15.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společností METVEST
s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06660240, zastoupenou jednatelem Petrem Hankem,
o poskytnutí příspěvku za umožnění napojení pozemků, specifikovaných ve smlouvě, na inženýrské sítě
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 16.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2
000 Kč čistého paní Věře Karteczkové a 2 000 Kč čistého paní Martě Michalcové, oběma za návštěvy
jubilantů, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč čistého panu Vavřínu Michalcovi, za
provádění hlášení v obecním rozhlase a poskytnutí finančního daru ve
výši 3 000 Kč čistého paní Kateřině Tálové, za práci na kronice obce
Metylovice.

 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 17.
 ZO Metylovice schvaluje plán
inventur na rok 2018 a složení inventarizačních komisí – viz příloha
č. 18.
 ZO Metylovice schvaluje oddlužení společnosti OBEC-INVEST,
s.r.o., k 31. 10. 2018. Částku 466
598,12 Kč uhradí obec Metylovice
jako ztrátu a o částku 25 000 Kč
bude navýšeno vlastní jmění na
účtu 061 – viz příloha č. 20.
 ZO Metylovice schvaluje mimořádnou účetní závěrku společnosti OBEC-INVEST, s.r.o., k 31.
10. 2018 – viz příloha č. 21.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí prohlášení Jiřího Liberdy o rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Metylovice, viz. příloha č.
2.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí prohlášení Ing. Miroslava Ševčíka o rezignaci na postavení prvního
náhradníka volební strany – Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů PRO METYLOVICE, viz. příloha č. 3.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí prohlášení Ing. Mileny Pazderníkové o rezignaci na postavení
druhého náhradníka volební strany
– Sdružení politické strany TOP 09
a nezávislých kandidátů PRO METYLOVICE, viz. příloha č. 4.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí slib nového člena zastupitelstva
obce Metylovice pana Aleše Veličky,
viz. příloha č. 5.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí žádost Martina a Jany Pavlasových o zařazení pozemků parc. č.
664/6, 665/3 a 665/12 v k. ú. Metylovice do případné Změny č. 2 Územního plánu Metylovice, jako plochy
bydlení v rodinných domech.
NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje zřízení výborů dle návrhu strany Pro
Metylovice, tj. finančního, kontrolního, stavebního a kulturního.

 ZO Metylovice neschvaluje na
funkci předsedy PiaR výboru pana
Tomáše Rabase.

ka, Metylovice 1159, 4121434662,
NNv, NNk a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy – viz příloha
č. 4.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 17. 12. 2018

 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě se
společnosti 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-242/2018 Ing.
Martinem Bartečkem, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
IČ: 47195355, o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV-128016194/2,
Metylovice
1279/3,
4121441228, NNk, se společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
– viz příloha č. 5.

SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice pověřuje místostarostu obce k pořádání kulturních akcí pro volební období 2018 až
2022.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci člena kulturního výboru
pana Miroslava Klimánka.
 ZO Metylovice schvaluje na
funkci externího člena kulturního
výboru pana Vavřina Michalce.
 ZO Metylovice schvaluje s
účinností od 17. 12. 2018 dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu
za výkon funkce člena výboru ve
výši 2 000 Kč hrubého měsíčně (Miroslav Klimánek). Externí členové
jednotlivých výborů budou vykonávat své funkce bez nároku na odměnu.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
232 0 994 se společností ALPINE
Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795,
na realizaci akce „Metylovice –
oprava místních komunikací – penetrace“ a pověřuje starostu obce k
podpisu tohoto dodatku – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle návrhu finančního výboru – viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035,
zastoupenou společností ARPEX
MORAVA, s.r.o., Teslova 783/2,
702
00
Ostrava-Přívoz,
IČ:
26809559, o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IP12-8023520 zemní kabelová přípoj-

 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín,
IČ: 24729035, zastoupenou společností: TRABBAU, a.s., Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28582675, předsedou představenstva Ing. Martinem Bartečkem, na základě plné moci č. PM/
II-263/201, o zřízení věcného břemene – služebnosti k realizované stavbě č. IP-12-8021531/2 Metylovice
– Jarmila Fůsková – přípojka NNk
a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje návrh
rozpočtu Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace na rok
2019 – viz příloha č. 7.
 ZO Metylovice schvaluje a
pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření bez finančního
omezení do 31. 12. 2018. Opatření
budou předem konzultovány s finančním výborem.
 ZO Metylovice schvaluje dofinancování projektu do dotačního
programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území,
příp. části území, obce pro roky
2019/2020“, názvu „Technickoekonomické zhodnocení nakládání s odpadními vodami v Metylovicích“ ve
výši 25 % podílu finančních nákladů tj. 133 000 Kč.
 ZO Metylovice schvaluje zařazení Mateřské školy Metylovice do

druhého kola projektu Čistá školka
– senzorický systém firmy Dustee
Technologies ve spolupráci s firmou
Philips – měření a analýza lokálního prachového znečištění.
 ZO Metylovice schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s Moravskoslezským krajem,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek,
IČ:00095711. o zřízení věcného břemene č. FM/125/d/2018/Sk na realizaci akce „Chodník – Metylovice –
dešťová kanalizace“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz
příloha č. 10.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 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-242/2018 Ing.
Martinem Bartečkem, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
IČ: 47195355, o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8023736, Metylovice 150/2,
4121450035, NNv, NNk, a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy – viz příloha č. 11.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IČ:
25399063, na rekonstrukci zídky
a oplocení fary a pověřuje starostu
obce k podpisu Dodatku – viz příloha č. 12.
 ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ:
49356089 na odkoupení starších vanových kontejnerů a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz
příloha č. 13.
 ZO Metylovice schvaluje novou
likvidační komise a to ve složení
pana Jakuba Farného a pana Jana
Koloničného.
 ZO Metylovice schvaluje spolupráci s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
pokraèování na str. 10   Â
9

Á





pokraèování ze str. 9

IČ 70890692 při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ – 3. výzva.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědo-

mí žádost o stanovisko ke stavbě
základnové stanice T-Mobile a pověřuje stavební výbor k projednání
možnosti stavby základnové stanice spolu s vyhlídkovou plošinou pro
návštěvníky Metylovické hůrky.

jektu „Kompletní stavební úpravy
šaten, přístavba sociálního zázemí
sportoviště v Metylovicích“ za účelem snížení celkových investičních
nákladů a možnosti okamžité realizace.

 ZO Metylovice vzalo na vědomí možnost zpracování změny pro-

SPOLKY
ASPV Metylovice – ženy
Po úspěšně zakončené letní sezóně, jsme se opět přestěhovaly do tělocvičny.
Cvičení si zpestřujeme různými cvičebními pomůckami, jako např. velké míče, overbaly, masážní kroužky,
činky apod. V říjnu, u příležitosti 100 let od vzniku Československa, jsme cvičení zaměřily tematicky a oblékly
se do dobových kostýmů.
V prosinci, na výroční schůzi, jsme zhodnotily uplynulý rok. A také přišel Mikuláš.
Poslední prosincové cvičení jsme věnovaly zpěvu koled u vánočního stromečku.

VOLEJBAL
Volejbalový oddíl přeje všem čtenářům do nového
roku 2019 hodně zdaru nejenom pod vysokou sítí.
Volejbal v Metylovicích letos slaví dvě kulatá výročí.
90 let od založení a memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka letos bude mít 65. ročník. K těmto významným událostem se vrátíme v některém dalším zpravodaji.

Volejbal dětí
Naši nejmenší hráči se scházejí na tréninkových jednotkách dvakrát týdně vždy v pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách. Na tyto tréninky chodí pravidelně cca
14 dětí, se kterými se snažíme rozvíjet nejenom volejbalové umění ale i ostatní tělovýchovné dovednosti.
 10 

Nejmenší děti se pravidelně zúčastňují okresních
soutěží. Turnaje barevného mini volejbalu (BMV).
V těchto turnajích se naše týmy většinou umisťují na
předních příčkách. (viz tabulky níže)

pokraèování na str. 12
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pokraèování ze str. 11

Zkušenější a starší děti hrají okresní pohár minivolejbalu starších (4 hráči) a mladších (3 hráči) žákyň/
žáků. Zvláště mladší jsou v tuto chvíli na druhém místě
ve velké okresní konkurenci. Do konce soutěže chybí
dva turnaje. Držme palce, ať dosáhnou na metu nejvyšší.

Muži hrají okresní soutěž, kde jsou po podzimní části
na prvním místě.

Konec roku
Jako každý rok na volejbalovém mikulášském tréninku byli pozváni rodiče našich malých volejbalistů
a společně jsme přivítali Mikuláše s andělem a čerty.
Všechny přítomné děti byly hodné, a proto dostaly balíčky se zdravým mlsáním.

Ženy, muži
Ženy letos hrají krajskou soutěž jako jediný tým
z oddílu volejbalu. V základní části skončily na pátém
místě z šesti týmů a postoupily do B finálové skupiny.
Finálovou část odehrají v únoru a březnu.

 12 

Vánoční turnaj proběhl 27. 12. 2018 tradičně rozdělen na dvě části. Dopolední část, dětský turnaj dvojic,
proběhla ve vánoční pohodě a zúčastněné děti dostaly
Muffiny ve tvaru volejbalového míče, medaile a drobné
sponzorské dary.
Odpoledne patřilo dospělým, kde se sešlo 23 členů
volejbalu a 16 hostů. 6 týmů si užilo zápolení pod vysokou sítí a navečer se přesunuli do Hospůdky na hřišti.







Otec a syn Šigutovi ve velmi dramatickém finále plném zvratů, zvítězili nejtěsnějším rozdílem 2:1 a získali
krásný Vánoční pohár pro vítěze.
Zároveň se stali župními přeborníky v soutěži dvojic.
Rozhodla asi lepší fyzická kondice vítězů a vyšší
koncentrovanost v závěrech setů. Některé výměny byly
opravdu skvostné.
Na 3. místě skončili Ogrocki a Kolařík ze Sokola Ropice.

Pokud máte zájem, aby vaše ratolest hrála volejbal,
neváhejte a přijďte se podívat, jak volejbalové tréninky
probíhají. Scházíme se v pondělí od 17 hod a ve čtvrtek
od 16.30 hodin v naší tělocvičně. Tréninky jsou vedeny
dvěma až třemi zkušenými trenéry a trénujeme nejenom volejbal…… :)
Suchan

Vánoční turnaj vyhráli domácí
Sokoli
V sobotu 15. prosince 2018 proběhl v místní Sokolovně za velkého zájmu registrovaných stolních tenistů
další ročník Vánočního turnaje dvojic, který byl zároveň
i Přeborem sokolské župy Moravskoslezské dvojic.
Maximální kapacita turnaje je 20 dvojic a tak mnoho
dalších zájemců bylo s politováním odmítnuto.
Zúčastnilo se jej 40 hráčů a hráček, z toho 11 borců
bylo z domácího Sokola.
Organizátoři byli velmi spokojení s vysokou kvalitou
zúčastněných hráčů, byť se favorité nakonec překvapivě
neprosadili.
Turnaj je to opravdu celodenní. Po bojích ve skupinách čekal hráče dlouhý vyřazovací „pavouk“ až ke hře
o medaile. A ti, kteří se neumístili dobře v základní skupině, na ty čekala „soutěž útěchy“.
Každý účastník si tak zahrál 8 až 11 utkání.

Vítězové turnaje Matěj a Tomáš Šigutovi.
Hlavními sponzory byli firma Metalcut Metylovice,
společnost Hanácká kyselka a Moravskoslezská župa
sokolská, která poskytla grant.
Sokolům na turnaj přispěly i další menší firmy a jednotlivci, za což jim děkujeme. Pěkné ceny dostali opravdu všichni zúčastnění.
Turnaj proběhl v důstojné sportovní a přátelské atmosféře, a ještě dlouho po turnaji se v sokolské klubovně probíraly klíčové forhendy, bekhendy, „prasátka“ a
další důležité pingpongové záležitosti.
Skoro všichni hráči se hned hlásili na tradiční Velikonoční turnaj, který u nás v Sokolovně proběhne ve
druhé polovině dubna.
M. Hajdušek

Turnaj v badmintonu

Zápasy ve skupinách byly urputné a dramatické.
Boje byly urputné od samého začátku. Docházelo
k mnoha překvapením. Nejeden vyrovnaný zápas rozhodlo štěstí v koncovce. Proto emocí bylo opravdu hodně, jak kladných, tak i záporných.
Ve finále se domácí Tomáš a Matěj Šigutovi střetli
s dvojicí Vlastislav Foldyna (Sokol Metylovice) a Pavel
Šimonovský (Slezan F-M). Takové zastoupení metylovští sokoli ještě ve finále nikdy neměli.

Už 8 let je nedílnou součásti Tělocvičné jednoty Sokol Metylovice oddíl badmintonu. Nemůže se zúčastňovat soutěží, neboť nesplňuje základní podmínku, mít 2
hrací kurty.
To našim borcům až tak nevadí, hrají a trénují hlavně pro zábavu. Ti nejlepší se pak zúčastňují Ostravské
ligy dvojic.
Vyvrcholením badmintonové sezóny jsou dva oddílové turnaje. Jarní Velikonoční a ke konci roku Vánoční.
Zúčastněnými jsou jak členové oddílu, tak jejich známí a přátelé. Z jejich řad se nám podaří vidět velice
kvalitní hráče. Od těch se můžeme opravdu hodně naučit. Samotný turnaj probíhá v uvolněné, přátelské atmosféře.
pokraèování na str. 14
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pokraèování ze str. 13

Když se ale hraje, kamarádství jde stranou. Každý
chce vyhrát. Inu, hlavní podstatou sportu je vítězství.
Soutěží jak jednotlivci, tak v hlavní soutěži i dvojice.
Soutěže jednotlivců jsou fyzicky velmi náročné, a více
méně jej pro svou dynamičnost, hrají jen fyzicky velmi
zdatní sportovci.

Na třetím místě skončil metylovský Jarda Kocourek.
Odpolední soutěže v deblu se zúčastnilo 9 dvojic.
Tady bylo favoritů více. Nicméně zvítězili ti největší,
Jarda Kocourek a Tomáš Piska z pořádajícího oddílu.
Ve finále porazili Jarka Vrbu a Tomáše Oburku. Jejich
vítězství bylo zasloužené, v zásadě neměli konkurenci.
Na třetím místě skončili opět domácí Jirka Páleniček a Petr Branc.
Všichni vítězové získali od tradičních sponzorů odměny, drobnější dárky dostali všichni zúčastněni sportovci. Spokojenost s turnajem byla veliká.
M. Hajdušek

Tenisový klub Karlický má stále
volnou kapacitu pro trénink dětí
Přijímáme stále nové hráče.
Po ukončení plesové sezóny pokračujeme naplno
v tělocvičně a v květnu pokračujeme na kurtech za školou. Nevylučujeme spolupráci s místní školou.

Účastníci turnaje jednotlivců: zleva dole –
P. Drnková, L. Barabáš, M. Ištvanech, A. Dvířka, nahoře – J. Kocourek, T. Oburka, J. Lanča
a J. Vrba.
To zápasy dvojic, které se hrají v nižším tempu, dávají šance i starším hráčům, kteří si na singl netroufnou. Mohou zde uplatnit odlišnou strategii, herní myšlení a souhru. Tempo je volnější, na vše je o něco více
času.
Právě 8. ročník Vánočního turnaje se konal 29. 12.
2018 v naší Sokolovně.
V turnaji jednotlivců se střetlo 8 hráčů. Po dramatických bojích ve skupinách a vítězstvích ve vyřazovacím
pavouku se do finále probojovali domácí Ladislav Barabáš a Tomáš Oburka z Ostravy. V závěru byl šťastnější
ostravský hráč a těsné zvítězil.

Podmínky:
– registrace v klubu 100 Kč na celý kalendářní rok
– souhlas s GDPR
– spoluúčast na hodině tréninku 200 Kč dohromady
pro všechny hráče přítomné v hodině, placeno na účet
Tenisového klubu (pozn. individuální trénink, hráč platí
200 Kč sám, kolektivní trénink 4 hráčů, každý hráč platí 50 Kč, ap.).
V tělocvičně vzhledem k velikosti kurtu a brzkým
odpoledním hodinám tréninku je trénink doporučen spíše pro mladší děti, ale není omezen věkem. Na kurtech
nemáme žádné omezení.
Pomůcky hráče: raketa, vhodná obuv, láhev s pitím,
na kurt čepice s kšiltem.
Za TKK Ing. Lukáš Karlický

Prostě ve formě zahajuje
další ročník
Nejlepší ze čtyřhry J. Kocourek a T. Piska.
Uprostřed předávající J. Vrba.
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Už po třetí se rozjíždí turisticko-poznávací akce
s názvem Prostě ve formě. Už třetím rokem účastníci
během jedenácti měsíců navštíví různá zajímavá místa,
a to nejen na horách. Pokud se zaregistrují na strán-

kách akce a splní všechny podmínky, mohou se nakonec
zúčastnit slosování o zajímavé ceny. To ale není tak
úplně hlavním posláním akce. Tím je být s rodinou či
přáteli na horách a být prostě ve formě.
Akci pořádá frýdlantský podnik Giff, hlavní duší
akce je ale metylovický občan Tomáš Farný. „Cílem této
sportovní soutěže bude za 333 dní v době od 1. 1. 2019
do 29. 11. 2019 zdolat celkem 33 beskydských vrcholů, případně zajímavých míst. Registrace do soutěže je
zcela zdarma, ale pokud budete chtít dostat kvalitní
značkové tričko s logem soutěže a dále se zúčastnit závěrečného galavečera, zaplatíte za registraci 365 korun.
A musíte dojít ke všem cílům,“ upozorňuje pořadatel.
Lidé, kteří se zúčastní akce, navštíví 33 zajímavých míst. Minulý rok tak mnozí objevili například
krásnou vyhlídku v Metylovicích zvanou Na Magoni. Letos se podívají do nedaleké pískovny v Hodoňovicích, mezi vrcholy nechybí Lysá hora, Slavíč,
Travný nebo třeba chata Martiňák. Neschází zajímavá místa – Kamenné Gule v Megoňkách, Korňanský ropný pramen, Mořské oko, Památník posledního vlka v Beskydech nebo Trojmezí na Hrčavě.
Třetí ročník Prostě ve formě nese příznačný název Třetihory. Lidé mohou navštívit místa jednou, ale i víckrát
a tím si zvednout šanci na výhru.

dičních družstev, opět v areálu muzea Kožane město
v Metylovicích.
Soutěžní družstva mužů a žen aktuálně podstupují
každý pátek v podvečer „suchou“ zimní přípravu v atletické hale v Příboře a od začátku dubna se s tréninky
přesunou ven na fotbalové hřiště, kde se s případnými
novými zájemci můžeme potkat každou středu a pátek
od 18 hodin. Ženy a veterány po loňských úspěších letos
čekají nelehké obhajoby stříbrných medailí v Moravskoslezské lize.
Družstva mladých hasičů mají přes zimu schůzky
ve zbrojnici, občas v neděli dopoledne v tělocvičně nebo
vyrazíme do aquaparku. Od začátku dubna se budeme
připravat venku a tréninky jsou každou středu od 16
hodin (sraz u zbrojnice). Rádi ve svých řadách přivítáme nové zájemce od 6 let, výjimečně i mladší. Mladším
žákům se vloni dařilo jak v Okrskovém poháru mládeže, který vyhráli, tak i v celoroční hře Plamen, kde jsme
odsadili 4. místo, letos to však bude s přechodem poloviny dětí do kategorie starších žáků výrazně obtížnější.
Jak už to tak v posledních letech bývá, i v roce 2019
organizujeme několik velkých akcí. Čeká nás také nemálo sportovních cílů, ale nových výzev se rozhodně
nebojíme.

Nové výzvy
v novém hasičském roce
12. ledna se uskutečnila valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Metylovice, na které jsme zhodnotili
uplynulý rok 2018 a schválili naši činnosti na rok letošní. V této chvíli už máme za sebou tradiční Hasičský
bál, který se uskutečnil 26. ledna v metylovské Sokolovně. V hlavním sálu hrála skupina Maras a v kinosálu
kapela Štístko. Nicméně další tři velké akce nás letos
ještě čekají.
6. dubna se popáté na místní fotbalové hřiště sjede
více než stovka železných hasičů a hasiček k závodu
„TFA Metylovice 2019“. V 9.00 hod. se na trať vydá první závodník a zhruba mezi 16. až 17. hodinou proběhne
závěrečné vyhodnocení. Během závodu bude probíhat
také nesoutěžní TFA pro děti (startovné zdarma) a soutěž v bouchání kladivem v hammerboxu pro veřejnost.
Tradičně první červencovou sobotu (6. 7. od 13.00
hod.) se uskuteční 53. ročník naší pohárové soutěže
v kategoriích mužů, žen, mužů nad 35 let a od loňska
také žen nad 35 let. Po sedmnácté v řadě je tato soutěž
zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy, takže se na
ní sjedou nejlepší hasičská družstva Moravskoslezského
kraje, a vloni byla v rámci MSL hodnocena jako druhá
nejlepší.
Ve druhé polovině prázdnin (17. 8. od 15.00 hod.)
také pořádáme sedmadvacátý ročník Soutěže netra 15 

OKÉNKO DO HISTORIE
Z pamětí Ondřeje Lepíka

(pokračování z minulého čísla)
Rozhled nebyl žádný. Vlevo se
tyčil menší kopec, vpravo větší, vzadu rovněž. Vpředu, kam řeka valila
svou vodu do italské roviny, stála
italská děla. Asi pět set kroků napravo od nás trčely mezi stromy dva
domky. Viděli jsme vlastně pouze
jejich střechy. Jednou odpoledne
bylo vidět, jak se z komínu jednoho
domku kouří. Určitě si tam vojáci
něco ohřívali nebo dokonce kuchtili.
Hned mi začalo kručet v břiše.
Vždyť jídlo nám nosili jen v noci, a
jaké! Polévka byla studená, káva
rovněž a k tomu malý chléb. Víc
jsme nedostali. A tak není divu, že
při spatření kouře jsme se rozhodli, že druhý den ráno se tam někdo
z nás podívá. Stejně se ve dne za
námi na mez ten kaprál neodváží.
Takže se nikdo z velení o naší akci
nedoví. Ale než jsme se pořádně domluvili, zahvízdalo několik granátů
a střecha domku se propadla. Náš
plán se zhatil.
Druhého dne za rozbřesku začal padat sníh. Protože byla hustá
mlha, nařídil mi kaprál jít někam
dozadu a donést pořádné prkno.
Prý na úpravu krytu pro lajtnanta.
Najmenoval nás několik a my se rozešli se různými směry. Cesta, která k údolí vedla, byla nebezpečná.
Proto bylo třeba jít jinudy. Štěstí mi
přálo. Nejdříve jsem zahlédl jednopatrový dům přilepený ke stráni.
Ale byl k němu natažený telefon a
pobíhali tam vojáci. To nebylo nic
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pro mne. Opodál stálo druhé stavení. Mlýn starosvětského původu.
Vedl k němu příkop z řeky.
Na louce nad mlýnem se na
louce rozkládal rozsáhlý hřbitov
německého l7. pluku myslivců. Ze
mlýna už bylo spáleniště, pouze nad
jednou místností zůstala zachovaná
střecha. Uprostřed světnice hořela vatra, jejíž hlavní potravou byla
hřídel vodního kola. Vojáci, kteří
oheň udržovali, byli ze všech národností, které v Rakousko-Uhersku
žili. Přicházeli, pobyli, odcházeli.
Nikdo se jich neptal: „Kdo – odkud
– kam?“ Poseděl jsem a ohřál se.
Ale povinnost volala. Bylo mi jasné, že tam už nic od dřeva nenajdu.
Vždyť i okna a dveře byly spáleny.
Pustil jsem se k další vesnici a
šťastně došel k prvním domkům.
Byly ale důkladně vybrakovány. Nikde slušnější prkno. Ozbrojen krompáčem jsem se pokusil vytrhnout
nějaké prkno z podlahy, ale byly
falcovány. Rozštíply se, ale neodtrhly. Podobný nezdar mě čekal i v dalších chalupách. Konečně! V jednom
stavení zůstala postel. Na vytažení
obou postranic stačila chvilka a pak
rychle pryč z nebezpečného místa.
Se soumrakem jsem došel k našim.
Oproti jiným to byla ucházející kořist. Kaprál ale stejně huboval. Proč
prý jsem nepřinesl celé lůžko. Mě
ale hřálo něco jiného. Při poklusu
přes nebezpečný úsek z města, kde
po obou stranách cesty ležely trosky
vozů a ořezané mrtvoly koní, jsem
div nezakopl o bochník chleba. S
tím mne v pozicí uvítali jako hrdinu
bitvy. Všeobecně usneseno! Bude-li
zítra trochu příznivé počasí, půjdeme na celý den hledat něco k jídlu
jak ve mlýně, tak i na nebezpečném
úseku cesty.
Na stanovišti zůstaly naše pušky a tlumoky a Švanda, Sochůrek,
Průža a já jsme se před východem
slunce utábořili ve mlýně. Jakmile z
nás noční mráz vytál, vydali jsme se
hledat nějaký proviant k nebezpečnému úseku cesty. Asi po pěti minutách nás zastavila mrtvola muly.
Byla mladá, tlustá, odstrojená a ještě teplá. Maso bude prima, ale jak
se k němu dostat? Jeden z nás byl
v civilu krejčí, druhý zámečník, tře-

tí pracoval jako topič na říční lodi
a já řemenářský nádeník. Naší jedinou výzbrojí byly kapesní nožíky.
Rozhodl jsem se, že musím jít příkladem. Však doma byly zabijačky.
Společným úsilím se nám podařilo
stáhnout kůži ze zadní nohy a uzmout asi dva kilogramy masa. A už
pryč z nebezpečného místa zpátky
do mlýna.
Jeden nosil vodu a dříví, dva vařili a smažili. Posloužily nám naše
plechové šálky o obsahu necelého litru. V jednom se vařilo, na druhém
smažilo, z třetího jedlo a do čtvrtého krájelo. Jen sůl kdyby byla.
Den uběhl, schylovalo se k večeru a
my se museli vrátit. Ale pevně jsme
se rozhodli, že příští ráno půjdeme
zase.
Ale druhý den nás čekalo nemilé překvapení. Místo muly tam ležela úplně ořezaná kostra. Hlodavců jako my bylo v armádě více a
odbornějších. V noci při rozdávání
oběda nám sdělili, že je to naše poslední hlídka. Pak budeme vyměněni. Fáma tvrdila, že se tak stalo
na zákrok velitele praporu, který
přišel právě z dovolené. Prý prapor
není vůbec vybaven pro zimu tady
v horách. Pravda to byla. Boty jsme
měli rozbité a kabátce taky za moc
nestály. Tolik vojáků už bylo omrzlých. Radost z nenadálé výměny
způsobila, že už jsme ve dne nikam
nešli.
Příští noc nám už oběd nedovezli. Ještě před půlnoci nás po skupinkách začali stahovat zpět. V klidu
byl prapor shromážděn a začali nás
řadit k odchodu. Vystřídal nás nějaký chorvatský pluk. Spokojeně jsme
si oddechli. Ovšem předčasně. Asi
po čtvrthodinovém pochodu začalo
odstřelování spojovací cesty nepřítelem po celé délce. Asi se výměna
vojska prozradila. Cesta vedla údolím podél řeky, po obou stranách
příkré kopce. Náš návrat se změnil
v divoký útěk. Jen pryč za každou
cenu! V různých intervalech dopadaly na cestu granáty. Když jsme si
únavou chtěli na chvilku usednout,
nová salva nám dala sílu k dalšímu
poklusu. Slabší klesli vysílení podél
cesty. Jiní odhodili tlumoky a střelivo. Ocitl jsem se v nejpřednějších

hloučcích. Odhodil bych tlumok,
ale byl pozapínán podle předpisu.
V běhu to rozepnout nešlo, zastavit
jsem se neodvážil.
Napadlo nás, že už jsme z dostřelu a tak zvolňujeme krok. Ne na
dlouho. Granáty zase začaly dopadat a dokonce před nás. Znovu do
klusu. Konečně cesta zabočila za
kopec. Jednotlivě, zcela vyčerpaní, jsme se jen setrvačností vlekli
vpřed. U cesty se objevil domek.
Ale byl plný vojáků. Dole koně a v
poschodí vojáci. Vecpal jsem se s
několika jinými do síně a usedl na
schody do poschodí, které brzy nově
příchozí úplně ucpali. Bylo tam teplo jdoucí z chléva od koní a tak jsem
v sedě podřimoval.
Konečně svítalo a začal se hlásit
žaludek. Dva dny a jednu noc nedostal nic teplého. Nutno tedy zase
na pochod za svými. Nebylo to už
daleko. Brzy jsem narazil na naši
kuchyni i velitele kompanie. Dopo-

ledne ještě přicházeli zbylí vojáci.
Po obědě jsme vyrazili na místo,
kam jsme měli původně dorazit už
v noci.
Čekala nás ubohá horská vesnička. Několik slušnějších budov stálo u cesty. Na návsi zastavily vozy
s trénem, my odešli ke skupince
domů na dosti příkré stráni. Nahoře byl chudobný kostelík. Když jsme
došli na místo, už se stmívalo. Ale v
domcích byli už zase nějací vojáci.
Nebylo místa. Přicházela noc, bylo
třeba si lehnout. Obešel jsem všechny domky, všude plno. Bylo nás asi
deset, kteří jsme už místo nezískali. Poslední útočiště, kostel. Nejdřív
jsem do lavice usedl, později ulehl,
ale nebylo možné se tam přikrýt
a mráz mi nedal usnout. Nakonec
jsem si ustlal na stupni oltáře a
schoulený usnul.
Vzbudil mě kněz, který přišel
sloužit mši svatou. Přišlo i několik
žen. Po mši, sotva se lidé rozešli, se

rozlétly dveře a do kostela se tlačila skupina vojáků, Bosňáků. Byla
na nich vidět únava. Přišli rovnou
ze zákopů. Po krátké poradě mezi
sebou udělali v kostele na podlaze
oheň a ohřívali se. Teplo přilákalo i
mne. Přisedl jsem a dal se s nimi do
hovoru. A oni mi řekli, co se vlastně
v posledních dnech stalo.
Krátce před vánocemi zaútočili
Italové na horu Mont Tombo v úseku fronty, kterou hájila naše brigáda. Kopec měl mimořádný vojenský
význam, jelikož z vrcholu byl rozhled na italskou rovinu podél řeky
až k moři a zpět do hor na přístupovou cestu, která vedla údolím řeky.
Italům se podařilo vrchol hory dobýt. Do protiútoku zasáhli myslivci, říšští Němci. Vrchol znovu dobyli, ale neudrželi ho. Byli s velkými
ztrátami odraženi. Vždyť jsem sám
předtím viděl rozlehlý hřbitov, kam
byli mrtví vojáci pochováni.
(pokračování příště)

Z klubu seniorů
V říjnu jsme zavítali na exkurzi do slévárny frýdlantského Beskydu. Zde jsme se seznámili s provozem
a výrobou. Exkurzi jsme uskutečnili k výročí 400 let od
založení frýdlantských železáren.

Exkurze do slévárny.

Mikuláš s anděly na výroční valné hromadě.

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se členové klubu seniorů sešli v hospůdce Na hřišti na výroční valné hromadě.
Zhodnotili loňský rok a podebatovali o akcích na rok
příští. Pozvání přijali starosta Ing. Lukáš Halata i místostarosta Ing. Jan Koloničný. Oba shodně poděkovali
za pozvání. Starosta v diskuzi odpovídal na dotazy přítomných a nastínil činnost obecního úřadu v příštích
letech.
I tentokrát vyslyšel přání seniorů sv. Mikuláš s anděly a každému donesl drobnou maličkost pro radost.

Mnozí z nás vyrazili 31. prosince 2018 na jubilejní 10. Vyplaz na Monte Čupelo. Za celkem příznivého
počasí se sešlo z okolních i vzdálenějších obcí opět velké množství příznivců Lašského království. Jako každoročně i letos ve 12.00 hod. pronesl „novoroční projev“
lašský král Zdeňa Viluš I., řečený Chrabrý. Za všeobecného veselí jsme tak přivítali nový rok 2019. Každý
účastník obdržel účastnický list.
Senioři se scházejí každý 1. čtvrtek v měsíci od 15.00
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
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Tříkrálová sbírka

KULTURA

Tradiční Tříkrálová sbírka se konala ve dnech 1. až
14. ledna. V Metylovicích koledovalo devět skupinek.
Podařilo se jim ale vybrat 59 640 Kč. Minulý rok bylo
vybráno rekordních 71 340 Kč. Dík patří všem štědrým
dárcům. Velké díky, bez ohledu na výsledek, ovšem patří ochotným koledníkům za jejich nezištnou a obětavou
práci. Nebýt jich, žádná Tříkrálová sbírka by nebyla.
Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle rozhodnutí rady
Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení
Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče. 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek, u nás to
je Charita Frýdek-Místek a vrací se tak do míst, kde
byly peníze vykoledovány. 15 % výnosu sbírky připadá
na projekty diecézních charit. 10 % výnosu sbírky je
věnováno na humanitární pomoc do zahraničí. 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká
republika a zbývajících 5 % výnosu sbírky je v souladu
se zákonem určeno na režie sbírky.
Letos poputují vybrané peníze na úpravy Domu pokojného stáří. Peníze podpoří ošetřovatelskou službu a
díky nim bude moci pokračovat i rekonstrukce zahrady
v Oáze pokoje. Podpoří se také volnočasové a vzdělávací
aktivity dětí a mládeže a další charitativní aktivity.

Zábavu i napětí přinesla ohňová show Akáda &
Meče blesky. Závěr patřil hodnému Mikuláši, kterému
ani děsivý čert nezabránil, aby rozdal přítomným dětem
balíčky plné dobrot.

Kalendář obce 2020
Vážení spoluobčané,
obec Metylovice připravuje pro rok 2020 stolní kalendář s mottem „Bylo a stále je“. Jeho obsahem budou
fotografie pořízené v naší obci před rokem 1950 a fotografie stejných míst ze současnosti.
Rádi bychom vás touto cestou oslovili a požádali
o fotografie z vašeho archivu, na nichž je místo v Metylovicích před výše uvedeným rokem.
Může se jednat o dům, skupinu domů, ulici, krajinu,
dopravní prostředky na cestě, celistvý pohled na Metylovice apod. Může se rovněž jednat i o tradiční rodinné
fotografie, kdy rodina stála před domem apod. Podmínkou je skutečnost, že objekt (dům, ulice apod.) ještě
stále existuje. A toto místo je alespoň částečně podobné
současnému stavu.
Objekty na vybraných fotografiích budou nově vyfotografovány během roku 2019, a to ze stejného místa, ze
kterého byly pořizovány původní fotografie.
Pokud takové archivní fotografie vlastníte a jste
ochotni nám je zapůjčit pro uvedený účel, můžete nás
kontaktovat a my si od vás fotografie vyzvedneme. Případně nám můžete fotografie naskenované poslat na
níže uvedený e-mail. Zapůjčené fotografie vám samozřejmě vrátíme.
Stolní kalendáře budou koncem roku 2019 k dispozici pro naše občany. A to zdarma pro každé číslo popisné.
2 a více kusů by pak byly k zakoupení.
Velmi se těšíme na vaše příspěvky! Budeme je očekávat do 28. 2. 2019. Následně proběhne výběr a po
zbytek roku bude probíhat fotografování v odpovídajících ročních obdobích.

Předvánoční jarmark přinesl
sváteční atmosféru
Obec Metylovice uspořádala v sobotu 8. prosince tradiční Předvánoční jarmark. Konal se u fotbalového hřiště, a třebaže počasí příliš nepřálo, přilákal zástupy
malých i velkých návštěvníků. Ve stáncích bylo k mání
bohaté občerstvení i tradiční vánoční dekorace. Na pódiu nejprve zazpívaly děti z místní školy. Ty vystřídal
hudebník Pavel Byma s přáteli a s pěveckým sborem
Fusion.
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Kontaktní údaje:
David Hyšpler, telefon: 777 347 372, e-mail: david.
hyspler@gmail.com
Jakub Farný, telefon: 777 695 402, e-mail: jakub.
farny@centrum.cz

Cesta do Betléma
V letošním roce se konal již jubilejní 20. ročník Cesty
do Betléma a zřejmě i poslední. I když „nikdy neříkej
nikdy“.
Tentokrát přišlo něco přes 200 návštěvníků. Počasí
nám letos přálo. Přijel se podívat i otec myšlenky na pořádání těchto cest otec Janusz Kiwak. Současně nechyběl ani místní duchovní správce otec Bronislav Wojnar,
který měl pro tuto akci rovněž velké pochopení, v několika ročnících se podílel i jako herec.
Něco málo ze statistiky
Myšlenku vzniku podpořila místní Schola a režie se
ujala p. Jiřina Halatová. V roli Marie se vystřídalo asi
6 hereček, v roli Josefa 3 herci, v roli ponocného 3 herci, v roli lakomých hospodských 6 herců, v roli dajných
hospodských po celou dobu jedni manželé.
Místa, kde se konaly Cesty do Betléma
Úplně 1. cesta vedla na staveniště rodinného domku
směrem na bývalou skládku.
Další pod obrovskou lípou v „Medvěďoku“
– na fotbalovém hřišti, nad restaurací
– a pak ještě několikrát na fotbalovém hřišti
– na louce p. Kahánka naproti hřbitovu 2x
– na poli za p. Mertou, před 1. potokem
– za školou na hřišti
– 2x u sokolovny
– u muzea, za velkého mrazu –25 °C
– na farní zahradě 2x.
Dechové hudby
Dechová hudba Fryčovice
Dechová hudba Huťařka
Dechová hudba Frýdlantský hudební spolek
Průměrně se na každém představení podílelo 17 herců místních, v posledních letech ochotně vypomáhali
herci i z okolních obcí.

1 – Cesta
do betléma
2 – Otec
Janusz Kiwak

1

2

Průměrně každý ročník navštívilo cca 200 lidí, což je
za 20 let cca 4000 lidí.
Poděkování patří všem, kteří se za těch 20 let jakkoliv podíleli na zabezpečení celé akce – přípravě, hraní,
úklidu apod.
Poděkování všem, kteří přispěli do kasičky při cest
do Betléma, všem ochotným sponzorům. Jejich finanční
dary pomohly zabezpečit financování a režii akcí.
Poděkování patří i obecnímu úřadu v Metylovicích
za spolupráci během 20 let.
Jedna velká tradice končí, možná vznikne jiná a
nebo taky ne. Záleží na ochotě a obětování spousty volného času mladší generace.

POZVÁNKA
DO DIVADLA
Divadelní spolek při TJ Sokol Metylovice zahájil další sezónu. Za připomenutí určitě stojí, že navazujeme
na tradici místních ochotníků, sahající až do roku 1913!
A určitě bychom nechtěli naše úspěšné předchůdce jakkoliv zahanbit.
Minulý rok shlédlo hru Antonína Procházky „Vraždy
a něžnosti“ u nás v Metylovicích, Palkovicích a Frýdlantu nad Ostravicí více než 800 diváků a ohlas byl
v drtivé většině pochvalný. To nás samozřejmě velmi
povzbudilo do dalšího pokračování.
Velikou změnou pro nás je, že po dvou letech měníme autora. Ač byla spolupráce s panem Procházkou
výborná a jeho hry zárukou úspěchů, rozhodli jsme se
letos posunout dál. Je nám jasné, že jde o lehce riskantní krok, ale i přes to, že je Antonín Procházka skvělý,
jeho autorský rukopis je ve většině jeho her podobný
a my bychom rádi změnu. A věříme, že ji přivítáte i vy.
Zůstali jsme samozřejmě u komedie, na drama si
zatím netroufáme. A posunuli jsme se do dravé současnosti. Hra „HOVORY
O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA
OČIMA“ měla premiéru
v roce 2014 a jejím tvůrcem je Patrik Hartl (42 let).
Znáte ho nejspíše z televize. Jeho spontánní projev a
hýkavý smích nejde přehlédnout a přeslechnout.
Zdání však klame, jedná se aktuálně o nejprodávanějšího českého spisovatele zábavné literatury. Na
svém kontě má přes 650 000 prodaných výtisků knih.
Navíc se ukázal jako charakter – od sokolských
ochotníků z Beskyd totiž nechce žádný poplatek za poskytnutí autorských práv ke své hře. Klobouk dolů!
A byl to on – Patrik Hartl, který nám tuto svou hru
doporučil.
„Hovory o štěstí mezi čtyřma očima“ situační komedie o sexu a lásce na nábytku IKEA. Může být něco
současnějšího? :-)
Tři částečně propojené příběhy, do nichž je inscenace členěna, představují tři různé milenecké páry ve
více méně krajních situacích. První story by bylo možné
pokraèování na str. 20   Â
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pokraèování ze str. 19

onálepkovat štítkem „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“,
druhou „Reality show“ a třetí „Muži v akci“.
Všechny tři pak spojuje nábytek produkovaný známou švédskou firmou IKEA, zejména pak rozkládací
pohovka. Ta má tu velkou výhodu – její potah můžete vyměnit tak jednoduše jako svého partnera. Hlavní
představitelé pak na ní svedou boj o své štěstí.
Můžete se těšit na své již oblíbené herce: Pavla Navrátila, Evu Foldynovou, Pavlínu Drnkovou, Davida
Hyšplera, Honzu Izvorského, Lenku Liberdovou a Michala Kišu. Představí se i noví nadějní ochotníci Ivana
Karasová a Radim Petřík.
Režisérem je osvědčený David Hyšpler.
Kulisy a scénografii si nově vzala na starost grafička
a výtvarnice Eva Auerová (rozená Krejčová) z Metylovic.
Došlo i k technickému vylepšení. Za přispění obce
Metylovice jsme pořídili nový kvalitní zvukový systém.
Uslyší tedy určitě všichni.
Předpokládané datum premiéry bylo stanoveno na
12. dubna 2019 a všechny další termíny upřesníme
v blízké době. Informace o divadle budou zveřejňovány
na webových stránkách obce, facebooku, v hlášení obecního rozhlasu a vylepenými plakáty.
Systém předprodeje vstupenek bude probíhat prostřednictvím obecního úřadu. Vše jako v minulých letech.
V Metylovicích bychom chtěli odehrát čtyři představení. Počítáme i s výjezdy do okolí.
Délka představení: necelé 2 hodiny včetně přestávky.
Hovory o štěstí je dobře napsaná oddychová hra, kte-

ré nechybí švih a spád, a při níž si jednoduše oddychnete.
Byť se jedná o oddychovou hru, bude to tentokrát oddych zejména pro ty odrostlejší. Naše nejmenší přátele
divadla letos pro jistotu do divadla neberte.
Všechny Vás srdečně do divadla zvu a věřím, že se
Vám nová hra bude líbit.
Milan Hajdušek, vedoucí DS Sokol na prknech

V létě hrajeme v Luhačovicích
Začátkem února nás ohromně potěšilo pozvání do
lázní Luhačovice na 7. ročník festivalu pod názvem
„Luhačovická divadelní sešlost“. Jde o tradiční setkání
ochotnických divadelních souborů.
Probíhá
každoročně v polovině června
a vždy se zúčastní 3
vybrané soubory, většinou z Česka, ale i ze
Slovenska či Rakouska
(krajané z Vídně).
A právě my bychom měli festival v pátek 14. června
2019 v Lázeňském divadle zahájit se hrou „Vraždy a
něžnosti“. Plná kapacita hlediště je okolo 300 diváků.
Vše je pro nás velice technicky, finančně, organizačně a personálně složité, ale uděláme maximum proto,
abychom v proslulých Luhačovicích úspěšně vystoupili.
Taková nabídka se prostě neodmítá! Držte nám palce!
M. Hajdušek

Stojící zleva: Radim Petřík, Michal Kiša, Lenka Liberdová, Pavlína Drnková, Pavel Navrátil, Jiří Liberda, Milan Hajdušek, Jan Izvorský, Eva Foldynová
Dole klečící: David Hyšpler, Irena Drnková, Ivana Karasová, Kamila Hyšplerová
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