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Slovo starosty
Je to nedávno, co jsme přivítali nový 
rok a již máme před sebou březen – 
měsíc s vůní počátku jara. Obyčejně 
jsme již v tomto období mívali plesy 
za sebou, ale z důvodu mimořádných 
opatřeních ministerstva zdravot-
nictví se letos opět všechny spol-
ky rozhodly, že se tyto společenské 
akce neuskuteční. A tak k nám snad 
alespoň budou moci v sobotu 26. 3. 
zavítat ochotníci z Divadla U Lípy se 
svou inscenací APARTMÁ 146. Tento 
divadelní soubor není u nás poprvé. 
Našemu publiku se v minulosti před-
stavil např. hrou Let OK 302 Madrid 
– Mexiko, dále pak detektivní vese-
lohrou Nabarvit, ostříhat, zavraždit 
…? nebo s crazy komedií Rodina je zá-
klad státu. Poté už snad pojede vše ve 
starých kolejích, tzn. v dubnu soutěž 
o nejtvrdšího hasiče či hasičku TFA, 
Velikonoční odpoledne a tradiční po-
mlázka. V květnu pak stavění máje 
a netradičně i hasičský ples atd. Vě-
řím, že se tak znovu nastartuje čin-
nost metylovských spolků a budeme 
opět žít společenským, sportovním 
a kulturním životem.

Na konci loňského roku schválilo 
Zastupitelstvo obce Metylovice roz-
počet na rok 2022. Po lednových 
korekcích se nakonec očekává výše 
příjmů (bez dotací) 27 868 000 Kč. 
Na straně výdajů se počítá s část-
kou 50 126 000 Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji pokrývá přebytek 

z loňského hospodaření, který či-
nil 22 258 000 Kč. Podstatnou část 
příjmové stránky našeho rozpoč-
tu tvoří daňové příjmy, celkem za 
25 379 000 Kč. Ve výdajové části roz-
počtu představují významnou část-
ku náklady spojené s realizací chod-
níku od Vrchoviny po autobusovou 
zastávku na Žukově (15 000 000 Kč). 

Dále opravy místních komunikací 
(9 200 000 Kč) a stavba retenční ná-
drže pro zachycování dešťových vod 
na hřišti (1 300 000 Kč). V rezervě 

obsah

dění v obci

Úvodní  
slovo
První měsíce nového roku máme již 
za sebou. Mnozí z nás si kladli otáz-
ku: „Co nám rok 2022 přinese a zba-
víme se konečně koronaviru?“

Věřme tedy, že rok 2022 bude lep-
ší než rok minulý, a že se náš život 
bude pomalu vracet do „normálu“ 
bez různých opatření a nařízení.

O tom, jak jsme ukončili rok odchá-
zející si můžete přečíst v článku 
Monte Čupelo.

Celý předchozí rok se nesl ve zna-
mení soutěže „Toulky po Metylo-
vicích“. Jak celá soutěž dopadla 
se dozvíte v rubrice Dění v obci. 
A protože měla soutěž velký ohlas, 
a ne všichni stihli navštívit všechna 
místa, rozhodli jsme se, že vám bu-
deme od tohoto čísla všech 26 míst 
postupně představovat.

Kam mířily individuální dotace a fi-
nanční dary z rozpočtu obce Me-
tylovice v roce 2021 se můžete do-
číst v článku předsedy Finančního 
výboru Ing, Jaroslava Svolinského. 
A jaké investice nás čekají v roce 
letošním se dozvíte ve „Slově sta-
rosty“.

O uskutečněných i plánovaných 
akcích vás budou informovat naše 
spolky.

V dubnu nás čeká největší křesťan-
ský svátek – Velikonoce. Jaké zvyky 
a tradice se na Velikonoce udržují, 
a co znamenají jednotlivé dny „Sva-
tého týdne“ si můžete přečíst v rub-
rice Kultura a v rubrice Farnost se 
dozvíte, kdy budou v místním kos-
tele probíhat velikonoční i předve-
likonoční bohoslužby.

Přejeme vám, abyste letošní Veli-
konoce prožili ve zdraví a pohodě 
a užili si první jarní dny.

PR výbor
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číslo 2/2022

Poskytnuté dotace spolkům  
v roce 2021 

Tenisový klub Karlický, z.s. 37.390 Kč

Ptačoroko, z.s. 40.000 Kč

Římskokatolická farnost Metylovice, p.o. 120.000 Kč

Sportovní klub Metylovice, z.s. 160.000 Kč

SDH Metylovice, z.s. 80.400 Kč

ZO Český zahrádkářský svaz Metylovice 23.100 Kč

TJ Sokol Metylovice, z.s. 41.300 Kč

CELKEM 502.190,-Kč

prozatím zůstává nerozdělených 
5 325 000 Kč, ale již nyní víme, že část 
těchto volných finančních prostředků 
půjde na dovybavení sběrného dvora, 
a to konkrétně na pořízení ABROLL 
kontejnerů na velkoobjemový a ne-
bezpečný odpad (500 000 Kč). Cosi 
spolkne i doplnění veřejného osvětlení 
solárními svítidly v úseku od Metylo-
viček po léčebnu (200 000 Kč). A něco 
se také musí provést s „travnatou“ 
plochou před zázemím na hřišti, kde 
stojí na pouť kolotoče nebo se zde sedí 
pod velkoprostorovými stany při Dni 
obce. Takže bychom pro letošní rok 
mohli provést odvodnění celého místa 
a položit alespoň konstrukční vrstvy 
pro budoucí pokládku asfaltu. Nemu-
seli bychom se tak pro letošek obávat 
nepřízně počasí, které nám v loň-
ském roce nadělalo hodně starostí 

s přípravou terénu na slavnostní ote-
vření hřiště včetně Dnu obce. 

Některé výdaje budou financovány 
také z dotací. U chodníku z Vrchoviny 
na Žukov je schválena dotace ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 8 300 000 Kč. 

Dokončení hodnocení žádostí na 
opravu místních komunikací z do-
tačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj mělo původně proběh-
nout v říjnu 2021, poté byl termín 
posunut na listopad 2021 a nyní je na 
stránkách MMR uvedena informace, 
kde se předpokládá termín vyhod-
nocení do konce ledna 2022. V době 
uzávěrky zpravodaje (27. 1. 2022) 
však ještě výsledky nebyly známy. 
Pokud by ale naše žádost byla úspěš-
ná, tak by finanční podpora ze strany 

MMR měla činit 2 700 000 Kč (týká se 
jen opravy cesty k Medvěďoku a na 
Žukov, kde jsou celkové náklady spo-
čítány na 4 500 000 Kč). U retenční 
nádrže by v případě úspěchu mohla 
činit dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 1 170 000 Kč. 

Zatím ještě hodně otazníků zbý-
vá vyřešit u realizace kanalizace – 
3. stavba. Na přelomu roku proběhlo 
1. kolo soutěže na výběr zhotovitele, 
do něhož se přihlásilo 9 uchazečů. 
Nyní probíhá kontrola, zda všichni 
uchazeči splňují danou kvalifika-
ci. Kdo bude mít vše v pořádku, tak 
ten postupuje do 2. kola, v němž se 
již budou hodnotit konkrétní nabíd-
ky dle ceny. Vítězný adept by tak 
mohl být znám na začátku břez-
na 2022. Předpokládaná hodnota 
předmětu veřejné zakázky činí cca 
60 000 000 Kč včetně DPH. Dá se oče-
kávat, že vysoutěžená cena bude ale 
o něco nižší. V březnu nebo v dubnu 
by měla být vyhlášena dotační výzva 
z OPŽP na realizaci stavby kanaliza-
ce. Podmínkou podání žádosti o pod-
poru je mít stavební povolení (bylo 
vydáno 31. 1. 2022) a vybraného bu-
doucího zhotovitele. Možná v září by 
mohly být známy výsledky, zda naše 
žádost byla úspěšná či nikoliv. Pokud 
bychom byli navržení k financování, 
tak by se s realizací kanalizace moh-
lo začít již na podzim 2022. 

Do prvních jarních dnů vám přeji hod-
ně sluníčka a dobrou náladu. Užijte si 
nejkrásnější jarní svátky – Velikono-
ce ve zdraví, pohodě a bez omezení. 

Ing. Lukáš Halata

Rekapitulace poskytování 
individuálních dotací 
a finančních darů z rozpočtu 
obce Metylovice v roce 2021
Cílem poskytnutí individuálních dotací a finančních 
darů je podpora fyzickým osobám a subjektům nejčas-
těji spolkům vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost 
na území obce Metylovice, či ve prospěch občanů obce. 
Jedná se zpravidla o pravidelnou zájmovou činnost, jed-
norázové projekty a činnosti ve smyslu podpory a roz-
voje aktivit v obci. 
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Obec Metylovice každoročně podpo-
ruje finančně naše spolky, jak posky-
továním příspěvků na jejich činnost, 
tak i finanční podporou na materiál-
ní vybavení, na volnočasové aktivity 
dětí, na kulturní nebo sportovní akce 
konané na území obce. Při posuzová-
ní výše dotace na činnost je vždy brán 
zřetel na plněním kritérií, jako jsou 
počet aktivních členů spolku, počet 
aktivních členů mládeže, počet regis-
trovaných soutěžních družstev nebo 
jednotlivců, počet trenérů a vedoucích 
mládeže, četnost aktivit členů spolků 
a jejich aktivní spolupráce s obcí.  

Pro rok 2021 byl plánovaný celkový 
objem finančních prostředků vyčle-
něných na dotace z rozpočtu obce 
320 tisíc Kč, což bylo o 80 tisíc Kč 
méně než v roce 2020 a to z důvo-
du předpokladu nižších daňových 
příjmů obce z důvodu koronavirové 
krize. Jelikož se během roku obavy 
z nižších daňových příjmů nepotvr-
dily, tak zastupitelstvo obce pro-
střednictvím rozpočtových úprav 
schválilo navýšení objemu finančních 
prostředků. Jako mimořádnou v roce 
2021 lze považovat dotaci Římskoka-
tolické farnosti na generální opravu 
ovládání a výměnu pohonů zvonů 
kostela v Metylovicích. 

Opětovně je důležité připomenout, 
že i nadále Sbor dobrovolných hasičů 
Metylovice a Sportovní klub Metylo-
vice jsou i úspěšnými žadateli o do-
tace na svou činnost v rámci výzev 
o dotace z Národní sportovní agen-
tury a Moravskoslezského kraje, čímž 
nepřímo šetří obecní finanční pro-
středky. 

Mimo to obec financuje i akceschop-
nost naší výjezdové jednotky SDH 
Metylovice, která čítá 17 členů a zahr-
nuje náklady spojené s údržbou a pro-
vozem cisterny MAN a dodávkového 
automobilu Volkswagen (pohonné 
hmoty, pojištění, technická a garanční 
prohlídka), školení jednotky, pojiště-
ní řidičů, refundace mezd a vybavení 
k zásahu (rukavice, kukly, přilby, boty 
aj.). Zároveň se k tomuto vybavení 
hradí náklady spojené s provozem 
a opravami zázemí jednotky, tj. spo-
třeba energií, opravy a údržba v bu-
dově hasičské zbrojnice a garáže. Za 
loňský rok tak náklady na výjezdovou 
jednotku činily 212 000 Kč.   

Kromě výše uvedené podpory spol-
kům, taktéž naše obec přispěla v roce 
2021 občanům částkou 180.000 Kč 
na kotlíkové dotace, což znamená, 
že jsme pomohli 18 majitelům rodin-
ných domů změnit původní zdroje vy-
tápění za nové ekologické a tím i obec 
se spolupodílela na zlepšení kvality 
ovzduší v Metylovicích. Od doby, kdy 
se obec zapojila do projektu kotlí-
kových dotací, tj. od roku 2014, činí 
celkový příspěvek na výměnu kot-
lů 780 000 Kč, tzn. že nový kotel má 
v obci 78 domácností. Ve skutečnosti 
jich bude daleko více, protože ne kaž-
dá domácnost měnila kotel s pomocí 
dotace.  Dále jsme v roce 2021 při-
spěli 7 žadatelům o kotlíkové půjčky 
z celkových 20 úspěšných žadatelů.

Taktéž je důležité zmínit, že v i roce 
2021 obec Metylovice přispěla na 
„bezplatnou“ autobusovou dopravu 
do naší obce tzv. zónu 470 ve výši 
331 000 Kč, kdy naši občané mohou 

využívat autobuso-
vé linky směřující do 
Metylovic za pouhou 
1 korunu ročně. A dále 
příspěvek na provoz 
MHD Frýdek-Místek 
(linka 304), zajíždějí-
cí o víkendech a svát-
cích po zastávku svatá 
Anna činil 35 000 Kč. 

Obec rovněž uhradi-
la ze svého rozpočtu 
veškeré provozní vý-
daje Základní a Ma-
teřské školy v Mety-
lovicích (mimo mzdy 
učitelů) a to ve výši 

1 460 000 Kč. Jedná se hlavně o úhra-
du nákladů spojenou se spotřebou 
energií, opravami a revizemi technic-
kého vybavení budov a dále výdaje 
na obnovu vybavení nebo pojištění 
budov ZŠ a MŠ apod. Mimo jiné, je i ve 
výše uvedené dotaci zahrnut taktéž 
příspěvek obce na každoroční bez-
platné kurzy plávání žákům 3. třídy 
a na lyžařský výcvik žákům 5. třídy.

 Během roku 2021 zastupitelstvo 
obce schválilo finanční dary o celko-
vé výši 124.170,- Kč. 

Pro rok 2021 byl plánovaný celkový 
objem finančních prostředků vyčle-
něných na finanční dary z rozpočtu 
obce 120 tisíc Kč. Většinou se jednalo 
o příspěvky na činnost neziskových 
organizací (např. Středisko sociál-
ních služeb Frýdlant n/O), které po-
skytovaly našim občanům sociální, 
zdravotní či jiné veřejně prospěšné 
služby. Jako mimořádný lze pova-
žovat finanční dar 30 tisíc Kč třem 
vybraným obcím (Lužice, Hrušky 
Moravská Nová Ves), které z našeho 
rozpočtu obdržely po 10 tisících Kč 
na obnovu škod na obecním majetku 
způsobených tornádem.

I v roce 2021 obec Metylovice podpo-
řila schválení finančních darů na po-
moc svým seniorům starších 70 let. 
Z 242 občanů požádalo o jednorázo-
vý finanční příspěvek ve výši 500,- Kč 
celkem 197 občanů, čímž obec pod-
pořila tyto občany celkovou částkou 
98.500,- Kč. Tento program bude po-
kračovat i nadále v roce 2022, kde 
bylo zastupitelstvem obce schváleno 
navýšení finančního daru seniorům 
starších 70 let na 600 Kč ročně.

Na rok 2022 je celkový plánovaný 
objem finančních prostředků na po-
skytnutí individuálních dotací maxi-
málně 450 tisíc Kč a na finanční dary 
150 tisíc Kč. Z důvodu vyšší motivace 
spolků získat prostředky na svou čin-
nost i z jiných zdrojů než jen z obec-
ního rozpočtu, byla v pravidlech 
pro poskytování dotací snížena spo-
luúčast obce ze 70 % na 60 % z celko-
vě uznatelných nákladů a taktéž byl 
změněn nejzazší termín pro podání 
žádosti, a to na 31. 10. 2022. 

Ing. Jaroslav Svolinský, předseda 
Finančního výboru
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Metylovské spolky uspěly se svými projekty  
v dotačním titulu „V Beskydech to žije!“
Do 3. výzvy dotačního programu 
„V Beskydech to žije!“ se tentokrát 
přihlásil rekordní počet žadatelů. 
Výzva byla určena pro fyzické oso-
by, spolky, NNO či církve, které se 
chystají organizovat akci pro širokou 
veřejnost. Po vyhlášení výzvy v listo-
padu 2021 obdržel vyhlašovatel dota-
ce, Místní akční skupina Frýdlantsko
-Beskydy, 30 projektových žádostí, 
ze kterých bylo 21 vybráno k pod-
poře. Protože koronavirová pande-
mie v loňském roce zastavila čerpání 
dotací a realizaci některých projektů 
z 2. výzvy, navýšila se po dohodě se 
Zájmovým sdružením Frýdlantsko
-Beskydy celková alokace programu 
ze 150.000 korun na 200.000 korun 
tak, aby mohlo být v letošním roce 
podpořeno více projektů. 

Na seznamu vybraných projektů 
máme 3 akce z Metylovic. 

Sbor dobrovolných hasičů žádal 
o příspěvek na 30. ročník soutěže 
netradičních družstev, konkrétně na 
ozvučení soutěže, spočívající v poří-
zení reproduktoru a bezdrátového 
mikrofonu. 

Sportovní klub Metylovice obdrží 
10 000 Kč na zakoupení upomínko-
vých předmětů (medailí, účastnic-
kých listů, startovacích karet) na 
4. ročník Metylovského trojsešupu. 

A rovněž se dostalo i na TJ Sokol Me-
tylovice, který prostřednictvím své-
ho ochotnického divadelního spolku 

„Sokol na prknech“ získal dotaci na 
dovybavení divadelní scény o 2 kon-
denzátorové mikrofony včetně 2 sto-
janů.  

Chtěl bych poděkovat hlavně zpraco-
vatelům žádostí z řad našich spolků, 
že si našli čas a dokázali připravit, 
napsat a podat žádost, která byla 
nakonec i úspěšná. Jsem rád, že si 
spolky dokážou najít i jiné možnosti 
financování svých aktivit a nespolé-
hají tak jen na příspěvky z obecního 
rozpočtu. Výsledky jejich práce si na-
konec budou moci užít všichni obča-
né, ať už jako přihlížející či závodni-
ci na soutěži netradiček, trojsešupu 
nebo třeba v publiku na divadelním 
představení. Ať se dílo povede a jen 
tak dál.

Ing. Lukáš Halata,  
starosta

Sakrální památky v Metylovicích 
Michal Bílek s Vavřínem Michalcem 
zpracovali seznam sakrálních pa-
mátek na území obce Metylovice. 
Bližší informace včetně fotografií 
naleznete na webových stránkách 
obce v sekci „O Metylovicích“.

https://metylovice.cz/vse-o
-metylovicich/sakralni-objekty

Děkujeme Michalovi i Vavřínovi 
za jejich úsilí při zmapování sa-
králních staveb našich předků.

obec informuje



obce METYLOVICE

6

Provoz sběrného dvora a kompostárny 
Od 1. respektive od 2. března 2022 
se rozjíždí provoz nového sběrného 
dvora a kompostárny v Metylovicích. 
Sběrný dvůr včetně kompostárny 
bude veřejností přístupný každou 
středu a sobotu, a to:

středa 14.00 – 18.00
sobota   8.00 – 12.00 

Po telefonické domluvě (731 308 575) 
je možno odpad odevzdávat také 
v průběhu pracovní doby zaměstnan-
ců obecního úřadu (pondělí až pátek 
od 7 do 14 hodin). 

Do sběrného dvora mohou navážet 
daný odpad jen místní občané s tr-
valým pobytem v obci a majitelé re-
kreačních objektů na katastru obce 
Metylovice. Svou totožnost prokáží 
obsluze sběrného dvora občanským 
průkazem. 

LIDé MOhOu nA SBěRný DVůR  
STEJně JAKO DOPOSuD ODEVZDáVAT:

-  kompletní elektroodpad,

-  pneumatiky bez disku (pneu 
s diskem – manipulační poplatek 
100 Kč/ks),

-  dřevěný odpad (povrchově neu-
pravené dřevo, desky, palety, OSB 
desky, dřevotříska),

-  beton (manipulační poplatek 40 Kč 
do 100 kg, za každých 50 kg navíc se 
poplatek zvyšuje 20 Kč),

-  železobeton (manipulační poplatek 
60 Kč do 100 kg, za každých 50 kg 
navíc se poplatek zvyšuje o 30 Kč), 

-  stavební suť (manipulační poplatek 
60 Kč do 100 kg, za každých 50 kg 
navíc se poplatek zvyšuje o 30 Kč),

-  cihly a pálené střešní tašky (mani-
pulační poplatek 60 Kč do 100 kg, 
za každých 50 kg navíc se poplatek 
zvyšuje o 30 Kč),

Objemný odpad a nebezpečný 
odpad (jeden RD = číslo popisné 
může za rok bezplatně odevzdat na 
sběrný dvůr max. 150 kg/č.p. nad 
150 kg pak bude účtován manipu-
lační poplatek 400 Kč do 200 kg, 
za každých 50 kg navíc se poplatek 
zvyšuje o 100 Kč.

Sběrný dvůr je opatřen mostovou 
váhou, takže každé vozidlo bude na 
příjezdu a odjezdu zváženo. Bude 
se tak hned vědět, kolik kilogramů 
odpadu daný občan odevzdal.

Na kompostárně se budou sbírat vět-
ve, tráva, seno, sláma, piliny, listí, ze-
lenina či ovoce (ne však tropické ovo-
ce). nebudou se odebírat pařezy!

STAVEBní Suť

0 kg až 100 kg poplatek 60 Kč
101 kg až 150 kg poplatek 90 Kč
151 kg až 200 kg poplatek 120 Kč
201 kg až 250 kg poplatek 150 Kč
251 kg až 300 kg poplatek 180 Kč
301 kg až 350 kg poplatek 210 Kč
351 kg až 400 kg poplatek 240 Kč
401 kg až 450 kg poplatek 270 Kč
451 kg až 500 kg poplatek 300 Kč

CIhLy, PáLEné STřEŠní TAŠKy

0 kg až 100 kg poplatek 60 Kč

101 kg až 150 kg poplatek 90 Kč

151 kg až 200 kg poplatek 120 Kč

201 kg až 250 kg poplatek 150 Kč

251 kg až 300 kg poplatek 180 Kč

301 kg až 350 kg poplatek 210 Kč

351 kg až 400 kg poplatek 240 Kč

401 kg až 450 kg poplatek 270 Kč

451 kg až 500 kg poplatek 300 Kč

BETOn

0 kg až 100 kg poplatek 40 Kč
101 kg až 150 kg poplatek 60 Kč
151 kg až 200 kg poplatek 80 Kč
201 kg až 250 kg poplatek 100 Kč
251 kg až 300 kg poplatek 120 Kč
301 kg až 350 kg poplatek 140 Kč
351 kg až 400 kg poplatek 160 Kč
401 kg až 450 kg poplatek 180 Kč
451 kg až 500 kg poplatek 200 Kč

ŽELEZOBETOn

0 kg až 100 kg poplatek 60 Kč

101 kg až 150 kg poplatek 90 Kč

151 kg až 200 kg poplatek 120 Kč

201 kg až 250 kg poplatek 150 Kč

251 kg až 300 kg poplatek 180 Kč

301 kg až 350 kg poplatek 210 Kč

351 kg až 400 kg poplatek 240 Kč

401 kg až 450 kg poplatek 270 Kč

451 kg až 500 kg poplatek 300 Kč

OBJEMný A nEBEZPEčný ODPAD   

0 kg až 150 kg poplatek 0 Kč
151 kg až 200 kg poplatek 400 Kč
201 kg až 250 kg poplatek 500 Kč
251 kg až 300 kg poplatek 600 Kč
301 kg až 350 kg poplatek 700 Kč
351 kg až 400 kg poplatek 800 Kč
401 kg až 450 kg poplatek 900 Kč
451 kg až 500 kg poplatek 1 000 Kč
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číslo 2/2022

Změny na úseku občanských průkazů
Od 2. srpna 2021 se vydávají nové 
typy občanských průkazů, které ob-
sahují vysoce zabezpečený bezkon-
taktní čip, na kterém budou uloženy 
biometrické údaje – ZOBRAZENÍ OB-
LIČEJE DRŽITELE PRŮKAZU A DVA 
OTISKY PRSTŮ. 

Ztíží se možnost občanky padělat 
a zneužívat. Průkaz totožnosti teď 
bude zabezpečenější a budeme s ním 
moci stále cestovat bez nutnosti mít 
u sebe pas. Povinnost zavedení bio-
metrických údajů do občanského 
průkazu vychází z evropského naří-
zení. 

Nařízení počítá s postupnou obmě-
nou. Dosud platné občanky budou 
platit do skončení jejich platnosti, 
nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud tedy 
má občan vydaný občanský průkaz 
se strojově čitelnými údaji, ale bez 
biometrických údajů s dobou plat-
nosti deset let, může s ním cestovat 
v rámci EU do konce jeho platnosti. 
To platí jak pro růžovomodré (poly-
karbonátová kartička velikosti kre-
ditní karty), tak pro zelené občanské 
průkazy. 

Občanské průkazy, které neobsa-
hují strojově čitelnou zónu, musí 
být vyměněny do pěti let, jinak 
s nimi nebude možné cestovat.

Další významnou změnou je ukončo-
vání platnosti občanských průkazů 
z níže zákonem uvedených důvodů. 
Proto je nutné při jakékoliv níže 

uvedené změně požádat v zákonné 
lhůtě o výměnu OP, protože plat-
nost stávajícího OP bude ve lhůtě 
45 dnů automaticky ukončena, a to 
ode dne, kdy nastala předmětná 
skutečnost. 

Jedná se o změny těchto údajů:

• ohlášení změny místa trvalého po-
bytu

• změna jména nebo příjmení

• změna rodného čísla

• změna pohlaví

• změna rodinného stavu (pokud je 
ve stávajícím OP uveden)

Nově již do občanského průkazu není 
možné zapsat akademický titul nebo 
vědeckou hodnost.

Nově je možné ohlásit Policii ČR 
i ztrátu OP (dosud bylo možné pou-
ze odcizení). Po ztrátě, odcizení, po-
škození nebo skončení platnosti OP 
z jiných důvodů se již nebude vydá-
vat potvrzení o občanském průkazu. 
Dále zůstává možnost nahlásit ztrátu 
či odcizení OP na úřadech s rozšíře-
nou působností, avšak na matrikách 
již to možné nebude.

Žádost o vydání občanského prů-
kazu není možné podat elektronic-
ky ani prostřednictvím jiné osoby.

Převzetí OP bude nově možné taky na 
základě zvláštní plné moci s úředně 
ověřeným podpisem.

Při převzetí občanského průkazu je ža-
datel povinen odevzdat dosavadní OP. 

Od srpna 2021 se již nevydávají ob-
čanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 
v souvislosti s výkonem volebního 
práva se od srpna 2021 již vydávat 
nebudou.

Dále v souvislosti se změnou zákona 
o občanských průkazech dochází ke 
změně zákona o správních poplat-
cích, které se mění následovně:

• ztráta, odcizení, poškození OP  
– 200 Kč (dosud 100 Kč)

• žádost o OP pro občana mladšího 
15 let – 100 Kč (dosud 50 Kč)

• OP bez trvalého pobytu (po ukon-
čení trvalého pobytu na území ČR) 
– 200 Kč (dosud 100 Kč)

I nadále platí, že:
Občan může požádat o vydání ob-
čanského průkazu u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (bez ohledu na místo tr-
valého pobytu).

Pro občany obce Metylovice je nejbliž-
ším úřadem s rozšířenou působností:

• Magistrát města Frýdku-Místku 
https://www.frydekmistek.cz/

• Městský úřad Frýdlant nad Ostra-
vicí  https://www.frydlantno.cz/ 

• Městský úřad Frenštát pod Radhoš-
těm https://www.mufrenstat.cz/

Nemůže-li se občan dostavit osob-
ně k podání žádosti o vydání ob-
čanského průkazu nebo k převzetí 
vyhotoveného občanského průkazu 
ze závažných dlouhodobých zdra-
votních důvodů, zabezpečí přijetí 
žádosti o vydání občanského prů-
kazu nebo jeho předání obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, v je-
hož správním obvodu se občan zdr-
žuje – pro občany obce Metylovice 
zabezpečuje Městský úřad Frýdlant 
nad Ostravicí, odbor vnitřních věcí 
a živnostenský úřad, oddělení evi-
dence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů, telefonní číslo 
558 604 115-117.
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Statistika obyvatel k 31. 12. 2021
K 31. 12. 2021 má obec Metylovice celkem 1.768 občanů.

Přistěhovalo se:      50 osob                 Zemřelo:   19 osob (12 mužů a 7 žen)
Odstěhovalo se:        47 osob               narodilo se:   15 dětí (8 chlapců, 7 holčiček)

Sňatek uzavřelo: 18 občanů/občanek

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni        1768     879 889
Do 15 let         312     161 151
Do 18 let         361     187 174
Od 18 do 60 let         922     470 452
Nad 18 let       1407     692 715
Nad 60 let         485     222 263

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 11.11.2021
 Nejmladší muž  20.09.2021
 Nejmladší žena 11.11.2021
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  27.09.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924

hledáme nové pěstouny! 
Vážení spoluobčané, 

možná jste v médiích zaznamena-
li, že se v České republice postupně 
bude omezovat umisťování dětí do 
zařízení poskytujících ústavní péči. 
Všichni se jistě shodneme, že dobře 
fungující rodina je nejlepším mís-
tem pro výchovu dětí. Někteří rodiče 
však z různých důvodů nejsou schop-
ni dětem poskytnout odpovídající 
péči nebo je dokonce svým jednáním 
přímo ohrožují. Dětem je pak nutné 
zajistit náhradní péči, a to nejlépe 
v jiné rodině. Nepomohou-li příbuzní 
dítěte či jeho jiné blízké osoby, musí 
se postarat stát. 

Existují formy ústavní péče (např. 
dětské domovy) a formy náhrad-
ní rodinné péče, což je pěstounská 
péče, pěstounská péče na přechod-
nou dobu a osvojení dítěte. Náhrad-
ní rodinná péče umožňuje pobyt 
a výchovu dítěte přímo v rodinném 
prostředí. Jde především o obě for-
my pěstounské péče, kdy pěstouni 
– k dítěti cizí lidé – ve své rodině pe-

čují o dítě jiných rodičů za finanční 
podpory státu a spolupracují s od-
borníky i biologickou rodinou dítěte. 
Naproti tomu osvojitelé po osvojení 
dítěte nabývají práv rodičů, stávají 
se zákonnými zástupci osvojeného 
dítěte a vazby dítěte k původní ro-
dině zanikají a dále osvojitelé s dítě-
tem fungují jako běžná rodina. 

Zájemců ochotných stát se pěstouny 
a přijmout do své rodiny dítě, které 
se jim nenarodilo, je však stále velmi 
málo. Pěstounem může být manžel-
ský pár, ale také samostatná osoba, 
která má zájem pomoci, je otevře-
na spolupráci a dítěti bude oporou. 
Pěstounům se dostává podpory ne-
jen finanční, ale také odborné. Spo-
lupracují s doprovázející organiza-
cí a svým sociálním pracovníkem, 
na případné starosti nebývají sami 
a odměnou je jim také spokojený 
úsměv na dětské tváři.  

Stojí to jistě dlouhé přemýšlení, 
abyste dospěli k rozhodnutí stát se 
pěstounem. Přijďte si pro potřebné 

informace, zají-
mejte se o pod-
mínky, které 
mají pěstouni 
splňovat, informujte se, jaké děti po-
třebují Vaši péči. Je možné si dohod-
nout nezávaznou osobní konzultaci, 
budeme se Vám rádi věnovat a zod-
povíme Vaše dotazy. Nechceme, aby 
děti vyrůstaly v ústavní péči jen pro-
to, že nemáme dostatek pěstounů.     

Pokud uvažujete, že byste se chtěli 
stát pěstouny, osvojiteli či pěstouny 
na přechodnou dobu, neváhejte pro 
bližší informace kontaktovat Měst-
ský úřad Frýdlant n. O., odbor soci-
álních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kan-
celář č. 120, sociální pracovnici pro 
náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu 
Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: 
killesova@frydlantno.cz. Informa-
ce k náhradní rodinné péči najdete 
také na odkaze www.dejmedete-
mrodinu.cz.

Bc. Katečina Illésová

Změna sídla Finančního úřadu  
ve Frýdlantu nad Ostravicí
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí se přestěhova-
lo a nachází se na nové adrese Náměstí č.p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Pracoviště je občanům v úředních dnech 
(pondělí a středa) přístupné bočním vchodem do budovy, umístěným vedle Janáčkovy síně.
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www.metylovice.cz

Poděkování občanům obce Metylovice 
„Obec obci“: Mezi obce postižené tor-
nádem jsme i díky vám rozdělili téměř 
50 milionů korun. Děkujeme!

Vážený pane starosto,

jménem Sdružení místních samospráv 
ČR bych ráda Vám osobně – a Vaším 
prostřednictvím i Vaší obci a Vašim 
spoluobčanům – poděkovala za to, že 
jste se zapojili do projektu finanční 
pomoci obcím, které v loňském roce 
zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidari-
ty, kterou tato kalamita vyvolala mezi 
samosprávami, mile překvapila nás 
i obdarované obce. Osobně musím říci, 
že jsem na akceschopnost a velkory-
sost našich obcí, kterou v takové chvíli 
projevily, nesmírně hrdá.

Obcím postiženým červnovým torná-
dem jsme začátkem října předali prá-
va k nakládání s transparentními účty, 
na nichž se během léta shromažďovala 
finanční pomoc od stovek obcí z celé 
ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě 
samospráv získat 49 837 317 Kč, kte-
ré mohou obce využít na řešení škod 
způsobených živelnou katastrofou dle 
svého vlastního uvážení, podle priorit 
každé z nich.

Výše uvedená finanční pomoc byla 
mezi obce dle rozhodnutí samotných 
dárců rozdělena následovně:

• Hrušky: 8 511 600,37 Kč

• Lužice: 5 673 623,37 Kč

• Mikulčice: 6 233 872,32

• Moravská Nová Ves: 7 070 220,32

• Kryry (místní část Stebno): 
      3 294 703,32

• Hodonín (místní části Pánov): 
     2 405 853,34 Kč

• Hodonín (místní část Bažantnice): 
      2 251 789,32

• Týnec: 3 252 765,32 Kč

• Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč

Na konci roku 2021 došlo i k rozdě-
lení prostředků z nepojmenovaného 
účtu, který nebyl určen konkrétně 
žádné z postižených obcí. Rada SMS 
ČR rozhodla, že celková částka ve výši 
8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět 
nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, 

Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikul-
čice. Velmi si vážíme velkorysého ges-
ta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, 
že rozdělení a využití nepojmenované-
ho účtu ponechaly právě nejpostiže-
nějším obcím.

Všechny transparentní účty vedla 
bezplatně Česká spořitelna, i jí tedy 
patří náš dík.

S vedením postižených obcí jsme 
v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila 
i jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak 
si jistě umíte představit, ve všech ob-
cích přišly peníze vhod a již nyní jsou 
vynakládány na projekty obnovy. Od 
všech obdarovaných máme informace 
o tom, na co prostředky z projektu vy-
užívají. Jen pár příkladů: 

V hruškách finance použili na opra-
vu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu 
střechy tělocvičny. V roce 2022, bude 
pokračovat opravou fasády, výměnou 
podlah ve škole, původní parkety jsou 
poničeny vodou, byly jen lokálně vy-
spraveny, aby mohla fungovat škola, 
opravena byla střechy kostela sv. Bar-
toloměje, jehož vlastníkem je obec.  

Moravská nová Ves má nyní opra-
vené zdravotní středisko, MŠ, jednu 
budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly 
použity i na úpravu veřejného pro-
stranství. 

Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné 
osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklí-
zení odpadu a zeleně. Obec staví zdra-
votní středisko, které se na základě 
rozhodnutí statika muselo zbourat. 

V Mikulčicích budou peníze použity 
na opravu klubovny pro děti, opra-
vu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu 
a sportovní haly. 

V hodoníně peníze pomohly s opra-
vou sportovní haly, psího útulku, ZOO, 
základní školy i s opravou městských 
bytových domů. 

Tvrdonice po tornádu bývalou budo-
vu školy přestaví na komunitní cent-
rum (nyní je po akutní opravě – tj. vý-
malba a pořízení interaktivní tabule, 
slouží dětem z Hrušek). Dále finance 
použili na výsadbu zeleně, která na-
hradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. 
lipová alej. V Týnci použili prostřed-
ky na opravu zdravotního střediska 
a služebny městské policie. Část pe-
něz, které dostali, navíc rozdělili mezi 
postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, 
Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – 
tam má Týnec matriční úřad, byla tam 
zničena základní škola, kam chodí děti 
z Týnce do školy). 

Ve Stebně připravují projekty obnovy 
místní návsi, veřejné zeleně v centrál-
ní části obce a opravu hřbitovní zdi.

Dovolte, abych Vám závěrem ještě jed-
nou poděkovala, že jste se do našeho 
projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, 
že solidarita mezi samosprávami – 
a lidmi – je něco, co nás dokáže pře-
nést i přes nečekané tragédie. A že 
naše dobré skutky se nám – byť často 
oklikou – vrátí.

Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení 
místních samospráv ČR
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Jedlé oleje a tuky patří 
do speciální popelnice 
Také v Metylovicích jsou umístěny černé popelnice 
s oranžovým víkem na sběr použitých jedlých olejů 
a tuků. Umístěny jsou společně s kontejnery na třídě-
ný odpad na všech stanovištích po obci. Třídění tuků 
a olejů má speciální pravidla. Nádoba, ve které se tuk 
či olej do kontejneru vhazuje, nesmí být skleněná 
a musí být dobře zavřená (nejlépe PET láhev).

V žádném případě neodkládejte průmyslové a auto-
mobilové oleje. 

Jak jsme třídili jedlé oleje v roce 2021 se můžete po-
dívat v následujícím reportu.

Poradenské centrum nyní 
nově i ve vašich domovech 
Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zaží-
vá i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po nemoci upoutána 
na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité 
informace týkající se dědictví. Aby z toho však nevznikly 
nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla si tyto informace 
obstarat sama. Problém, který však nastal byl ten, že ne-
tušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do Poraden-
ského centra. 

S obdobnými nepříjemnostmi se potýká mnoho lidí. A za 
tímto účelem Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek 
rozšířilo od 1. 1. 2022 své služby také na terénní formu, 
kdy za vámi můžou naše sociální pracovnice dorazit pří-
mo až do vašich domovů. 

Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek, nabízející 
odborné poradenství v oblasti práva, sociálního systému 
a psychologie, poskytuje nově od ledna tohoto roku své 
služby mimo jiné i terénní formou těmto skupinám osob:

• Osobám, které ze zdravotních důvodů nemohou opus-
tit svůj domov, neboť jsou závislé na celodenní péči jiné 
osoby, tj. osoby imobilní a vyžadující pravidelnou péči 
druhé osoby. 

Pokud jste touto osobou a rádi byste získali určité infor-
mace v oblasti dluhů, rodinného práva, majetkoprávních 
vztahů, případně o sociálních dávkách, pak kontaktujte 
naši sociální pracovnici na tel. č.: 737 627 872.

• Služba je také poskytována těm, kteří ve spolupráci 
s našim Poradenským centrem mají podaný návrh na 
povolení oddlužení a potřebují doprovod k přezkumné-
mu řízení. 

V tomto případě se s našimi klienty domluvíme přímo na 
terénní formě spolupráce už při samotném procesu sepi-
sování návrhu na povolení oddlužení. 

Pokud Vás naše nově poskytované služby zaujaly a rádi 
byste získali více informací, pak nás můžete kontaktovat: 

Poradenské centrum: 

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz, 

tel.: 737 627 872, web: www.charitafm.cz

S NÁMI 
NEJSTE SAMI...
PODPORA PRO PEČUJÍCÍ MOCNABÍZÍ PO  OSOBÁM, 

KTERÉ SE DOMA STARAJÍ O SVÉ NEMOCNÉ BLÍZKÉ, 

JSOU V NOVÉ SITUACI A MNOHDY SI NEVÍ SAMI RADY.

KONTAKT
M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

e-mail: rachel.benesova@charitafm.cz 

tel.: 737 813 578

ZDARMA NABÍZÍME
pomoc a podporu odborníků

pomoc se zapůjčením kompenzačních 

pomůcek

zaškolení v péči

zajištění psychologické pomoci 

zajištění duchovní pomoci

informace k zajištění financí k péči

www.charitafm.cz

DEN PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

2020                  2021
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Soutěž „Toulky po Metylovicích“ 
31. prosince loňského roku vyvrcho-
lila soutěž „Toulky po Metylovicích“, 
která nás provázela celým rokem 
2021. Soutěžící měli za úkol, podle na-
vigace v obecním kalendáři, navštívit 
26 známých či méně známých míst 
naší vesnice, například nejvzdáleněj-
ší místo, nejníže položené místo nebo 
naopak nejvýše položené místo. V cíli 
každého výletu našli „kešku“ v níž 
bylo zajímavé povídání o daném místě. 

Do soutěže se během roku zapojila 
více než padesátka „tuláků a tulaček“. 
Do slosování o hlavní ceny byli zařaze-
ni ti, kteří navštívili alespoň 20 míst. 

Vyhlášení výsledků soutěže a losová-
ní se uskutečnilo v metylovském ki-
nosále v polovině ledna. Účastníci nej-
dříve zhlédli krátké video soutěžních 
míst. Poté byli všichni, kteří se jakko-
liv do soutěže zapojili odměněni. Děti, 
které navštívily minimálně 20 míst 
dostaly sportovní ledvinku a dospělí 
propagační předměty a obecní kalen-
dář. Ostatní pak drobné ceny. Ti, kteří 
byli zařazeni do hlavního losování si 
vložili do „klobouku“ lístečky se svý-
mi jmény. Nejmladší účastnice pak 
vylosovala výherce hlavní ceny, Da-
vida Halatu, který si odnesl stan pro 
4 osoby. Zvláštní cenu dostaly ženy 
odboru ASPV, které chodily na „toul-
ky“ v rámci svých cvičebních hodin. 

Na závěr byly promítány fotky jed-
notlivých účastníků. Soutěž se vyda-
řila a všichni se shodli na tom, že by 

se v budoucnu mohla podobná aktivi-
ta opakovat. Poděkování patří všem 
organizátorům, především Kubovi 
Farnému za jeho nápad i přípravu 
a také všem „tulákům a tulačkám“. 
Jsme rádi, že se soutěž líbila a také 
nás potěšilo, že se stala inspirací pro 
okolní obce.

Doprovodnou soutěží bylo zasílání 
fotografií pořízených na toulkách po 
Metylovicích, které byly zveřejněny 
na Facebooku obce. Každý měsíc byla 
vyhodnocena nejlepší fotografie (ta, 
která získala nejvíce „lajků“) a její au-
tor či autorka byli odměněni obecním 
tričkem. 

Nejzajímavější fotografie jsou zve-
řejněny v obecním kalendáři na rok 
2022 „Metylovice čím dál krásnější“. 
Všechny soutěžní fotografie nalezne-
te na obecním Facebooku.

PR výbor

AuTORKOu VíTěZnéhO FOTA V PROSInCI  
je Stanislava Zahatlanová 
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Soutěž „Toulky po Metylovicích měla 
velký ohlas. A protože ne všichni sta-
čili navštívit všechna místa, rozhodli 
jsme se vám postupně všech 26 míst 
přiblížit.

1.  POSLEDní LET  
BOMBARDéRu č. 118

Koncem srpna 1944 byla bombardo-
vána americkým letectvem Ostrava 
a Bohumín. Cílem byly Vítkovické že-
lezárny, chemické závody, průmyslo-
vé podniky a nádraží, kde stálo velké 
množství vlaků s cisternovými vozy, 
které byly určeny pro východní frontu. 

Letadla vzlétla z jižní Itálie 29. srpna 
1944. Pro nálety na Ostravsko bylo 
ten den uvolněno neuvěřitelných bez-
mála 900 letadel - 599 bombardérů 
a 294 stíhaček k ochraně těchto bom-
bardérů. V akci bylo přes 6 000 pří-
slušníků US Army Force. 

Malá skupina 10 letadel, amerických 
Boeingů B 17 G – létajících pevností, se 
hned při startu opozdila a oddělila od 
mohutné skupiny, bez ochrany stíha-
ček. Nad Bílými Karpaty na moravsko
-slovenském pomezí, poblíž Slavičína, 
byla opozdilá skupina napadena přesi-
lou německých stíhaček. Během něko-
lika minutové přestřelky bylo všech 10 

opozdivších se letadel, fatál-
ně rozstříleno a zneškodně-
no. Jedno z letadel, byť těžce 
poškozeno kulometnou pal-
bou, ještě stihlo držet sever-
ní směr Ostrava. 

Osádku letadla tvořilo 10 
mladých, nezkušených dob-
rovolníků ve věku 21-25 let, 
kteří byli ve válečné Evropě 
necelé 2 měsíce. Součásti 
jejich zrychleného letecké-
ho výcviku nebyl ani seskok 
padákem. Na úrovni Beskyd, 
však již letadlo, přestávalo 
být ovladatelné. Nakonec 
šel jen jeden ze čtyř moto-
rů a letadlo nezadržitelně 
ztrácelo výšku. Začínalo se 
pohybovat po spirále. 

Kapitán Garland vydal po-
sádce pokyn opustit pro-
střílené a hořící letadlo. 
První vyskočil Irwing Katz, 
který však dopadl v obci Čeladná bez 
padáku. Dalších 7 letců, kteří stihli 
v okolí Frýdlantu, vyskočit padákem, 
bylo zraněných a po seskoku byli za-
jati stíhacími oddíly pořádkové policie 
(Jagdkommando) nebo se vzdali. Další 
z členů posádky, seržant Russell I. Pay-
ne byl již při prvotní přestřelce těžce 

postřelen kulometem a víceméně umí-
ral. Kapitán Garland jej ošetřil a krvá-
cejícího, polomrtvého pilota vyhodil 
s padákem na poslední chvílí z pada-
jícího letadla. Američan dopadl buď 
těžce raněn na hranici metylovského 
a palkovského katastru, několik set 
metrů od Hlaváčova potoka na Kútách, 

toulky po metylovicích 
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kde krátce po dopadu zemřel, pokud 
již nedopadl mrtev. 

Dnes je kousek od tohoto místa po-
staven malý decentní památník, kte-
rý v roce 2007 nechala zhotovit obec 
Palkovice. Velkou zajímavosti je, že 
se nedávno podařilo navázat kontakt 
s dosud žijící dcerou.

Ihned poté v poslední možné chvílí, 
vyskočil i poslední člen posádky kapi-
tán Wiliam Garland. 

Hořící, neřiditelný letoun, letící západ-
ně nad fotbalovým hřištěm, dopadl 
zanedlouho v mladém lesním porostu 
na úpatí Ondřejníku v katastru obce 
Metylovice. Bylo to v lokalitě Jedličí, 
nedaleko zastávky Cviček, poblíž sil-
nice do Lhotky, kde těsně po dopadu 
explodoval a zčásti shořel.

Tragický konec letu kouřícího leta-
dla, vydávající hrozivý zvuk, v po-
ledních hodinách sledovala většina 
metylovských občanů. Mnozí z nich 
se houfně v krásném poledním po-
časí běželi podívat na místo dopadu 
letadla, kde již přijížděly německé 
pořádkové síly. 

Někteří z těchto sestřelených vojá-
ků se po více než desítkách let vrátili 
v rámci vzpomínkových akcí do České 
republiky na místa, kde na druhém 
konci světa, nasazovali své mladé živo-
ty a zdraví za vítězství nad německým 
fašismem. 

Velitel sestřeleného letounu 1. pilot 
Wiliam T. Garland s manželkou na-
vštívil Metylovice v roce 1994, jeho 
syn s manželkou se přijel podívat do 
Metylovic v roce 2017. Samotný nálet 
obrovského svazu, skončil s proble-
matickým výsledkem. Vojenské cíle 
byly sice splněny, ale zároveň byly vel-
ké ztráty na civilním majetku a tragic-
ky zemřely stovky občanů. Nutno říct, 
že mnozí občané nálet podcenili a ne-
šli se ani schovat do protileteckých 
krytů. Zcela bylo zničeno 125 domů, 
i v samotném centru Ostravy, a poni-
čeno bezmála 1 500 domů. Mrtvých 
bylo přes 450 obyvatel Ostravy a Bo-
humína.

Zajaté letce Němci nechali bezpro-
středně po náletu vozit na otevřeném 
valníku po ulicích Ostravy, kde byli 

dramaticky konfrontování s příbuz-
nými obětí. Po výsleších a fingova-
ném válečném soudu, kde je odsou-
dili k trestu smrti, je odvezli do zaja-
teckých táborů v Německu, kde se ve 
velkých útrapách dočkali konce války. 
Jeden z letců zhubnul za 9 měsíců na 
polovinu své původní váhy.  

Vzhledem k tomu, že bombardování 
probíhalo za skvělé viditelnosti, let-
ci bombardovali své cíle z výšky nad 
10 km, kde již nedoletovala protileta-
dlová střelba. Přesnost zásahů tím ve-
lice utrpěla.

Podrobněji se můžete s celou událos-
ti seznámit v knize Stanislava Tofla –  
Poslední let bombardéru č. 118.

2. LíPy SVOBODy
8. prosince 1918 bylo na slavnostním 
zasedání obecního zastupitelstva roz-
hodnuto, že na počest návratu prvního 
prezidenta Československé republiky 
do vlasti, bude upraveno prostranství 
před kostelem v pěknou náves, která 
se posází lípami a nazvána bude návsi 
prezidenta Masaryka. 

A tak se také stalo 4. května 1919, kdy 
místní Sokol společně se školou zasa-
dili na návsi před farou 2 lípy svobody. 
Odpoledne o třetí hodině vyšel průvod 
dětí a mládeže oblečen v národní a so-
kolské kroje ze školy, doprovázen na 
místo určení hudební kapelou. V prů-

vodu nesly školní děti jednu, a mládež 
sokolská druhou lípu, obě krásně oz-
dobenou fábory.

Slavnostní proslov měl pan učitel Josef 
Műller, načež žačky přednesly pěknou 
báseň a lípy byly zasazeny. Poté přísa-
hali všichni přítomní věrnost česko-
slovenskému státu. 

Na paměť všem umučeným a padlým 
občanům v I. a II. světové válce byl 
4. května 1947 odhalen u „líp svo-
body“ pomník padlých. Z iniciativy 
Františka Šimka byl dovezen vhodný 
kámen z Ondřejníku. Návrh na plaketu 
připravil prof. Josef Luňáček. Proslov 
a odhalení provedl předseda okresní 
osvětové rady Skřivánek.

V roce 1992 byl starý drátěný plůtek 
nahrazen novým, vkusným, dřevěným 
na pěkné kamenné podezdívce, kterou 
udělal místní občan pan Libor Polách. 
V této podobě se zachoval pomník do-
dnes.

3.  PRVní METyLOVSKý  
VODOVOD

V naší škole chyběla začátkem minu-
lého století pitná voda, poněvadž voda 
ve školní studni byla znečištěna. 

Jak uvádí metylovská kronika: „V listo-
padu 1907 se obecní výbor na návrh 
pana nadučitele Petra Bőhma usnesl 
zřídit pro školu vodovod. Práce byla 
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ZASEDání ZASTuPITELSTVA OBCE METyLOVICE DnE 23. 11. 2021
Přítomno: 11 členů ZO
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Petra Černocha 
a pana Jaroslava Svolinského.

Zastupitelstvo obce Metylovice  
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části obecního po-
zemku parc. č. 298/1 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje výpůjčku části obecního pozemku 
parc. č. 452/8 v k. ú. Metylovice za úče-
lem zřízení veřejného místa zpětného 
odběru odpadních pneumatik společ-
nosti GREEN Logistics CZ, s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Petr Černoch).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu o výpůjčce se společnos-
tí GREEN Logistics CZ, s.r.o., Osadní 
799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 
09632409, zastoupenou Ing. Davidem 
Hrabinou, jednatelem společnosti a po-
věřuje starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 2.   

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Petr Černoch).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice.  

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Příkazní smlouvu s Ing. Mirosla-
vem Mackem, Pod Štandlem 2475, 738 
01 Frýdek – Místek, IČ: 09377042, na 
výkon technického dozoru investora 
a koordinátora BOZP při realizaci stav-
by „Chodník Vrchovina – Žukov, k. ú. 
Metylovice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 2 
(Marta Bílková, Petr Černoch).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technic-
kém zhodnocení mezi SPORTOVNÍM 
KLUBEM METYLOVICE, z.s. a Obcí Me-
tylovice a pověřuje starostu obce k pod-
pisu dodatku – viz příloha č. 4.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Marta Bílková).

• Zastupitelstvo obce Metylovice souhla-
sí s doplněním zázemí SK Metylovice 
č.p. 466 o technologie whirpool, parní 
sauna, kombinovaná sauna finská a in-
fra včetně dokončení welness v celko-
vé hodnotě cca 1,6 mil. Kč, při finanční 
spoluúčasti SPORTOVNÍHO KLUBU z.s. 
ve výši 0,5 mil. Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 4 (Marta Bíl-
ková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš 
Velička). Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Pravidla pro poskytování indivi-
duálních dotací z rozpočtu obce na rok 
2022 – viz příloha č. 5.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Pravidla pro poskytování finanč-
ních darů na pomoc seniorům z roz-
počtu obce na rok 2022 – viz příloha 
č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu s Českým svazem včela-
řů, o. s., ZO Palkovice, Metylovice 453, 
IČ: 63026198, o bezúplatném převodu 

Zasedání Zastupitelstva obce metylovice

zadána firmě Kunz z Hranic. Vhodný 
pramen byl nalezen na úbočí Čupku na 
pozemku pana Rudolfa Halaty, hostin-
ského z č.p.146 (Čihadlo), který ochot-
ně dovolil na svém pozemku postavit 
reservoár a z pozemku vodu brát. Po-
trubí od pramene bylo vedeno přímo 
ke škole pod okresní silnicí. 

U školy byla zřízena výtoková trubi-
ce tak, aby voda mohla stále proudit 
a děti se mohly kdykoliv napít. Odpa-
dová roura ústila do potoku, který teče 
Metylovicemi.“

Tento první vodovod byl postaven 
v roce 1908 a na památku šedesátile-

tého panování císaře Františka Josefa I. 
byl nazván „Jubilejní vodovod.“

4.  Kuřín, TELETníK  
A STřELnICE

Dle pamětníků postavilo v šedesátých 
letech na pozemku paní Prečové (nad 
dnešními tenisovými kurty nad ško-
lou) Jednotné zemědělské družstvo 
novou drůbežárnu (kuřín). V sedmde-
sátých letech zde družstvo místo ku-
řína zřídilo odchovnu telat, o které se 
starala paní Emilie Juřicová s dcerami 
Janou a Miroslavou. 

Nedaleko se nacházela také oblíbená 
střelnice, kde se střílelo na letící terč, 
tzv. holuby.  

Ani jedna ze staveb se nedochovala. 
Dnes jsou v těchto místech postaveny 
rodinné domky a pozemek patří panu 
Otakaru Kulhánkovi.
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věci movitých a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 7.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
OBCE METYLOVICE č. 2/2021, o míst-
ním poplatku ze psů. Vyhláška nabývá 
účinností dnem 1. 1. 2022 – viz pří-
loha č. 8.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
OBCE METYLOVICE č. 3/2021, o míst-
ním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. Vyhláška nabývá účinností 
dnem 1. 1. 2022 – viz příloha č. 9.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
OBCE METYLOVICE č. 4/2021, o sta-
novení obecního systému odpado-
vého hospodářství. Vyhláška nabývá 
účinností dnem 1. 1. 2022 – viz pří-
loha č. 10.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
0. Nehlasovala Marta Bílková – nepřítomna.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
OBCE METYLOVICE č. 5/2021, o míst-
ním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství. Vyhláška na-
bývá účinností dnem 1. 1. 2022 – viz 
příloha č. 11.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
OBCE METYLOVICE č. 6/2021, kterou 
se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 3/2003 požární řád obce – viz pří-
loha č. 12

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Miroslav Klimánek).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 13.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 882/B1/2021/1 ke 
Smlouvě se Státním fondem doprav-
ní infrastruktury, Sokolovská 278, 
190 00 Praha 9, IČ: 70856508, za-
stoupenou ředitelem Ing. Zbyňkem 
Hořelicou, o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fon-

du dopravní infrastruktury na rok 
2021 na financování akce „Oblast 
I – Metylovice – Chodník, Oblast II – 
Metylovice – místo pro přecházení“ – 
ISPROFOND 5817510201 a pověřuje 
starostu obce k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 14. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schvalu-
je Smlouvu o dílo se společnosti DIGIS, 
spol. s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
19012276, zastoupenou Ing. Liborem 
Štefkem, jednatelem společnosti, o pro-
vedení aktualizace a modernizace geo-
grafického informačního systému obce 
za cenu 4 235 Kč včetně DPH a pově-
řuje starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 15.  

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se 
společností BESTON, spol. s.r.o., Dob-
rá 480, 739 51 Dobrá, IČ: 47667036, 
zastoupenou Ing. Petrem Holeksou, 
na realizaci díla „Sběrný dvůr a kom-
postárna, Metylovice“ a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 16.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 8 – viz pří-
loha č. 18.   

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Metylovice ve výši 10 000 Kč na 
jeden realizovaný projekt (na jednu 
výměnu kotle) v rámci 4. výzvy kot-
líkových dotací a zároveň schvaluje 
celkovou výši dotace na 4. výzvu kot-
líkových dotací ve výši 200 000 Kč 
(20 výměn kotlů x 10 000 Kč/realizo-
vaný projekt). 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje finančního odměnu za hlášení 
v místním rozhlase panu Vavřínu Mi-
chalcovi ve výši 3 500 Kč čistého.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 se společnos-
tí Konstruktial s.r.o., Ostravice 187, 
739 14 Ostravice, na opravu účelové 
komunikace Žukov a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 19.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 1 (Marta 
Bílková). Zdrželi se 3 (Petr Černoch, Miroslav 
Klimánek, Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 21001 s panem Milošem Kopeckým, 
Mosty u Jablunkova 275, 739 98 Mosty 
u Jablunkova, IČ: 13640241, na vypra-
cování projektové dokumentace stavby 
Metylovice – kanalizace 3. stavba a po-
věřuje starostu obce k podpisu dodatku 
– viz příloha č. 20.

Výsledek hlasování: Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 
2 (Lukáš Halata, Jaroslav Svolinský)

Zastupitelstvem obce  
nebylo schváleno

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje nabídku pana Miroslava Michala 
Novotného na pronájem části obecní-
ho pozemku parc. č. 452/8 v k. ú. Me-
tylovice za cenu 1 000 Kč ročně. 

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 5 (Jakub Far-
ný, Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš 
Rabas, Jiří Závodný). Zdrželi se 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 2023/3 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 3 (Petr Černoch, Mi-
roslav Klimánek, Aleš Velička). Proti 4 (Lukáš 
Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas, Ja-
roslav Svolinský). Zdrželi se 4 (Marta Bílková, 
Jakub Farný, Jan Koloničný, Jiří Závodný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 119 a části pozemku parc. č. 2006/1 
v k. ú. Metylovice.  

Výsledek hlasování: Pro 4 (Jakub Farný, Lu-
káš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš Rabas). 
Proti 1 (Petr Černoch). Zdrželi se 6.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2021 
ze dne 12. 10. 2021

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na 
vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí rozbor hospodaření obce 
Metylovice za 9 měsíců roku 2021 – viz 
příloha č. 17.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí žádost o prominutí nájem-
ného Hospůdky na hřišti.
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ZASEDání ZASTuPITELSTVA OBCE METyLOVICE DnE 21. 12. 2021
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Miroslava Kli-
mánka a slečnu Leonu Pavláskovou. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části obecního po-
zemku parc. č. 298/1 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje snížení měsíčního nájemného 
o 1/3 všem nájemcům nebytových pro-
stor v obci na období leden až duben 
2022 a snížení záloh na služby nájemci 
Hospůdky na hřišti o 4 000 Kč/měsíc 
do konce roku 2022. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi 
se 3 (Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš 
Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje plán inventur na rok 2021 a slože-
ní inventarizačních komisí – viz přílo-
ha č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prodej části obecního pozem-
ku parc. č. 298/1 v k. ú. Metylovice 
paní Haně Popelové, Metylovice 261, 
739 49 Metylovice, za cenu danou zna-
leckým posudkem.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prodloužení nájemní smlouvy 
části pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú. 
Metylovice paní Pavle Rusinové, Mety-
lovice 276, 739 49 Metylovice a man-
želům Konečným, Metylovice 302, 739 
49 Metylovice, jako jediným zájemcům 
o pronájem, a to na dobu 5 let.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi 
se 3 (Marta Bílková, Jan Koloničný, Jaroslav 
Svolinský).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje obecního pozemku 
parc. č. 119 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi 
se 3 (Marta Bílková, Jan Koloničný, Tomáš 
Rabas).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje nákup 4 ks solárních světel od 
společnosti JD ROZHLASY, spol. s.r.o., 
Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva, 
IČ: 27797007, za cenu 140 000 Kč 
včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 9 – viz pří-
loha č. 4.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje a pověřuje starostu obce k prová-
dění rozpočtových opatření s finanč-
ním omezením ve výdajové části do 
5 mil. Kč do 31. 12. 2021.  

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje návrh rozpočtu obce Metylovice 
na rok 2022 – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje ukončení nájemní smlouvy, která 
byla uzavřena dne 1. 2. 2016 mezi obcí 
Metylovice a panem Dušanem Venhá-
čem na pronájem zpevněných ploch 
v areálu bývalého horního kravína.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 1 (Miroslav 
Klimánek). Zdrželi se 3 (Marta Bílková, Petr 
Černoch, Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel 
se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje strategický plán rozvoje obce 
Metylovice pro roky 2022–2024 – viz 
příloha č. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel 
se 0. Nehlasoval 1 (Tomáš Rabas – nepříto-
men).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technic-
kém zhodnocení mezi SK Metylovice 
a Obcí Metylovice a pověřuje starostu 
obce k podpisu dodatku – viz příloha 
č. 8.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 4 (Marta 
Bílková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, 
Aleš Velička). Zdržel se 0. Nehlasoval 1  
(Tomáš Rabas – nepřítomen).

Zastupitelstvem obce nebylo schvá-
leno

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prodloužení nájemní smlouvy čás-
ti pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú. Me-
tylovice paní Pavle Rusinové, Metylovi-
ce 276, 739 49 Metylovice a manželům 
Konečným, Metylovice 302, 739 49 
Metylovice, jako jediným zájemcům 
o pronájem, a to na dobu 2 let. 

Výsledek hlasování: Pro 3 (Marta Bílková, 
Jan Koloničný, Jaroslav Svolinský). Proti 0. 
Zdrželo se 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje obecního pozemku 
parc. č. 1428/4 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 3 (Petr Čer-
noch, Jakub Farný, Miroslav Klimánek). Zdr-
želo se 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prověření platnosti nájemní 
smlouvy s panem Dušanem Venháčem 
na pronájem zpevněných ploch v are-
álu bývalého horního kravína kontrol-
ním výborem nebo právníkem obce.

Výsledek hlasování: Pro 5 (Marta Bílková, 
Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Jan Kolo-
ničný, Aleš Velička). Proti 0. Zdrželo se 6.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení 
č.  9/2021 ze dne 23. 11. 2021. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
školy za školní rok 2020/2021 – viz. 
příloha č. 3.
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členové Zastupitelstva obce Metylovice
V tomto Zpravodaji ukončíme před-
stavování členů Zastupitelstva obce 
Metylovice. Dnes dostane slovo Ing.  
Lukáš Halata a Mgr. Miroslav Klimá-
nek. 

Ing. LuKáŠ hALATA
zastupitel za 
Sdružení nezá-
vislých, starosta 
obce, v Zastupi-
telstvu obce Me-
tylovice je páté 
volební období

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?

Jako zdejší rodák jsem samozřejmě 
absolvoval 1. stupeň základní ško-
ly v Metylovicích. Na 2. stupeň jsem 
přešel do Palkovic, ale 7. a 8. třídu 
jsem nakonec dochodil na 1. ZŠ Pe-
tra Bezruče ve Frýdku pod sovou, 
kde jsme jako žáčci tehdejšího Sle-
zanu F-M měli vytvořenou sportov-
ní třídu. Pak následovalo pětileté 
studium na Obchodní akademii ve 
Frýdku-Místku. Školskou dráhu jsem 
ukončil v roce 2004 na VŠB-TU Ost-
rava, obor finance, diplomovou prací 
a státní závěrečnou zkouškou. V roce 
2002 jsem byl zvolen do Zastupitel-
stva obce Metylovice a o dva roky 
později jsem se stal místostarostou 
obce. V další volebním období, tedy 
od roku 2006 působím na obci jako 
starosta.   

Kde a jak dlouho jste bydlel a proč 
jste se rozhodl žít v Metylovicích?

V Metylovicích se rozhodli žít již mí 
praprapra předci, tak jsem si místo 
pro život ani nevybíral. Ale určitě 
bych nikdy neměnil. Jsem moc rád 
za to, že mi bylo souzeno tady žít, že 
jsem zde mohl trávit spolu se svými 
bratry a kamarády dětství, pomáhat 
dědovi a babičce na poli, sušit seno, 
jezdit s traktorem nebo dojít krávy. 
Stavět v lese bunkry, jezdit z Čupku 
na káře, hrát za školou tenis, na hři-
šti fotbal nebo stanovat u studánky. 

Že jsme mohli chodit na diskotéky, 
dělat akce na hřišti a na myslivecké 
chatě. Ty zážitky mi nikdo nevezme. 
Stále mě to v té naší vesnici baví, 
i když už nyní v zase úplně jiné roli. 
Nyní si to tady užívám se svými dět-
mi a manželkou jako rodič a věřím, že 
i stále jako přítel mnoha mých kama-
rádů a kamarádek. 

Jak dlouho se veřejně angažujete?

Začalo to asi někdy, když mi bylo 
20. Tehdy jsme jako fotbalisté začali 
pořádat diskotéky, posléze i zábavy 
se skupinou HEC či KRAKATIT (Kr-
mášová, Štěpánská, Velikonoční, Pou-
ťová) v místní Sokolovně. V roce 2003 
jsme nakonec zorganizovali i fotba-
lový ples, který trvá dodnes (pokud 
však nejsou nějaká mimořádná opat-
ření). Ve fotbale se sice angažuji od 
4 let, ale převážnou část žákovské 
a dorostenecké kategorie jsem strávil 
ve Slezanu a následně ve Válcovnách 
F-M, takže jsem do výboru oddílu ko-
pané v Metylovicích vstoupil až ně-
kdy kolem roku 2000, když jsem se po 
zranění vrátil hrát fotbal zpět do Me-
tylovic. No a do zastupitelstva jsem 
byl zvolen v roce 2002. 

Co bylo impulsem k rozhodnutí 
kandidovat v Metylovicích v komu-
nálních volbách?

Dění v obci mě zajímalo asi už na 
střední škole. Můj otec působil to-
tiž v době osamostatnění Metylovic 
z područí Frýdlantu n.O. v obecním 
zastupitelstvu prakticky celá prv-
ní dvě volební období (1990–1998). 
Takže když otec přišel domů ze 
schůze zastupitelstva, tak jsem byl 
zvědavý, co nového se v obci chys-
tá a připravuje. Zlom nastal v roce 
2002, kdy se obec pod vedením pana 
Spusty dostala do 17 miliónového 
dluhu, což mě vyburcovalo k tomu, 
abych se aktivně zapojil do veřejné-
ho života v obci a pokusil se se zadlu-
žením obce něco i svým přičiněním 
udělat. Proto jsme s otcem oslovili 
několik stejně smýšlejících spoluob-

čanů, kteří se k nám připojili na kan-
didátní listinu. Šest z nás pak dostalo 
od občanů potřebný počet hlasů, kte-
ré znamenaly vstup do obecní politi-
ky, tedy zastupitelstva.  

Jaký máte cíl a v jakém stavu by 
podle vás měla být naše vesnice na 
konci volebního období?

Asi každý starosta by byl rád, kdyby 
měl dostatek peněz, z nichž by mohl 
jednoduše financovat to, co zrovna 
občané potřebují. Lidem vesměs nej-
víc záleží, aby měli chodníky, opra-
vené cesty a v noci jim svítilo veřejné 
osvětlení. Kdo má ale malé dětí, tak se 
zase zajímá, zda je v obci škola a škol-
ka. Starší člověk v obci rád uvítá, když 
má dostupné služby jako např. poštu, 
obchod, lékaře aj. Sportovci chtějí to, 
divadelníci zase ono atd.  Takže těch 
cílových skupin je celá řada a všem 
naráz vyhovět nejde. Při realizaci 
větších investic je obec navíc závislá 
i na cizích zdrojích, vesměs dotacích. 
Takže tyto projekty a stavby se spíše 
než podle aktuálních potřeb občanů, 
plánují podle vyhlášených výzev do-
tačních titulů. Nyní se např. plánu-
je stavba kanalizace, která spolkne 
60 mil. Kč. K tomu musíme počítat 
s dalšími x mil. Kč, které budeme po-
třebovat na následnou opravu míst-
ních komunikacích, které budou při 
této stavbě rozkopány. Bez dotace 
obec do takto finančně nákladného 
projektu jít nemůže. Proto stavba 
kanalizace může finančně vyčerpat 
obecní rozpočet a další akce tak bu-
dou muset počkat nebo se jejich reali-
zace oddálí. Osobně si tak nekladu za 
cíl, že do konce toho či dalšího voleb-
ního období musí být postavena ka-
nalizace, chodník, hasičárna, hřbitov 
aj. Jsem rád, že si v tomto volebním 
období nově zvolení zastupitelé mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet, že se něco 
lehce říká, ale těžce provádí. Jestliže 
někdo někde plácne, že v tomto vo-
lební období postaví např. chodník, 
tak je dobré, když se sám jako zastu-
pitel přesvědčí, že i přes veškerou 
snahu všech i to jedno volební období 

jak funguje obec
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např. na přípravu chodníku od školy 
po dolní konec, nestačí. Pro mě je po-
těšující, že i malé věci dokáží udělat 
radost třeba i jen několika občanům, 
jako kupříkladu bylo zachování pošty 
v Metylovicích, umístění dřevěných 
laviček po trase na Ondřejník nebo 

naposledy osvětlení vánočního stro-
mečku u fary.    

JEDEnáCTýM čLEnEM ZASTu-
PITELSTVA OBCE METyLOVICE 
JE MgR. MIROSLAV KLIMánEK, 
zastupitel za sdružení Pro Metylovi-

ce, sdružení nezávislých kandidátů 
s podporou politické strany TOP 09, 
člen Kulturního výboru. V zastupitel-
stvu je první volební období.

Pan zastupitel Mgr. Miroslav Klimá-
nek se občanům obce Metylovice 
představit nechtěl.

Zš mjr. ambrože bílka a mš metylovice

 

 
Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola 

Metylovice, příspěvková organizace 
 

organizuje 
 

ZÁPIS ŽÁKŮ  
DO 1. TŘÍDY  

 
pro školní rok 2022/2023 

 
PÁTEK 8. dubna 2022, 14.00 – 17.00 hodin 

 
v budově základní školy v učebně I. třídy 

 
Termín zápisu i forma zápisu může být upravena dle aktuálních doporučení 

MŠMT a MZČR 
               

                                                              Bližší podrobnosti www.skolametylovice.cz 
 
 
 
 

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková 
organizace 

 

pořádá 
 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY METYLOVICE 

pro školní rok 2022/2023 
 

Termín konání: 

2. 5. 2022, od 14,00 do 17,00 hod. 
 a 9. 5. 2022, od 7,00 do 16,00 hod. 

 

Místo konání:  

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o. 

Učebna I. třídy 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁPISU SE MOHOU ZMĚNIT DLE AKTUÁLNÍHO 
EPIDEMIOLOGICKÉHO STAVU 

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISŮM BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH ŠKOLY  

www. skolametylovice.cz 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Těšíme se na Vás  

spolky

Krátké zprávy z TJ Sokol Metylovice 
KOLIK náS JE 

K poslednímu lednu 
2022 měla Tělocvičná 
jednota Sokol Metylo-
vice 57 aktivních členů.

V okresních soutěžích hrají 4 družstva 
stolního tenisu. Jedno šachové druž-
stvo hraje v Okresním přeboru F-M. 
Dále máme nesoutěžní oddíl badmin-
tonu a odbor sportovní všestrannosti. 

Součástí TJ Sokol je i ochotnický diva-
delní spolek „Sokol na prknech“.

PřIJďTE SI ZAhRáT FLORBAL
Kdo má zájem vyzkoušet si florbal, 
přijďte. Po domluvě hráváme každou 
neděli v Sokolovně od 15 do 17 hodin. 
Každý je vítán, věk neomezen. Ideální 
pro rodiče s dětmi.  Nějaké hokejky 
navíc máme.
Kontaktní telefon: 737 714 854

DOBRá ZPRAVA 
PRO DIVADELní 
spolek sokol 
nA PRKnECh 

TJ Sokol uspěl v žádosti o dotaci 
u Místní akční skupiny (MAS).  Žádal 
o zakoupení 2 ks stojanových mikro-
fonu. Patří jí, za to poděkování.
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číslo 2/2022

Poprvé je použijí při divadelním před-
stavení Dokonalá svatba ve Frýdlantě 
nad Ostravicí ve středu 2. února. Tato 
akce se koná za finanční podpory 
MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikro-
regionu Frýdlantsko-Beskydy.

Mikrofony mohou být používány ne-
jen divadelníky, ale i ostatními pořa-
dateli akcí v Metylovicích.

DIVADELní SEZónA VRChOLí 

Úspěšnou divadelní sezónu ukončí 
Sokol na prknech představením hry 
Dokonalá svatba 2. února ve Frýdlan-
tě n.O., v pátek 18. února v Kopřivnici 
a derniéra by se měla konat v sobotu 
19. února v Palkovicích v 19 hodin. 
Vše bude samozřejmě odviset od ak-
tuální koronavirové situace. V době 
uzávěrky tohoto Zpravodaje (27. 1. 
2022) se jednalo pouze o plány. Zda 
se vše podařilo uskutečnit se dozvíte 
v příštím čísle.

ZMěnA VE VEDEní 

Divadelní spolek provedl připravova-
nou změnu. Dosavadní vedoucí Milan 
Hajdušek požádal z generačních důvo-
dů o ukončení funkce. Novým vedou-
cím spolku byl zvolen Honza Izvorský. 

Přejeme mu hodně úspěchů.

OKO KOnčí

Hospůdka OKO v Sokolovně ukonči-
la k 31. 12. 2021 svůj provoz. Spolu 
s ostatními prostory projde nezbyt-
nou rekonstrukci. O dalším využití 
prostor rozhodnou Sokoli v brzké bu-
doucnosti.

TRADIční TuRnAJE

Koncem roku proběhly tradiční Vá-
noční turnaje – badmintonová soutěž 
a stolní tenis dvojic.

Badmintonovou soutěž

vyhrál Libor Vaníček z Ostravy. Ve 
finále porazil Láďu Barabaše. Třetí 
byla Pavlínka Navrátilová. Oba z na-
šeho Sokola.

Ve čtyřhrách bylo pořadí následují-
cí: 1. místo Láďa Zháněl a Péťa Branc 
(Paskov/Metylovice). Ve finále po-
razili Láďu Barabáše s Kamilem Vy-
vialem. Třetí skončili favorité Jarda 
Kocourek s Tomášem Pískou. Všichni 
z Metylovic.

Stolní tenis dvojic

skončil překvapením. Vítězství si 
do Lhotky zaslouženě odvezli borci 
z tamního Sokola Lukáš Fuchsík a Jar-
da Solík. V dramatickém finále porazi-
li Péťu Bezecného s Jirkou Foltýnkem. 
Třetí skončili Matěj Šigut a Jarek Vrba. 

Perlička na závěr

Významného profesního úspěchu do-
sáhl náš člen výboru TJ Sokol Metylo-
vice Mgr. Jaroslav Vrba Ph.D., vědec-
ký pracovník a vyučující ze Slezské 
univerzity v Opavě. Spolu s kolegy 
z Výzkumného centra teoretické fy-
ziky a astrofyziky byl u objevu teo-
rie o vzniku „červích děr“ (vesmírný 
časoprostorový most). Všichni jsme 
z toho měli upřímnou radost.

Tento objev měl velký ohlas jak na 
internetu, tak i v tisku a TV. Jednou 
dobou bylo Jarka všude plno. Po ně-
kolika dnech, jsem se už bál, otevřít 
konzervu…

Milan Hajdušek
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Cvičení v nové  
tělocvičně na hřišti 
PORTDEBRAS

Milé ženy a dívky,

společně se SK Metylovice pro 
vás pořádáme lekce „Zdravé tělo s 
PortDeBras“, v krásném zrcadlovém 
sálku v podkroví areálu klubu na 
hřišti, každou středu od 18.00.

PortDeBras je něco mezi cvičením 
a tancem. Na lekci naše pohyby ply-
nou, prvky navazují jeden na druhý, 
příjemná hudba a soustředění uvol-
ňují mysl a posilují celé tělo. Cha-
rakteristickým prvkem jsou pohyby 
paží, které se tancem inspirují. Ty 
spolu s balančními prvky přispíva-
jí k bezpečnému posílení svalstva 
celého trupu, včetně těch zádových, 
svalstva středu těla, paží a také no-
hou. Nejsou potřeba žádné pomůcky 
ani boty.

Cvičení je ve stoje a je vhodné pro ka-
ždého, náročnost je upravována pod-
le pokročilosti účastníků. Jednotlivé 
prvky jsou jednoduché a postupně 
se je v rámci jedné lekce jejich opa-
kováním naučíte a na konci lekce si 
užijete společný plynulý, posilující 
a dynamický pohyb, odcházet budete 
relaxované, s odpočatou myslí.

Pro inspiraci koukněte na YT kanál 
Lucie Dědičová.

Srdečně zvu, přijďte zkusit! Pište, 
volejte pro info: 734 494 406. 

Vaše PortdeBras lektorka  
Hana Zmitková.

RADŽAJógA

Miluše Skulinová, cvičitel-
ka radžajógy 2. třídy, pra-
xe od r.1990, každé úterý 
19.00 – 20.00 v tělocvičně 
na hřišti v Metylovicích. Za-
čínáme od 15.2.2022. cena 
100 Kč. Více informací na 
www.odpocivarna.eu nebo  
www.naukaozdravi.cz



obce METYLOVICE

21

www.metylovice.cz

ASPV ženy 
Jako každý rok, vypadá cvičení členek 
SPV v prosinci trochu jinak. Jedno úte-
rý proběhlo tradiční cvičení při svíč-
kách, další pak setkání u stromečku 
spojené se zpíváním koled a ochutná-
váním prvních vzorků cukroví.

Letos jsme mohly po dvou letech opět 
uskutečnit Mikulášský večírek (pozn. 
máme stoprocentní proočkovanost). 
Po velmi dobré večeři, kterou nám 
přichystali v Hospůdce na hřišti jsme 
se přesunuly do nových prostor zá-
zemí SK Metylovice. Zhodnotily jsme 
uplynulý rok a naplánovaly jsme akce 
na rok 2022. Poté nás předseda SK 
Metylovice Radomír Kulhánek pro-
vedl novým wellness centrem. Dou-
fáme, že již brzy budeme moci tyto 
prostory využít. Nechybělo ani roz-

dávání dárečků, na které se všechny 
těší nejvíce. Jen Mikuláš s čertem zů-
stali v karanténě.

Nový rok jsme začaly svižně a hned 
z kraje ledna jsme navštívily bazén. 
Pod dohledem zkušené cvičitelky 
jsme si připadaly jako akvabely. A to 

není všechno. Kromě pravidelného 
cvičení plánujeme uskutečnit výšlap 
na Ondřejník, výlet na Velký Javor-
ník a chystáme také zájezd do zahra-
ničí, pokud nám to covidová situace 
dovolí.

Jiřina Nytrová, předsedkyně ASPV

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

sport

Monte čupelo 
Poslední den roku 2021 vyrazili turisté 
z Metylovic, Hodoňovic, Bašky, Palko-
vic i dalších okolních vesnic již potři-

nácté na Čupek, aby se zde rozloučili se 
starým rokem a přivítali rok nový. 

Úderem dvanácté hodiny pozdravil 
všechny přítomné lašský král Viluš I, 
který vyslovil přání, abychom ten sta-
rý nevydařený rok spláchli „truňkem 
čistým, páleným aji s tym covidom“. 
A ten nový rok abychom přivítali 
„fajným lašským liguerem, aby nám 
po celý rok šmakovalo, zdraví služilo 
a síla hromská v nás furt byla“. 

Poté následovaly proslovy starosty 
Metylovic Ing. Lukáše Halaty a sta-
rostky Bašky Ireny Babišové. Oba 
vyslovili přání všeho dobrého v no-

vém roce, pokud možno bez covidu 
abychom opět mohli „normálně“ žít 
a potkávat se bez různých omezení. 
Na závěr zazněla lašská hymna.

Návštěvníci se mohli občerstvit nabí-
zenými dobrotami – klobáskou nebo 
gulášem a vše mohli spláchnout sva-
řákem či štamprličkou něčeho ostřej-
šího.

Přestože počasí nebylo tentokrát ide-
ální, výplaz na Monte Čupelo se vy-
dařil a účastníci se rozcházeli velmi 
spokojeni.

Za PR výbor Martina Mertová
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Oddíl volejbalu  
Volejbalový oddíl přeje všem čtená-
řům v novém roce 2022 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a neomezeného 
sportu.

MIKuLáŠ VE VOLEJBALE 

Ještě v roce 2021 se v pondělí 6. pro-
since konal Mikulášský trénink. Le-
tos dorazil pouze Mikuláš a čert. Děti 
měly za úkol předvést své volejbalové 
a sportovní dovednosti. Všem se da-
řilo, a protože byly děti navíc hodné, 
dostaly od Mikuláše balíček se zdra-
vým mlsáním.

ZAKOnčEní ROKu

27. prosince se konal jako každý rok 
Vánoční turnaj. Den jsme zahájili tur-
najem dětí. Celkem přišlo 20 hrajících 
dětí, ty byly rozděleny do 4 skupin 
podle herních dovedností. Ve všech 
skupinách se hrálo systémem každý 
s každým, na 2 sety a na čas – každý 
set trval 5 minut. 

Nejmladší děti byly rozděleny hned 
do dvou skupin a hrály formou přeha-
zované. V první skupině se vítězkou 
stala Miriam Lukešová a ve druhé 
skupině zvítězila Gabriela Farná.

Starší děti, které už chodí do volejbalu 
delší dobu měly povoleno míč chytit, 
ale následně ho musely odehrát prsty. 
V této kategorii zvítězil Daniel Pink.

Ti nejstarší a nejschopnější utvořili 
čtyři dvoučlenné týmy a hráli už pod-
le klasických volejbalových pravidel. 
Na prvním místě se umístily Eliška 
Kalivodová s Lucií Hajduškovou, kte-
ré turnajem prošly bez ztráty setu.

Zatímco v tělocvičně se hrálo, v ná-
řaďovně bylo připraveno pro všech-

ny zúčastněné pohoštění. Po turnaji 
byla připravena taky sladká odměna 
a drobné pozornosti.

Vánoční turnaj dětí

Odpoledne následoval turnaj dospě-
lých. Po loňské odmlce, kdy jsme se 
z důvodu vládních opatření nesešli, se 
letošní turnaj uskutečnil. Ale i tak se 
sešlo velmi málo hráček a hráčů. Vy-
tvořili jsme proto jen 3 týmy po 4 hrá-
čích. Systém hry byl na dva hrané 
sety a každý hrál s každým. Po dlouhé 
době jsme strávili příjemné povánoč-
ní, sportovní odpoledne a zakončili 
tak volejbalový rok 2021. Večerní část 
se ale pro jistotu nekonala.

Vánoční turnaj dospělých

VOLEJBALOVé SOuTěŽE 

nejmenší mládež

5. prosince se zúčastnily naše nej-
menší děti barevného turnaje v mini-
volejbale v Raškovicích, a to ve dvou 
kategoriích – žluté a oranžovo-čer-
vené. Ve žluté kategorii jsme měli 
2 družstva. První družstvo tvořili: 
Gabriela Farná, Tobiáš Farný, Johana 
Bílková. A ve druhém družstvu byly: 
Liliana Němcová, Sofie Náplavová, 
Ema Halatová.

V oranžovo-červené kategorii nás re-
prezentovalo jedno družstvo, ve slo-
žení: Julie Halatová a Daniel Pink. 

Ve žluté kategorii jsme obsadili 
1. a 6. místo. V oranžovo-červené ka-

tegorii jsme obsadili místo 3. Všechny 
děti byly velmi šikovné a svůj první 
velký turnaj zvládly výborně. 

Děti na turnaji v BMV v Raškovicích; zle-
va: Gabriela Farná, Sofie Náplavová, Liliana 
Němcová, Daniel Pink, Johana Bílková, Julie 
Halatová, Ema Halatová a Tobiáš Farný

Nejmenší děti na turnaji v BMV v Raško-
vicích: Výherní tým Liliana Němcová, Ema 
Halatová a Sofie Náplavová

Mladší a starší žactvo

V okresních soutěžích Metylovice re-
prezentují dva týmy. Jeden v soutěži 
trojic mladšího žactva a druhý v šest-
kovém volejbalu staršího žactva.

V trojkách se Metylovice prozatím 
nachází v horní polovině tabulky. 
V současné chvíli jsme na 6. místě se 
45 body.

Po kvalifikaci a třech turnajích okres-
ního přeboru staršího žactva šestek 
se Metylovice nachází na 5. místě 
z 10  přihlášených týmů (25 bodů). 



obce METYLOVICE

23

číslo 2/2022

POřADí DRuŽSTVO XI.2021 XII.2021 I.2022 BODy CELKEM

1. TJ Sokol Frýdek-Místek A 20 18 20 58

2. Red Volley Frýdlant n/O A 19 20 19 58

3. Green Volley Frýdek-Místek B 15 19 18 52

4. VSO-ZŠ Brušperk 18 17 15 50

5. Green Volley Frýdek-Místek A 16 16 17 49

6. SK METyLOVICE 17 15 13 45

7. VK Raškovice A 13 12 16 41

8. TJ Sokol Palkovice A 12 14 14 40

9. VK Raškovice B 14 13 11 38

10. KV Kopřivnice A 11 11 12 34

11. VK Raškovice C 8 10 9 27

12. Green Volley Frýdek-Místek C 9 7 10 26

13. TJ Sokol Frýdek-Místek B 10 9 6 25

14. Red Volley Frýdlant n/O B 6 5 7 18

15. VK Beskydy Frýdlant n/O A 7 6 5 18

16. ZŠ Janovice starší 3 4 8 15

17. VK Raškovice D 1 3 2 6

18. ZŠ Janovice mladší 2 2 1 5

19. KV Kopřivnice B 4 4

20. VK Beskydy Frýdlant n/O B 0 0 3 3

POřADí DRuŽSTVO KVALI-
FIKACE XI/2021 XII/2021 I.2022 CELKEM

1 Green Volley F-M A 10 10 10 10 40

2 TJ Sokol F-M A 7 9 9 8 33

3 Red Volley Frýdlant n/O 8 7 6 9 30

4 VK Raškovice 9 8 7 5 29

5 SK METyLOVICE 4 6 8 7 25

6 TJ Sokol Palkovice 6 5 5 6 22

7 Janovice 5 4 3 4 16

8 Green Volley F-M B 3 3 4 3 13

9 TJ Sokol F-M B 2 2 2 2 8

10 TJ TŽ Třinec 1 1 0 1 3

20. VK Beskydy Frýdlant n/O B 0 0 3 3

POřADí DRuŽSTVO BODy

1. Volejbal Kozlovice, z.s. 11

2. SK METyLOVICE. 6

3. TJ Sokol Palkovice 4

4. VK Raškovice 3

POřADí DRuŽSTVO BODy

1. SK Třanovice, z.s. 15
2. VK Raškovice „A“ 9
3. SK METyLOVICE. 9
4. TJ Sokol Palkovice 8
5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. 6
6. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek, z.s. 6
7. VK Raškovice B 1

Celková tabulka OP mladšího žactva trojek v lednu

Celková tabulka OP přeboru staršího žactva šestek leden 2022

DRuŽSTVO ŽEn – POLOVInA SEZóny 2021/2022 DRuŽSTVO MuŽů – POLOVInA SEZóny 2021/2022  

OP přebor mladšího žactva trojek, tur-
naj leden 2022, zleva: Dominik Mohyla,  
Alena Macháňová, Lucie Hajdušková, Klára  
Vyvialová

OP přebor mladšího žactva šestek, turnaj 
leden 2022, zleva: Tereza Tomášková, Lucie 
Hajdušková, Klára Vyvialová, Zita Křenko-
vá, Alena Macháňová, Adéla Krupová

Ženám současná protikoronavirová opatření zne-
snadňují účast v okresní soutěži. Prosincová a led-
nová utkání byla přesunuta na únor, březen a duben. 
Prozatím v tabulce zaujímáme 2. místo hned za Koz-
lovicemi, viz tabulka níže. 

Muži mají skupinu početnější než ženy, celkem mají ve skupině 
7 družstev, přičemž zatím jsou na 3. místě, ale se stejným po-
čtem bodů jako Raškovice „A“ na druhém místě. 
Okresní přebor mužů, sezóna 2021/2022, výsledky k 24. 1. 2022

Okresní přebor žen, sezóna 2021/2022, výsledky k 24. 1. 2022
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PLán AKCí nA ROK 2022 

Na jaře nás čekají zase dlouhé brigád-
nické hodiny na antukových kurtech, 
Jako každý rok bude potřeba uklidit 
maringotku, vyplevat kurty, odstra-
nit mech a rozhodit antuku. A do po-
řádku bude potřeba uvést i beachové 
hřiště. Doufáme, že se nám povede 
dát kurty do pořádku co nejdříve, 
abychom je mohli v případě teplého 
počasí využívat, co nejdéle.

Na jaře je také v plánu tradiční sma-
žení vaječiny, nebo alespoň opečení 
něčeho dobrého na ohni.

Protože už máme širokou základnu 
mladých hráček, rozhodli jsme se po 
delší pauze obnovit Dortový turnaj 
mládeže. Ten byl se měl uskutečnit na 
začátku června na antukových kur-
tech sportovního areálu na fotbalo-
vém hřišti. 

Během roku plánujeme tak jako v mi-
nulosti účast na volejbalových turna-

jích v okolí, například: Velikonoční 
turnaj mužů v Palkovicích, deblový 
turnaj ve Frýdlantě nad Ostravicí, Me-
moriál Radka Kvapila na Pstruží a tur-
naje v Hodslavicích a Raškovicích.

Na závěr léta 28. 8. 2022 by se měl 
uskutečnit tradiční Memoriál Miloše 
Čupy a Mirka Bílka. V loňském roce 
nám bohužel nepřálo štěstí a turnaj 
se musel odehrát v tělocvičně. Letos 
nám snad bude počasí přát a turnaj 
se bude moci odehrát venku za účasti 
více týmů.

V prosinci 5. 12. 2022 se uskuteční 
Mikulášský trénink, kde děti budou 
moci předvést své dovednosti a za 
odměnu dostanou od Mikuláše, čerta 
a anděla dobrou odměnu.

Volejbalový rok máme v plánu ukončit 
29. 12. 2022 Vánočním turnajem dětí 
i dospělých. Dopoledne se uskuteční 
turnaj dětí a v odpoledních a večerních 
hodinách potom turnaj dospělých.

VOLEJBALOVé PříRůSTKy 

V posledních měsících k volejbalis-
tům přibyli noví malincí členové. Ještě 
v prosinci se Pavle Kočvarové a Vaš-
kovi Kopečkovi narodil ve frýdecké 
porodnici Vítek Kopeček. A hned na 
začátku roku 2022 se narodil Lucii 
a Pavlovi Suchanovým malý Melichar 
Suchan. Doufáme, že kluci porostou 
jako z vody (centimetrů není ve volej-
bale nikdy dost). Přejeme jim hodně 
štěstí, zdraví a rodičům pevné nervy. 

Pokud byste vy nebo vaše dítě měli 
zájem vstoupit do našeho oddílu, po-
případě měli dotazy, náměty nebo 
připomínky můžete nám napsat na 
náš e-mail: volejbal@skmetylovice.cz

Na setkání s vámi při sportu nad vy-
sokou sítí se těší oddíl volejbalu.

Za oddíl volejbalu Daniela Konečná, 
Pavel Suchan, Jakub Farný,  

Vladimír Míček

kultura

Divadlo u Lípy
odehraje v sobotu 26. března 
2022 v místní Sokolovně od 
18 hodin divadelní představení 
APARTMÁ 146. 

Hra se odehrává v současnosti. 
Na lázeňském pobytu v Karlo-
vých Varech se seznámí čtveři-
ce svobodných hlavních hrdinů. 
Během pobytu se velmi spřátelí 
a dohodnou se, že do roka a do 
dne se opět setkají. Podmín-
kou a sázkou je to, že se do té 
doby všichni ožení a přijedou 
i s manželkami. Děj se odehrává 
v Apartmá 146, luxusního hote-
lu, právě po roce. I když každý 
z nich přijede se svou manžel-
kou, divák postupně zjišťuje, že 
to nebude úplně tak, jak se zdá.

Předprodej vstupenek na Obec-
ním úřadě v Metylovicích od 
14. 3. 2022 do 24. 3. 2022. Cena 
vstupenky 80,- Kč.

A P A R T M Á  
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www.metylovice.cz

Velikonoce
Původ tohoto svátku sahá do dávné 
minulosti, kdy pohané slavili v tomto 
období konec zimy a příchod jara. 

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvý-
znamnější křesťanský svátek, jehož 
hlavním smyslem je uctění památky 
umučení a oslava zmrtvýchvstání Je-
žíše Krista. Na rozdíl od Vánoc nejsou 
pro Velikonoce v kalendáři pevně sta-
novené dny. Jedná se o pohyblivý svá-
tek, jehož datum se každý rok různí. 
Podle křesťanské tradice připadá Ve-
likonoční neděle, tedy slavnost Zmrt-
výchvstání Páně, na neděli po prvním 
jarním úplňku. Pohybuje se tak v roz-
mezí mezi 22. březnem a 25. dubnem. 

Období Velikonoc – Svatý (pašijo-
vý) týden zahajuje květná neděle. Co 
znamenají jednotlivé dny tohoto týd-
ne a jaké tradice a zvyky by se měly 
v tyto dny dodržovat?

KVěTná nEDěLE,

je poslední neděle v rámci čtyřice-
tidenního půstu. Podle lidových ná-
zvů se Květné neděli říká také Květni-
ce, Beránkova neděle, nebo Palmová 
neděle.

Květná neděle je dnem, kdy si křesťa-
né připomínají příjezd Ježíše Krista 
do Jeruzaléma. Lidé ho vítali palmo-
vými ratolestmi, respektive jejich 
jarními výhonky, které mu házeli 
k nohám. Odtud tedy slovo “květná” 
či “palmová”.

V našich končinách žádné palmy ne-
máme, proto byly palmové ratolesti 
nahrazeny kočičkami nebo vrbovými 
proutky. Ty se pak světí v kostele při 
nedělní mši. Doma je pak lidé obvykle 
ukládají za svatými obrázky či kruci-
fixem.

I když jsou jinak Velikonoce plné pří-
prav velikonočních dobrot, o Květné 
neděli by se prý nic péct nemělo. Lidé 
věřili, že by se zapekly květy na stro-
mech i loukách a pak by nebyla žádná 
úroda.

Zvykem také bylo vymetat dům zele-
nými ratolestmi. Větvičky tak měly 
z domu vyhnat veškeré neřesti a ne-
mravnosti.

MODRé nEBO něKDE TAKé ŽLuTé 
POnDěLí

Tento den by se podle tradice nemě-
lo chodit do práce. K jídlu by se měly 
podávat Boží milosti, což je cukroví 
obalené cukrem. Kostely se tento den 
zdobí modrým nebo fialovým suk-
nem.

ŠEDIVé úTERý 

je dnem velkého úklidu. V tento den 
bylo nejdůležitější vymést z domu 
všechny pavučiny a vůbec uvést 
všechno po zimě zase pěkně do po-
řádku.

 ŠKAREDá STřEDA 

Z hlediska křesťanství má poměrně 
velký význam. Jidáš v tento den zradil 
Ježíše. Byl to nehezký – škaredý čin, 
proto také označení dne jako „Škare-
dá středa“. Rozhodně byste se tento 
den neměli mračit, mohlo by vám to 
zůstat po celý následující rok a všech-
ny středy by pro vás byly škaredé. 
V tento den byly vymetány saze z ko-
mínů.

Pokud chcete dodržovat tradice, 
upečte si tento den jidáše nebo ple-
tence.

ZELEný čTVRTEK

Křesťané si v tento den připomínají 
poslední večeři Páně. Večer pak zvo-
ny symbolicky odlétají až do bílé so-
boty do Říma. Jejich zvuk nahrazují 
řehtačky. Z pohanského hlediska je 
tento den poměrně známý, traduje se, 
že pro zachování zdraví po celý další 
rok byste měli sníst něco zeleného – 
špenát, ale také salát nebo nádivku 
z mladých zelených kopřiv. 

Tento den byste se neměli s nikým 
hádat. Hádky se vám tak budou celý 
příští rok vyhýbat a peníze si k vám 
samy najdou cestu. 

VELKý PáTEK

Tento den si připomínáme ukřižování 
a smrt Ježíše Krista. Je to den smut-
ku, modliteb a klidu. Křesťané v tento 
den dodržují přísný půst.

K velkému pátku se vážou i některé 
pověry, které nejsou součástí křes-
ťanství, ale jenom lidovými tradice-
mi. V tento den se měly otevírat hory, 
které vydávaly poklady. Na velký pá-
tek by se nemělo nic půjčovat, protože 
půjčená věc by mohla být očarována. 
Nemělo by se hýbat se zemí (rýt, ko-
pat, okopávat). Kdo na velký pátek 
orá, tomu se chleba nedostává. A ani 
by se nemělo prát prádlo, protože by 
bylo namáčeno do Kristovy krve. Na 
velký pátek by měl každý zajít ke stu-
dánce nebo prameni a v tamní vodě 
si omýt alespoň obličej. To proto, že 
v tento den má voda údajně čarovnou 
moc a koupel zajistí pevné zdraví po 
celý rok.

BíLá SOBOTA

je symbolem nového života, vítězství 
světla nad temnem. V noci ze soboty 
na neděli Ježíš vstal z mrtvých a dal 
lidem novou naději. Znovu se vrací 
zvony, které odletěly na Zelený čtvr-
tek. Světí a zapaluje se paškál – bílá 
tlustá zdobená svíce. Tato svíce je 
symbolem Kristova vzkříšení.

Hospodyně doma uhasily oheň 
a znovu ho zapálily ať loučí nebo 
svíčkou zapálenou právě od pašká-
lu. Vše se připravuje na následující 
den – Boží hod velikonoční. Pletou 
se pomlázky, barví vajíčka. Můžete 
také začít péct beránka a mazance. 
V chalupách se uklízelo a bílilo, vše 
se připravovalo na Ježíšovo zmrt-
výchvstání. Na stole by neměl tento 
den chybět bílý ubrus

BOŽí hOD VELIKOnOční

Podle křesťanské tradice právě v ne-
děli na Boží hod velikonoční za svítání 
vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Hospo-
dyně pekly beránka a mazance. Pokr-
my se pak nechávaly světit v kostele. 
Kousek svěceného jídla byl darován 
poli i hospodářským zvířatům pro 
zajištění hojnosti a bohaté úrody.

VELIKOnOční POnDěLí (TAKé 
čERVEné POnDěLí)

Tímto dnem končí velikonoční týden. 
Chlapci chodí po staveních a pomláz-
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kami upletenými z proutků šlehají 
děvčata a ženy. Za to, jsou obdaro-
váni zdobenými vajíčky. Pomlázka je 
upletena z vrbového proutí a na jejím 
konci se nosí barevné pentle. V ně-
kterých oblastech je zvykem, že ka-
ždá dívka dá chlapci kromě vajíčka 
i další pentli na pomlázku. Jedná se 
o zvyk, který by měl zajistit zdraví 
a krásu ženám a plodnost mužům. 
Součástí koledování může být také 

polévání vodou. Konkrétní zvyky se 
liší kraj od kraje. 

Co se dalších velikonočních tradic 
a symbolů týče – barvené vejce, ne-
boli kraslice (barvené a bohatě zdo-
bené vejce), má symbolizovat nový 
život a jeho věčné trvání. Zelené 
proutky na pomlázce zase symboli-
zují plodnost a sílu. Svíce znamená 
nový život, nový začátek.

VELIKOnOční ODPOLEDnE
Pokud to covidová situace dovolí, při-
pravuje PR výbor společně s Hospůd-
kou na hřišti Velikonoční vítání jara na 
neděli 17. 4. 2022, kde bychom si chtěli 
připomenout velikonoční zvyky a tra-
dice. K prodeji budou mazance, veliko-
noční beránci, zabíjačkové pochoutky 
a další. Začátek v 10.00. Odpoledne 
bude připraven program pro děti.

Za PR výbor Martina Mertová

Farnost

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v roce předchozím, i letos, se Tříkrálová sbír-
ka odehrávala ve stínu pandemie COVID-19. Proto ani 
letos nevyrazily skupinky koledníků mezi občany obce. 

Kasičky Tříkrálové sbírky byly umístěny v kostele, v Po-
travinách pod Čupkem, v Potravinách MaJ, na místní poš-
tě a na obecním úřadě.

Po sečtení obsahu všech kasiček se suma vyšplhala na 
částku 31.404,- Kč. Oproti loňskému roku je to pokles 
o 4.065,- Kč. 

Bohužel, někteří občané o umístění kasiček vůbec nevě-
děli, nebo se o nich dověděli pozdě, kdy kasičky již byly 
spočítány. Byli i takoví, kteří přispěli na konto Tříkrálové 
sbírky převodem na účet, nebo poslali dárcovskou SMS. 
Všem dárcům děkujeme.

JUDr. Jana Havláková, Charita Frýdek-Místek

Postní doba  
a Velikonoce 2022
2. 3.  Popeleční středa 17.00 udílení „popelce“
6. 3.  I. neděle postní
10. 4.  Květná neděle 10.00 průvod
14. 4.  Zelený čtvrtek 17.30
15. 4.  Velký pátek 17.30 přísný půst
16. 4.  Bílá sobota 17.30
17. 4.  Vzkříšení Páně 10.00 Boží hod velikonoční

Plamínek zhasne, když má nedostatek kyslíku. Kaž-
dý, kdo má ochotu přijmout Ježíše Krista, bude svět-
lem a láskou pro druhé. Jsem s Vámi a žehnám Vám 
P. Václav, farář

Z pamětí Ondřeje Lepíka 
Jednu zvláštnost 
jsme tam objevi-
li. Tolik hub, kolik 
jich bylo okolo 
lesa jsem v životě 
neviděl. Vojáci je 
pak v ohni opéka-
li. Chutnaly dosti 
dobře. Sešel jsem 

též pro několik hříbků, ale ty nebyly 
dobré pečené. Tak jsem si druhý den 
vzal s sebou rakouský jídelní šálek, 
který jsem si dosud dovedl uchránit. 
V hodinové přestávce po obědě jsem 
šel na houby. Ve chvíli jsem měl plnou 

čepici. Tak jsem ty větší vyházel a sbí-
ral jen ty menší hříbky a červené pan-
ny. Vše jsem pokrájel, omyl a osolil. 
Mezi kameny jsem udělal oheň a vařil. 
Ale už pískali konec přestávky. Voják, 
Američan, který měl na nás dohlížet 
mně poslal pracovat a posunky dal 
najevo, že houby dovaří. Snad více jak 
za pět minut mě zavolal. Snad přiložil 
na oheň trochu víc, houby vykypěly 
a vatru uhasily Vyhnal mně za hroma-
du chvojí, kde jsem směl houby sníst. 
Víckrát jsem je ale zde nevařil. Druhý 
den přes poledne jsem vylezl na strom 
jednoho jedlého kaštanu, který kluci 

už minulé dny objevili. Natrhané jsem 
večer vařil v táboře. Nezralé uvařené 
mi chutnaly jako brambory. Do kan-
týny přivezli několik pytlů brambor. 
Chuť na ně byla, ale jak je upravit. 
Zpočátku jsme je pekli v plechovkách 
od plynových masek v „krematoriu.“ 
Ale prostředí nedodávalo chuti, tak 
jsme to řešili jinak. Zarazili jsme do 
země čtyři kolíky, nahoře spojili drá-
tem, na který se položil či pověsil ra-
kouský šálek. Tak se brambory vařily. 
Potíž byla o dříví. Přinášeli jsme je se-
bou z pracoviště, ovšem nesmělo se to 
u nás vidět. 

okénko do historie
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číslo 2/2022

Večer to v táboře vypadalo jako kdy-
si u nás o sv. Janu. Ale pouze několik 
večerů. Velitelství tábora zakroči-
lo – žádné ohně. Byl dán k dispozici 
kuchyňský kotel, každý voják dostal 
plátěný pytlík, do nichž si brambory 
k vaření vložil a kuchařil. Spekulan-
ti dali do svého pytlíku dva nebo tři 
brambory a při vyndávání chmatli 
ten největší pytlík. Skončilo to i rvač-
kou a kuchaři přestali večer brambo-
ry vařit.

Blížil se podzim a vaření brambor se 
opět zahájilo. Našli jsme místo, kam 
nebylo vidět od velitelství tábora. 
U samé ohrady z ostnatého drátu. 
Není třeba čtyř dalších, stačí dva.

Jednoho poměrně teplého večera opět 
vaříme a dle chvalitebného zvyku se 
opět hádáme o kousek dřeva od ka-
maráda bez dovolení vypůjčeného. 
A tu jsme všimli, že voják podél dru-
hé strany ostnatých překážek jako 
by poslouchal. V tom případě jsme se 
nejmenovali jménem. Mimo všechno 
nadání nás voják oslovil česky. Pře-
kvapením jsme zmlkli.  Už vás chvíli 
poslouchám. Jak to, že jste tady? 

Nejdřív, ale ty pověz, co jsi zač. „Já 
jsem rodem Čech, ale sloužím již l7 let 
v anglické armádě.  Rodinu mám 
v Londýně. Anglie neměla před světo-
vou válkou vojsko dle našeho vzoru. 
Tady vojenství byl druh zaměstnání, 
od něhož se po určité době odcházelo 

do penze. Vy tu přeci nemáte co dělat. 
Češi a Poláci jsou přece v jiných přá-
telských táborech. Ale nemohu zde 
stát napořád. Počkejte chvíli, zase se 
zastavím“.  To se ví, že jsme čekali. 
Přešel nahoru a dolů a hovoříme dále.  
„Nikdo nám nic neřekl. O ničem tako-
vém nevíme. Tlumočníkovi nevěříme. 
Velitelství to jistě ví, ale kašle na to.“ 

„Víte co? Napište si dvojmo žádost 
o přeložení do přátelského tábora. 
Jednu odevzdejte vedoucímu tábora, 
druhou bych vzal s sebou. Jedu v ne-
děli na dovolenou domů, do Londýna, 
a tak ji na československé misi doru-
čím.“ Hned večer jsme na tom praco-
vali.

inzerce
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středa  17.00
2. 3. Popeleční středa - udílení popelce, kostel Všech svatých

sobota  10.00
12. 3.

(NE)TRADIČNÍ ZABÍJAČKA (býčkobraní),  
Hospůdka na hřišti a venkovní prostory

sobota 18.00
26. 3. Divadelní představení APARTMÁ 146, Sokolovna

neděle 

3. 4. Vítání občánků

pátek 14.00- 17.00
8. 4. Zápis žáků do 1. třídy, ZŠ Metylovice

sobota 08.45
9. 4. TFA Metylovice, fotbalové hřiště

neděle 10.00
10. 4.  Květná neděle - průvod, kostel Všech svatých

čtvrtek 17.30 
14. 4. Zelený čtvrtek, kostel Všech svatých

pátek 17.30 
15. 4. Velký pátek, kostel Všech svatých

sobota 17.30 
16. 4. Bílá sobota, kostel Všech svatých

neděle 10.00
17. 4.  Vzkříšení páně - Boží hod velikonoční, kostel Všech svatých

neděle 10.00
17. 4.  Velikonoční vítání jara, Hospůdka na hřišti a venkovní prostory

sobota  12.00
30. 4. Předmájové políbení, Hospůdka na hřišti a venkovní prostory

středy 14.00 - 18.00
soboty 08.00 - 12.00 Sběrný dvůr a kompostárna

soboty   14.00 - 16.00 

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

soboty   14.00 - 16.00 

a neděle
Výstavní síň
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989


