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Slovo starosty
Ve středu 5. května 2021 jsme si spo-
lu s několika občany obce Metylovi-
ce připomněli 76. výročí osvobození 
naší obce od nacistické okupace. 

Možná i ten letošní květen lze přirov-
nat k prvomájovým dnům roku 1945, 
kdy se tenkrát hroutila německá fron-
ta, a vše směřovalo k bezpodmínečné 
kapitulaci všech německých vojsk. 
Dnes je, troufám si říct, na ústupu 
nákaza koronaviru. Díky masívnímu 
očkování se snad už podaří nepříte-
le pokořit. Boj s pandemií tak může 
v lecčem připomínat další „světovou 
válku“. Vázlo zásobování obyvatel-
stva např. ochrannými prostředky, 
očkovacími látkami nebo testy. Byla 
přijímaná opatření, která hluboce 
ovlivnila každodenní život všech ob-
čanů a omezila také jejich svobodu. 
Byl vyhlášen zákaz vycházení, nouzo-
vý stav. Nemocnice a lékaři pracovali 
na hranici svých možností. Do zápo-
lení s koronavirem byl prakticky vta-
žen celý svět. Nemoc COVID-19 měla 
dopad na všechny bez ohledu na to, 
k jaké společenské sféře kdo patřil 
a jakou profesi vykonával. I když CO-
VID-19 přímo na životě ohrožoval jen 
malé procento nakažených, tak přes-
to některé rodiny přišly o své nejbliž-
ší. Není asi vesnice, která by z této 
„války“ s koronavirem vyšla bez ztrá-
ty na životech. 

Je proto zapotřebí se z dosavadních 
chyb poučit a v budoucnu je již znovu 
neopakovat. A také je zapotřebí podě-
kovat všem, kteří se zasloužili o to, že 
se můžeme pomalu vracet k normál-
nímu životu.

Úvodní slovo 
Vážení spoluobčané, 

snad se nám začíná blýskat na lepší 
časy. I když určitě ještě nemáme vy-
hráno, zdá se, že koronavirová pan-
demie je pomalu na ústupu. Děti se 
vrátily „natrvalo“ do škol bez rotační 
výuky, i když v době, kdy čtete tyto 
řádky se už zase se školou loučí. Věř-
me, že tentokrát opravdu jen na dva 
měsíce letních prázdnin. Sportovci 
mohou znovu využívat hřiště i tělo-
cvičny. Na „prkna, co znamenají svět“ 
se vrátili herci. Můžeme navštěvovat 
divadla, kina či jiné kulturní akce. 
Pravda, ještě stále s určitými omeze-
ními či za splnění předepsaných pod-
mínek. Přesto se nám určitě dýchá 
o něco lehčeji. 

Také do Metylovic se pomalu vrací 
sportovní, kulturní a společenský 
život. 

Naše spolky rozhodně nezahálí, 
o čemž se můžete přesvědčit v pří-
spěvcích ať již sportovců, či hasičů. 
Stavěla se a kácela „májka“, smažila 
se tradiční vaječina a také se bri-
gádničilo na zvelebování sportovišť. 
A naši hasiči, nejstarší spolek v Me-
tylovicích, oslavili 135. výročí svého 
vzniku.

Děti se mohly vydat na „Čarodějnic-
kou stezku“, kterou připravila kul-
turní komise, o níž si můžete přečíst 
v sekci „kultura“.

Také na letní měsíce se připravuje 
řada akcí. PR výbor Cyrilometodějskou 
pouť a již několikrát odložený Cyklo-
den. Hasiči 55. ročník pohárové hasič-
ské soutěže a SK Metylovice Sportovní 
den se slavnostním otevřením nového 
sociálního zázemí na hřišti.

I v tomto čísle vám představíme jed-
noho z našich zastupitelů, a to pana 
Tomáše Rabase.

A můžete si také přečíst rozhovor se 
starostou Metylovic, který vyšel ve 
Frýdecko-Místeckém deníku.

Všechny určitě také potěší, že jsme 
získali dotaci na projekt splaškové 
kanalizace, o čemž píše ve svém člán-
ku místostarosta obce Ing. Jan Kolo-
ničný, Ph. D.

Přejeme vám všem krásnou dovo-
lenou a dětem příjemné a pohodové 
prázdniny.

Redakční rada

oBsah

dění v obci
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V současné době v naší obci probí-
há několik investičních akcí. Jednou 
z nich je rekonstrukce zázemí spor-
tovního areálu, kde úspěšně pokra-
čují plánované stavební práce. Všech-
ny podlahové plochy již byly vylity 
betonem. Venkovní plášť budovy byl 
zateplen polystyrénem. Ve vnitřních 
prostorech se pokládá dlažba a ob-
klady, kompletuje se elektroinstalace, 
montuje sanitární technika (vodo-
vodní baterie, sprchové hlavice aj.) 

a zařizovací předměty (umyvadla, 
záchody, výlevky). Připravují se kon-
strukční vrstvy pro pokládku zpev-
něných ploch před budovou. Ke konci 
července bude dodána technologie 
čistírny odpadních vod. 

Na květnovém zasedání zastupitel-
stva obce byl již vybrán nájemce hos-
půdky na hřišti. Na vyhlášenou vý-
zvu zareagovali dva provozovatelé, 
z nichž zastupitelé vybrali společnost 
VACLAVINEK s.r.o., která v současné 
době vlastní rodinnou restauraci IMR-
VÉRE či Hospůdku u Sauny. V rámci 
svých podnikatelských aktivit za-
jišťuje také cateringy na svatbách, 
oslavách a jiných rodinných akcích. 
Ve svých plánech prozradili, že by 
rádi navázali vzájemnou spolupráci 
s místními podnikateli, a tak již např. 
zahájili jednání s rodinnou farmou 
Halata o možnostech zajištění dodáv-
ky kvalitní vstupní suroviny, tj. hově-
zího masa z domácího chovu a umís-
tění lednice na suché zrání masa 
přímo do prostor restaurace. V rám-
ci projektu by rovněž chtěli hostům 
nabídnout pravidelné grilování, za-

měřené vždy na jeden pokrm, např. 
makrely, sýry, sele atd. Zároveň mají 
v úmyslu vytvořit i vlastní akce typu 
„Pivní slavnosti“, „Plackové hody“ aj. 
Hospůdka musí samozřejmě dispo-
novat kvalitním pivem, které se bude 
nejdřív zachlazovat v samostatných 
boxech na pivní sudy. Na čepu bude 
Radegast 10, Radegast rázná 12, piv-
ní speciál a ovocný Birell. Otevřeno 
bude každý den.

Pokračují také práce na sběrném dvo-
ře. Během června zde byly nově usa-
zeny další dvě podzemní nádrže, slou-
žící k zachytávání dešťových vod jak 
z plochy kompostárny, tak i sběrného 
dvora. Každá o objemu 32 m3. Do vjez-
du za pojezdovou bránou byly zabu-
dovány prefabrikované díly silniční 
(mostní) váhy o rozměrech 8 x 3 me-
try. Začal se stavět plot z betonových 
dílců, který jednak zastíní a pak také 
zabrání šíření hluku při provozu sběr-
ného dvora. Montuje se plechový pří-
střešek – garáž pro stroje na obsluhu 
sběrného dvora, respektive kompo-
stárny o rozměrech 6 x 10 metrů. 
V době, kdy čtete tyto řádky již byla 
pravděpodobně zahájena oprava 
hlavní komunikace od dolního konce 
po Vrchovinu za pomocí tzv. studené 
recyklace. Recyklací za studena se 
rozumí opakované použití stávajících 
konstrukčních vrstev komunikace, 
které se nejprve odfrézují. Poté se 
smíchají s pojivem (buď na bázi ce-
mentu či asfaltu) a znovu položí na 
rozpracovanou vrstvu komunikace, 
kde je těžké válce zhutní. Pokud se 
jako pojivo použije cement, tak nově 
položena vozovka musí nějakou dobu 
vyzrát, než se na ni nanese finál-
ní asfaltový koberec. Investorem je 
prostřednictvím Správy silnic Mo-
ravskoslezský kraj. Stavebníkem pak 
společnost PORR a.s. Oprava by měla 
ukončena nejpozději do 30. 9. 2021.  

A co nás teď čeká? Děti a studenty 
prázdniny, všechny ostatní snad ně-
jaká dovolená. Ať už ji budete trávit 
doma, na chatě, u moře nebo na ho-
rách, turistikou či jen tak v klidu od-
počinkem, užívejte si naplno volných 
dní, relaxujte a čerpejte energii. Přeji 
vám krásné léto!

Ing. Lukáš Halata,  
starosta
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Rozhovor se starostou obce Metylovice 
Redaktoři Deníku navštěvují měs-
ta a obce v našem regionu Frýdecko
-Místecka, aby zjistili, jak se v nich 
lidem žije. Redaktor Jan Smekal při-
jel také do naší obce, kde o životě 
v Metylovicích pohovořil se staros-
tou obce Ing. Lukášem Halatou. Část 
rozhovoru vyšla v sobotním vydání 
Deníku 3. 4. 2021 a celý rozhovor pak 
6.  ubna 2021. 

Pro zájemce přinášíme tento rozho-
vor také v našem obecním Zpravodaji.

Jak byste jako starosta popsal a cha-
rakterizoval obec Metylovice?

Tři kopečky, dolina, metylovská dě-
dina. To je slogan naší turistické akce 
„Metylovský trojsešup“. A opravdu 
naše vesnice je dolina, která je obklo-
pena třemi vrcholy – Magoň, Čupek 
a Ondřejník.

Historie naší obce sahá do konce 
13. století. Naši praprapředci se zabý-
vali především zemědělstvím a pas-
tevectvím. V pozdější době pak řeme-
nářskou a kožedělnou výrobou, která 
proslavila Metylovice po celém světě. 
Po znárodnění v roce 1948 však po-
stupně zanikla.

V současné době jsou Metylovice 
moderní vesnicí. Máme zde základní 
občanskou vybavenost (školu, škol-
ku, sokolovnu, sportoviště, obchody, 
restaurace). O společenské, kultur-
ní a sportovní vyžití se starají pře-
devším místní spolky a organizace 
(SDH, Sportovní klub, Sokol, Teniso-
vý klub, Myslivecký spolek, Včelaři, 
Zahrádkáři, Spolek rodičů při ZŠ). Za 
zmínku určitě stojí divadelní soubor 
Sokol na prknech, který slaví úspěch 
nejen v našem regionu, ale i za jeho 
hranicemi.

Jsou Metylovice něčím výjimečné či 
originální v porovnání s jejich oko-
lím?

Každá vesnice či město má svá zají-
mavá místa. Pro letošní rok připravil 
PR výbor obecní soutěžní kalendář 
s názvem „Toulky po Metylovicích“. 
Dle obrázku, upřesňující GPS a krát-
kého veršíku je možné navštívit 
26 zajímavých míst v naší vesnici.

Nejsou to jen dominanty obce, ale 
například nejvyšší či nejnižší místo, 
nejvzdálenější místo nebo místa bý-
valých staveb, po kterých zbyly dnes 
již jen základy. Jsou zde umístěny tzv. 
„kešky“ a v nich je povídání o historii 
či zajímavosti daného místa. Tento 
kalendář se setkal s velkým ohlasem 
a do soutěže se zapojila spousta míst-
ních, ale i „přespolních“ občanů.

Turistika je jednou z mála sportov-
ních aktivit, které lze provozovat 
i v koronavirové době, takže soutěž-
ní kalendář považuji za velmi dobrý 
a originální nápad.

Dále máme v Metylovicích muzeum 
Kožane město, dokumentující slav-
nou historii řemenářství, vydělávání 
kůži a výroby proslulého metylovic-
kého biče a třeba také Odborný lé-
čebný ústav, moravskoslezské sana-
torium, který se specializuje na léčbu 
onemocnění respiračního a pohybo-
vého ústrojí, obezity, nadváhy a neu-
rologických onemocnění.

A jak se v Metylovicích žije místním 
obyvatelům? Co hlavně oceňují a co 
jim na druhou stranu naopak chybí?

Tak jako kdekoliv jinde, i v naší ves-
nici jsou někteří lidé spokojeni více 
a někteří méně. V posledním dese-
tiletí prošly Metylovice výraznou 
změnou. Asi největším počinem byla 
stavba nové Základní školy majora 
Ambrože Bílka, která byla slavnostně 
otevřena v roce 2014.

Byla dokončena také revitalizace 
centra obce a muzea. Uskutečnila se 
rekonstrukce mateřské školy včetně 
vybudování nové zahrady, výstavba 
a obnovení veřejného osvětlení, in-
stalace nových autobusových zastá-
vek a rekonstrukcí prošla také místní 
Sokolovna a hřbitov.

V loňském roce jsme vybudovali, 
občany tolik požadované chodníky, 
a to od místního kostela až po Frý-
dlant nad Ostravicí. V letošním roce 
bychom chtěli pokračovat ve výstav-
bě chodníku z Vrchoviny směrem na 
Lhotku. V současné době dokonču-
jeme stavbu kompostárny a pokra-
čuje také stavba sociálního zázemí 

na hřišti, která by měla být dokon-
čena v letních měsících letošního 
roku. Nové zázemí bude sloužit nejen 
sportovcům, ale i místním spolkům 
a potažmo všem občanům. Byli jsme 
zvyklí pořádat na hřišti všechny 
spolkové i obecní akce, takže dou-
fám, že až pomine koronavirová pan-
demie, budeme se zde zase společně 
scházet. I když se v posledních letech 
udělalo kus práce, stále je co budovat 
a zlepšovat. Chybí nám především 
kanalizace a také chodník od školy 
na dolní konec.

Když byste měl někoho pozvat do 
Metylovic, proč by tady měl zavítat? 
Co hlavně může tato obec návštěvní-
kům nabídnout?

Metylovice jsou obcí, kterou určitě 
stojí za to navštívit, protože má ne-
jen svým občanům, ale i návštěvní-
kům co nabídnout. V obci se nachá-
zí mnoho zajímavostí, které stojí za 
zmínku. Nejstarší dochovanou stav-
bou je kostel Všech svatých, který 
byl postaven v roce 1577. V obci bylo 
z obecních prostředků, ale i díky 
podpoře Evropského fontu pro regi-
onální rozvoj a Muzea Novojičínsko, 
vybudováno a v roce 2010 slavnost-
ně otevřeno Muzeum Metylovice 
se stálou expozicí „Kožane město“, 
kde se návštěvníci mohou seznámit 
se slavnou historií řemenářství, vy-
dělávání kůží a výroby proslulého 
metylovického biče. Zastavit se mo-
hou i u několika sakrálních památek 
– kapličky u svaté Anny, u kříže na 
Božích mukách, kamenného kříže 
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na bývalém hřbitově. Ti, kteří mají 
rádi pohyb, mohou, ať již na kole 
nebo pěšky vyrazit do terénu. Napří-
klad na Metylovickou hůrku, lidově 
zvanou Čupek, Každoročně se zde 
31. prosince scházejí občané Metylo-
vic i okolních vesnic, aby se rozlou-
čili s odcházejícím rokem a přivítali 
rok nový. V roce 2019 byl na Čupku 
odhalen a posvěcen dřevěný reliéf 
Cyrila a Metoděje a byla tak založena 
tradice Cyrilometodějských poutí. 
Turisté se mohou vydat také na Ma-
goň nebo zdolat vrchol Ondřejníku 
odkud jsou nádherné výhledy. Ná-
vštěvníci Metylovic jistě ocení nově 
zrekonstruovanou Restauraci a pen-
zion Pod lípami, kde se mohou nejen 
občerstvit, ale mohou zde i „hlavu 
složit“.

Momentálně se prakticky celý svět 
potýká s pandemií koronaviru. Jak 
s touto nákazou bojujete v Metylo-
vicích?

Myslím si, že se nám v koronavi-
rové době žije na vesnici přece jen 
lépe než lidem ve velkých městech. 
I v době pandemie mohou občané 
pracovat na svých zahrádkách a ko-
lem svých domů. Se sousedy mohou 
prohodit pár slov „přes plot“ a mo-

hou tak udržovat tolik potřebný so-
ciální kontakt A vypravit se mohou 
také na procházky do přírody, aniž 
by se setkávali s větším množstvím 
lidí. I my jsme samozřejmě zazna-
menali covidové pacienty, ale ně-
jaká velká ohniska nákazy se nám 
naštěstí doposud vyhnula. Už při 
první vlně jsme se snažili pomoci 
občanům v nouzi, především seni-
orům 60+ jsme roznášeli do schrá-
nek roušky, do jejichž šití se loni na 
jaře zapojilo mnoho našich žen. Vy-
pomáhali jsme také s nákupy a Re-
staurace Pod lípami zajistila rozvoz 
obědů. Do poslední chvíle jsme se 
snažili držet provoz mateřské ško-
ly, aby rodiče dětí mohli chodit do 
zaměstnání a nemuseli být s nimi 
na ošetřovném. Byť měl být obecní 
úřad otevřen pro veřejnost v ome-
zeném režimu, tak fyzicky jsme byli 
na úřadě přítomni každý den. Ke 
konci roku bylo zapotřebí vyúčtovat 
dotace, nachystat rozpočet, uzavřít 
účetnictví nebo dokončit stavby. Na 
začátku roku jsme zase řešili zimní 
údržbu, smlouvy a dodatky k pro-
bíhajícím akcím, podávali žádosti 
o dotace a rozjížděli nedokončené 
stavby. V současné době jsme tře-
ba rádi i za to, že probíhá očkování 
ohrožených skupin obyvatel obce 

prostřednictvím naší praktické 
doktorky Moniky Kajnarové. Senioři 
tak nemusí řešit dopravu do něja-
kých očkovacích center či nemocnic. 
Škoda jen, že zprovoznění základní 
a mateřské školy nezáleží na nás, 
jako na zřizovateli. Kdyby tomu tak 
bylo, tak bych školu i školku okamži-
tě otevřel, žáky pravidelně testoval 
a učitelský sbor nechal naočkovat.

Jaké jsou plány Metylovic dál do bu-
doucnosti? Chystají se v nich nějaké 
významnější investice?

Jak už jsem podotknul v předchozí 
otázce, rádi bychom vybudovali chod-
ník od školy na dolní konec. A největší 
investicí by měla být stavba kanaliza-
ce. Projekt je v podstatě hotový. Nyní 
se připravujeme na vyřízení potřeb-
ných povolení. Vše ale bude záležet 
na dotacích, protože z vlastních zdro-
jů bychom tak velkou stavbu nebyli 
schopni realizovat. Dále připravuje-
me rozšíření hřbitova, rekonstrukci 
budovy hasičské garáže, stavbu cy-
klostezky a samozřejmostí jsou kaž-
doroční investice do oprav místních 
komunikací.

(zdroj: Moravskoslezský Deník,  
redaktor Jan Smekal)

Dotace na dokumentaci splaškové kanalizace
Jak jsem Vás již dříve informoval o po-
dání žádosti na dotaci na dopracování 
dokumentace na splaškovou kanali-
zaci, byli jsme v této žádosti úspěšní 
a dotace 521,55 tisíc Kč již dorazila na 
obecní účet. Je tak mou milou povin-
ností splnit nutnou publicitu. Jedná se 
o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci názvu „Kanali-
zace Metylovice“ realizovanou v le-
tech 2020-2022 na základě smlouvy 
č. 1200300189. Obec se zavázala do 
31. 1. 2022 mít zpracovanou doku-
mentaci na provedení stavby, pravo-
mocné stavební povolení a zároveň 
mít uzavřenou smlouvu s vybraným 
zhotovitelem stavby. Veškerá zpra-
covaná dokumentace musí splňovat 
podmínky Operačního programu Ži-
votní prostředí na období 2021-2027.  
Dalším fondem plánovaným krokem 
je navazující výzva na dotaci pro sa-

motnou stavební akci, kde máme 
povinnost podat navazující žádost 
o dotaci na samotnou výstavbu. Tato 
dotační výzva by měla být vyhlášena 
na podzim s tím, že výsledky mají být 
oznámeny na začátku příštího roku. Je 
však pravděpodobné několika měsíční 
zpoždění. Projektovou dokumentaci 
zpracovává projektant Ing. Miloš Ko-
pecký z Mostů u Jablunkova, samotné 
dotace, a související výběrové řízení, 
má na starosti fa. Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s. z Brna.

Nyní řešíme odkanalizování splašků 
jen z části obce od Vrchoviny směrem 
na Frýdlant nad Ostravicí, z toho Pa-
seky už z velké části odkanalizovány 
jsou. Navazujeme na již před mnoha 
lety zpracovanou dokumentaci pro 
dané území. Dokumentaci je nutné 
přepracovat na dnešní legislativní 

podmínky, zpřesnit a rozšířit na ak-
tuální zastavěnost a budoucí plány 
rozvoje. Kapacita je navržena tak, 
aby bylo možné odkanalizování i celé 
oblasti kolem sv. Anny a komplet-
ně Metyloviček. Jsou navrženy dvě 
základní samospádové větve svodu 
splašků do hlavního potrubí na čis-
tičku vod ve Frýdlantě nad Ostravicí, 
a to nová větev pro domy pod kopcem 
Hrádek a dále směrem na Frýdlant 
n.O., a druhá větev od sv. Anny se na-
pojí na současné potrubí v Metylovič-
kách, končící na přečerpávací stanici 
před valem. Tato přečerpávací stani-
ce bude kompletně rekonstruována 
a její velikost výrazně zvětšena. Dru-
há část obce, tj. od Vrchoviny směrem 
na Palkovice, bude projektově zpra-
cována v dalších letech. 

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
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obec informuje

Vyhněte se sousedským sporům. 
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!  
Jak správně postupovat při napou-
štění zahradních bazénů? Které zá-
sady dodržovat, aby se lidé vyhnuli 
zklamání v podobě zakalené vody 
nebo předešli problémům ve vo-
dovodní síti, čímž mohou rozzlobit 
obyvatele celé lokality, kde bydlí? 
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, 
nebo je lepší svěřit celý proces do 
rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, 
kdy se rozhodne větší množství odbě-
ratelů v lokalitě napouštět prostřed-
nictvím přípojky bazén ve stejný čas, 
a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný 
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení od-
běru může dojít ke změnám hydrau-
lických poměrů vyvolaným vysokou 
rychlostí proudění vody v potrubí. 
To má za následek uvolňování usaze-
nin a zákal vody, který se může dostat 
do poměrně širokého okolí. Nárazové 
odběry mohou také způsobit pokles 
tlaku vody. To se negativně projeví 
u ostatních odběratelů, kteří můžou 

být omezeni v odběru ze sítě,“ říká 
ředitel vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít 
dodržováním několika základních 
pravidel. Bazén je vhodné napouštět 
pozvolna, klidně několik dnů a ideálně 
mimo odběrové špičky. Nejlépe přes 
noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a efektivněj-
ší řešení. Když si lidé nechají dovézt 
vodu do bazénu cisternou, vyhnou se 
nepříjemnostem, které mohou poten-
ciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, 
že nebudou omezovat své sousedy, 
a předejdou tím případným soused-
ským sporům. V loňském roce jsme ke 
spokojenosti našich odběratelů napus-
tili více než dvě stě šedesát bazénů,“ 
vysvětluje Koníř. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění své-
ho bazénu a autocisterny se mohou 
obrátit na zákaznickou linku SmVaK 
Ostrava 800 292 400, kde jim budou 
poskytnuty detailní informace o mož-
nosti dodávky a ceně dle parametrů 
bazénu. Linka je bezplatná a je v pro-
vozu v pracovní dny od půl osmé ráno 
do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdá-
lenosti od nejbližšího provozu SmVaK 
Ostrava, které službu poskytuje, 

a objemu bazénu. V případě, že je mož-
né ho navézt jednou cisternou (prů-
měrně 10 kubíků vody dle typu vozu), 
činí cena do vzdálenosti deseti kilo-
metrů 1195 korun bez DPH.

Opatrnost je na místě také v případě, 
že si lidé napouštějí bazén ze své stud-
ny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve spe-
cializované laboratoři prověřit, zda je 
voda ke koupání vhodná. Obrátit se je 
možné například na laboratoře spo-
lečnosti VodoTech (www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických uka-
zatelů, jako jsou hodnota pH nebo 
tvrdost vody doporučujeme sledovat 
i bakteriální znečištění, které by moh-
lo být příčinou nepříjemných kožních 
či zažívacích problémů. V případě vyš-
ší tvrdosti vody také dochází k reakci 
s prostředky k dezinfekci vody a mo-
hou se vysrážet některé kovy. To má 
za následek nejen tvorbu vodního ka-
mene a povlaků na stěnách bazénů, ale 
třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká 
vedoucí laboratoří společnosti Vodo-
Tech Pavla Veselá.

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších 
vztahů, mluvčí SmVaK Ostrava a.s.

Statistika obce k 15. 05. 2021
K 15. 05. 2021 má obec Metylovice celkem 1.777 občanů (včetně cizinců).

Přistěhovalo se:       12 osob Zemřelo:         7 osob (3 ženy, 4 muži)
Odstěhovalo se:        22 osob Narodilo se:  8 děti (6 chlapců, 2 holčičky)

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni        1761     871 890
Do 15 let         315     162 153
Do 18 let         363     185 178
Od 18 do 60 let         914     467 447
Nad 18 let       1398     686 712
Nad 60 let         483     218 265

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 19.04.2021
 Nejmladší muž  11.05.2021
 Nejmladší žena 19.03.2021
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  24.05.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924

1761 871 890
315 162 153
363 185 178
914 467 447
1398 686 712
483 218 265

Upozornění 
pro občany 
Místní farmáři žádají občany, aby 
nepřelézali elektrické ohradníky 
a nevstupovali tak do ohrad mezi 
dobytek. Upozorňují občany, že 
může dojít k napadení člověka 
nebo k poplašení zvířat. Ty pak 
ve stresu mohou ohradníky pře-
trhat a způsobit někomu jinému 
škodu na majetku i na zdraví. 
V některých ohradách jsou i ple-
menní býci, kteří mohou být pro 
občany obzvlášť nebezpeční.
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„Toulky po Metylovicích“
Soutěž „Toulky po Metylovicích“ na 
jaře poněkud omezilo deštivé počasí, 
takže i soutěžních fotografií přišlo 
v dubnu a v květnu méně než v před-
chozích měsících. Věříme však, že 
se v letních dnech, především pak 
o prázdninách rozjede soutěž opět na 
plné obrátky. Pokud jste se zatím do 
soutěže nezapojili, ale máte zájem se 
také zúčastnit, můžete se zaregistro-
vat kdykoliv v průběhu celého roku. 
Soutěž potrvá až do 31. 12. 2021. 

Na webových stránkách Obce Mety-
lovice je v sekci „Vzdělání, sport, vol-
ný čas“ zřízena samostatná webová 
stránka „Soutěž 2021“. Zde naleznete 
pravidla soutěže a také aktuální in-
formace ke keškám. Které jsou mo-
mentálně ztracené, nápovědy k složi-
tým místům apod.

Z webových stránek obce: www.mety-
lovice.cz si mohou zájemci také stáh-
nou kalendář v elektronické podobě.

Prosíme vás však, abyste kešky ne-
odcizovali ani nepřemísťovali na 
jiná místa. Vy, kteří pohlížíte na sou-
těž negativně, nekažte, prosím těm 
druhým jejich radost z hledání kešek 
a z objevováních zajímavých míst 
naší obce.

Ti, kteří navštíví alespoň 20 míst, bu-
dou po skončení soutěže zařazeni do 
hlavního losování o hodnotné ceny.

• 1. cena – stan

• 2. cena – batoh

• 3. cena – spací pytel

Drobnou cenou budou odměnění 
všichni účastníci soutěže.

Od 1. 1. 2021 byla zahájena také do-
provodná soutěž o nejzajímavější fo-
tografii z toulek po Metylovicích. Fo-
tografie je možno posílat na:  soutez@
metylovice.cz 

Fotky pak můžete ohodnotit na face-
bookové stránce: https://www.face-
book.com/media/set/?vanity=mety-
lovice&set=a.1278542642524455 
Fotka, která bude mít v daném měsíci 
nejvíc lajků získá věcnou cenu. 

Autor fotek dává souhlas se zveřejně-
ním svých fotografií pro obecní účely 
(zpravodaj, kalendář, web apod.)

Přejeme všem „tulákům“ hodně zají-
mavých zážitků při poznávání naší 
obce.

PR výborVítězné foto v dubnu

Vítězné foto v květnu

Vítězkou dubnové i květnové soutěže se 
stala Blanka Ochmanová, která se do 
hledání kešek zapojila s celou rodinou, 
takže z výhry měla radost nejen ona, 
ale také její děti.
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Na kolečkových bruslích bezpečně 
Slunečné a teplé dny začínají pře-
važovat nad těmi deštivými a stu-
denými, což přináší možnost častěji 
využívat rekreační a sportovní akti-
vity prováděné venku. Mezi tyto pa-
tří velmi populární kolečkové brusle. 
V následujícím textu si připomeneme 
povinnosti bruslařů na kolečkových 
bruslích a základní zásady bezpečné 
jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než na 
bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou 
podle ustanovení § 2, písmeno j) zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů ve znění poz-
dějších předpisů chodci. To znamená, 
že musí dodržovat všechny povin-
nosti dané tímto zákonem jak obecně 
všem účastníkům provozu na pozem-
ních komunikacích (§ 4), tak i speci-
fické povinnosti dané chodcům, a to 
v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro 

chodce nesmí bruslař na koleč-
kových bruslích ohrozit ostatní 
chodce. Tato povinnost platí také 
pro lyžaře nebo osoby pohybující 
se na obdobném sportovním vyba-
vení. Nebude zde tedy jezdit rychle 
a kličkovat mezi ostatními chodci. 
Na chodníku se pohybují děti, se-
nioři, lidé s kočárky nebo se psy 
a při rychlé jízdě nemusí bruslař 
dostatečně rychle zareagovat na 
změnu směru pohybu těchto osob 
a může dojít ke střetu.

• Pokud je chodník neschůdný nebo 
v místech vůbec není, pak se brus-
lař musí pohybovat po levé krajnici 

vozovky nebo při jejím levém okraji 
(stejně jako chodec čelem proti je-
doucím vozidlům). Během jízdy při 
levém kraji vozovky mohou jet ved-
le sebe maximálně dva bruslaři. Při 
zvýšeném provozu, snížené viditel-
nosti či nepřehledném úseku, smějí 
bruslit pouze jednotlivě za sebou.

• Při jízdě je bruslař povinen cho-
vat se ohleduplně a ukázněně, aby 
svým jednáním neohrozil život, 
zdraví nebo majetek jiných osob 
ani svůj vlastní.

• Na místech, kde je zřízena stezka 
pro chodce a cyklisty, na které je od-
dělen pruh pro chodce a pro cyklisty, 
je bruslař povinen používat pouze 
pruh vyznačený pro chodce. Zde se 
jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.

• Na kolečkových bruslích je možné 
také užít jízdní pruh pro cyklis-
ty nebo stezku pro cyklisty. Zde 
platí pro bruslaře povinnost řídit 
se pravidly určenými pro jízdu na 
jízdním kole.

Základní zásady, jak předcházet 
úrazům kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvý-

šené opatrnosti. Nepřeceňujte své 
schopnosti, neriskujte. Respektuj-
te technické možnosti bruslí.

• Jezděte pouze tam, kde nemůžete 
ohrozit ostatní.

• Zákon nestanovuje bruslařům žád-
nou povinnou výbavu, vždy však 
používejte ochrannou přilbu, spor-
tovní rukavice, chrániče na zápěs-
tí, lokty a kolena.

• Nikdy se během jízdy nedržte za 
motorové vozidlo nebo za jízdní 
kolo, neveďte na vodítku zvíře.

• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy 
povrchu po kterém jedete.

• Pozornost a opatrnost snižuje po-
slech hlasité hudby ze sluchátek na 
uších či manipulace s mobilním te-
lefonem za jízdy.

• Mějte na paměti, že na bruslích ne-
jde zastavit ihned, brzdná dráha 
kolečkových bruslích je v porovná-
ní s brzdnou dráhou jízdního kola 
dvojnásobná.

• Na místě je také použití reflexních 
prvků, nezapomínejte na ně zejmé-
na při snížené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže uvede-
ném odkaze na výukový materiál 
zpracováno hravou formou téma, jak 
se bezpečně chovat na silnici.

https://www.dopravnivychova.cz/
files/editor/files/bezpecne_na_sil-
nicich_MDV_casopis_06_042020_
screen_KM_prona.pdf

Při dodržování daných pravidel se 
snižuje riziko vzniku úrazů a konflik-
tů s dalšími účastníky silničního pro-
vozu a zvyšuje se pravděpodobnost, 
že se z výletu či krátké projížďky vrá-
títe ve zdraví domů.

nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní 
inspektor oddělení prevence, Krajské ře-

ditelství policie Moravskoslezského kraje

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz  
– Informace pro žadatele 
Od 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany 
spouští elektronické podání žádosti 
o řidičský průkaz prostřednictvím 
Portálu občana (tzv. ePodání), které 
připravilo Ministerstvo dopravy ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra.

O co, jak a kde lze zažádat? 
• Možnost podání žádosti o výměnu 

řidičského průkazu máte po při-
hlášení do Portálu občana (https://
obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) 
v případě uplynutí platnosti nebo 

blížícího se konce platnosti Vašeho 
řidičského průkazu, ne však dříve 
než 90 dnů před koncem platnosti.

• Podmínkou pro podání žádosti je 
mít přístup do Portálu občana (NIA 
ID, Mobilní klíč eGovernmentu, 
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bankovní identita…) a mít zde při-
pojenou datovou schránku fyzic-
ké osoby. Více informací na www.
mvcr.cz/clanek/portal-obcana.

Jaká je zde role datové schránky fy-
zické osoby? 
• Využitím datové schránky je splněn 

jeden z legislativních požadavků na 
jasné ztotožnění osoby, která žádost 
podává. Díky datové schránce je 
však možné nejen ušetřit si cestu na 
úřad, ale také na poštu. Zřízení dato-
vé schránky je navíc bezplatné a lze 
o ni zažádat online (více na www.
datoveschranky.info). Díky nastave-
ním notifikací na Portálu občana je 
také možné dostávat všechna upo-
zornění na datové zprávy prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu.

Jaký je proces podání žádosti? 
• Portál občana Vám zobrazí formu-

lář žádosti, který bude předvypl-
něn údaji z Centrálního registru 
řidičů. Budete mít možnost vybrat 
si obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, na kterém si chcete vyro-
bený řidičský průkaz vyzvednout. 
Součástí předvyplněných údajů 
bude i nejaktuálnější digitalizovaná 
fotografie získaná z vybraných re-
gistrů státu a digitalizovaný obraz 
podpisu získaný z posledního řidič-
ského průkazu. 

• Před závazným podáním žádosti 
musíte potvrdit správnost před-
vyplněných údajů a to, že Vaše 
aktuální podoba odpovídá zob-
razené fotografii. Pokud aktuální 
podoba nebude odpovídat foto-
grafii zobrazené ve formuláři žá-
dosti, musíte, tak jako doposud, 
osobně navštívit příslušný úřad, 
kde Vás v rámci osobního podá-
ní žádosti vyfotí. Po potvrzení 
správnosti údajů bude žádost ode-
slána prostřednictvím Vaší datové 
schránky na podatelnu zvoleného 
úřadu. Po její kontrole a schválení 
ze strany úředníka bude žádost 
odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vyzvednout? 
• Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od 

podání žádosti. 

• Na Portálu občana je však možné 
nastavit si notifikace a dostávat tak 
všechna upozornění prostřednic-
tvím SMS nebo e-mailu. Po kontro-
le a schválení ze strany úředníka 
bude žadatel o schválení/zamítnutí 
žádosti upozorněn v Portálu obča-
na a dle nastavení také prostřed-
nictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile 
bude doklad připravený k předání 
na vybraném úřadu, budete opět 
notifikován o možnosti vyzvednutí 
řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu ně-
koho zmocnit? 
• Ano, nový řidičský průkaz bude 

možné vyzvednout také na základě 
ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským 
průkazem? 

• Neplatný průkaz musí každý žada-
tel odevzdat při převzetí nového.

Je možné požádat elektronicky také 
o vydání řidičského průkazu napří-
klad z důvodu změny příjmení nebo 
ztráty? 
• Ne, možnost požádat elektronic-

ky o vydání řidičského průkazu 
v ostatních případech je plánová-
na v dalších etapách projektu, na 
kterých již však nyní Ministerstvo 
dopravy pracuje, nejdříve však 
musely být pokryty případy, kte-
ré představují nejčastější důvody 
podání žádosti. Nejedná se zde 
pak o bezplatné vydání a je tedy 
nutné uhradit správní poplatek. 
S tímto se pojí nejen nutnost le-
gislativní úpravy, ale také dalšího 
rozvoje systémů, zřízení platební 
brány atd.

Je možné zažádat elektronicky o ex-
presní výměnu, tj. do 5 pracovních 
dnů? 
• V této etapě to možné nebude, jeli-

kož se jedná o úkon spojený s úhra-
dou správního poplatku. Tyto úko-
ny budou řešeny v navazující etapě 
projektu, viz výše.

Kam se obrátit v případě dalších do-
tazů?
• V případě dotazů či problémů s ode-

sláním žádosti se neváhejte obrátit 
na portalobcana@mvcr.cz 

• Dotazy ke stavu žádosti adresujte 
na ten obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, na který jste ode-
slali vaši žádost. 

• Pokud máte jiné dotazy týkající se 
agend dopravy, neváhejte se obrátit 
na posta@mdcr.cz

Připravilo Ministerstvo dopravy  
ve spolupráci  

s Ministerstvem vnitra
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 16. 3. 2021
Přítomno 10 členů ZO 
Omluven: 1 člen ZO – Aleš Velička 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Petra Černocha 
a pan Jakuba Farného.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-

luje prodej pozemku parc. č. 2018/1 
v k. ú. Metylovice paní Kamile Nováko-
vé, Frýdlantská 1886, 738 01 Frýdek 
– Místek, za cenu danou znaleckým po-
sudkem. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zá-
kladě plné moci č. PM/II-225/2019 
Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 
IČ: 47195355, o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti na zřízení podzemní 
kabelové přípojky NN 0,4 kV na po-
zemek parc. č. 1163 v k. ú. Metylovice 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zá-
kladě plné moci č. PM/II-225/2019 
Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 
1002/9, 120 00 Praha 2 – 4Vinohrady, 
IČ: 47195355, o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti na zřízení podzemní 
kabelové přípojky NN 0,4 kV na poze-
mek parc. č. 721/9 v k. ú. Metylovice 

a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo s panem 
Milošem Kopeckým, Mosty u Jablun-
kova 275, 739 98 Mosty u Jablunkova, 
IČ: 13640241, na vypracování projek-
tové dokumentace stavby „Metylovi-
ce – kanalizace 3. stavba“ a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrže-
li se 0. Nepřítomen 1 (Jakub Farný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Veřejnoprávní smlouvu s městem 
Frýdlant nad Ostravicí o vykonávání 
přenesené působnosti podle zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 6. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technic-
kém zhodnocení mezi SPORTOVNÍM 
KLUBEM METYLOVICE, z.s. a Obcí 
Metylovice a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 1  
(Miroslav Klimánek). Zdrželi se 2 (Marta 
Bílková, Petr Černoch).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje změnu vyplácení příspěvku na 
stravování pro uvolněné členy Zastupi-
telstva obce Metylovice. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi 
se 0. Nepřítomen 1 (Jan Koloničný)

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje účetní závěrku Obce Metylovice, 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 
2020, včetně inventarizační zprávy 
Obce Metylovice za rok 2020 – viz pří-
loha č. 8. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrže-
li se 0. Nepřítomen 1 (Marta Bílková).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 2 – viz pří-
loha č. 9. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0.  
Zdrželi se 1 (Marta Bílková).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Příkazní smlouvu s pa-
nem Alešem Petrželou, Třebčín 272, 
783 42 Třebčín, IČ: 02918048, na ad-
ministraci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Retenční 
nádrž pro zachycování dešťových 
vod v areálu SK Metylovice“ a pově-
řuje starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje účetní závěrku sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2020, včetně 
inventarizační zprávy Základní školy 
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy 
Metylovice, příspěvkové organizace za 
rok 2020 – viz příloha č. 11. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Vý-
stavní 292/13, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČ: 1912276, zastou-
penou Ing. Liborem Štefkem, jedna-
telem společnosti, o provedení aktu-
alizace a modernizace geografického 
informačního systému obce za celko-
vou cenu 3 500 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 12. 
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje vyhlášení záměru proná-
jmu a výzvy k podání nabídky na 
pronájem nebytových prostor části 
přízemí budovy Metylovice č. p. 466, 
za účelem provozování pohostinské 
činnosti. 
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 1 (Petr 
Černoch). Zdrželi se 2 (Marta Bílková, 
Jan Koloničný).

zasedání zastupitelstva obce Metylovice
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číslo 4/2021

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 27. 4. 2021
Přítomno 11 členů ZO 
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jaroslava Svo-
linského a pana Aleše Veličku.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice dává za 

úkol místostarostovi obce přepracová-
ní hodnotící tabulky, provedení výběru 
nájemce jednotlivými zastupiteli s ná-
sledným vyhodnocením komisí.
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0.  
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 1 
(Petr Černoch). Zdrželi se 1 (Miroslav 
Klimánek). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, z dotač-
ního programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova Moravskoslezské-
ho kraje 2021, na realizaci projektu 
„Obnova a rozšíření veřejného osvět-
lení v obci Metylovice – IV. etapa“.
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje, 
z dotačního programu Podpora ob-
novy a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2021, na realizaci 
projektu „Obnova a rozšíření veřej-
ného osvětlení v obci Metylovice 
– IV. etapa“ – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje ZŠ Mjr. Ambrože Bílka 
a MŠ Metylovice převod zlepšené-
ho hospodářského výsledku za rok 
2020 ve výši 182 427,95 Kč do re-
zervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí návratné fi-
nanční hotovosti tzv. Kotlíkové půjč-
ky žadatelům z řad občanů obce – 
viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností MATTES plus s.r.o., Studentská 
154/1, 736 01 Havířov – Podlesí, 
IČ: 27830594, zastoupenou Marti-
nem Šatkem, jednatelem, na kom-
pletní opravy omítek poškozených 
vlhkostí v bytovém domě č. p. 374, 
za cenu 173 948,65 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zákla-
dě plné moci č. 075/2021 Ing. Jiřím 
Němcem, firma ELTOM. s.r.o., Oběžná 
163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČ: 25837117, o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na zřízení pod-
zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na 
pozemek parc. č. 525/110 v k. ú. Mety-
lovice a pověřuje starostu obce k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje provedení zaměření po-
zemků potřebných pro vybudování 
cyklostezky a podání žádosti o od-
kup zaměřených pozemků od spo-
lečnosti METVEST s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplic-
ká 874/8, Děčín IV – Pomokly, 405 02 
Děčín, IČ:24729035, zastoupenou na 
základě plné moci společností NOVP-
RO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ:28633504, 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stav-
by č. IP-12-8026208/03, Metylovice, 
parc. č. 339/11, NNv, NNk a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se Severo-
moravskou stavební společnosti 
s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov 
u Nového Jičína, IČ: 47153849, na re-
alizaci projektu „Vybudování retenč-
ní nádrže“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy v případě kladné-
ho vyhodnocení žádosti o dotaci na 
tento projekt – viz příloha č. 9. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu č. 1200300189 se Stát-
ním fondem životního prostřední ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
zastoupeným Ing. Petrem Valdma-
nem, ředitelem, o poskytnutí podpo-
ry na zpracování projektové přípravy 
akce „Kanalizace Metylovice“.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 

na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2021 
ze dne 16. 02. 2021

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí investice do hospody a ka-
bin na hřišti.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí výstavbu Metylovičky a zá-
vazky vůči METVESTU.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí návrh na opravy kapliček 
a sakrálních staveb v obci.

Zastupitelstvem obce Metylovice neby-
lo schváleno:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-

luje záměr pronájmu části obecního po-
zemku parc. č. 2073/6 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 10.  
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu části obecního po-
zemku parc. č. 721/3 v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 4 (Petr 
Černoch, Jakub Farný, Miroslav Klimá-
nek, Leona Pavlásková). Zdrželi se 6.
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Členové zastupitelstva obce
I v tomto Zpravodaji vám předsta-
víme jednoho z našich zastupitelů, 
a to pana Tomáše Rabase. Také jemu 
jsme položili pět tradičních otázek. 

 
Tomáš Rabas 
Zastupitel za Sdru-
žení nezávislých, 
člen Kontrolního 
výboru a PR vý-
boru. V Zastupitel-
stvu obce Metylo-
vice je třetí volební 
období.

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?
Jsem vyučen jako nástrojář pro pod-
nik Ostroj Frýdlant nad Ostravicí, kde 
jsem po ukončení školy nastoupil na 
prototypovou dílnu. S menší přestáv-
kou, kdy jsem se u soukromé firmy 
zabýval výrobou nábytku jako mistr 
výroby, se věnuji převážně práci s že-
lezem. Od roku 2001 ve firmě, zabý-
vající se výrobou a servisem důlních 
strojů. 

Kde a jak dlouho jste bydlel a proč 
jste se rozhodl žít v Metylovicích?
V Metylovicích, v části Paseky, jsem 
se narodil do rodiny, která zde má 

pevné kořeny. Jsem zde citově vázán, 
a proto jsem zde zůstal bydlet i po 
svém sňatku. Mí prarodiče se věnova-
li pěstování plodin a chovu domácího 
zvířectva, což ovlivnilo i mé dětství 
a upevnilo můj vztah k přírodě a živo-
tu na vesnici.

Jak dlouho se veřejně angažujete?
Zastupitelem obce Metylovice jsem 
od roku 2010. Tedy třetí volební ob-
dobí, z čehož dvě volební období jsem 
byl členem kulturního výboru a toto 
volební období jsem členem PR výbo-
ru. Příprava a účast na akcích, které 
navštěvuje široká veřejnost a je tak 
upevňován společenský život v obci, 
mi v současné nelehké době schází. 
Snad se již vše změní k lepšímu a v obci 
opět začneme žít. 

Co bylo impulsem k rozhodnutí kan-
didovat v Metylovicích v komunál-
ních volbách?
Osloven jsem byl starostou obce Luká-
šem Halatou, se kterým jsme se znali 
díky tomu, že má záliba ve fotografo-
vání mě dostala k focení kulturních 
a sportovních akcí, které byly v obci 
pořádány. Mé rozhodnutí kandidovat 
do zastupitelstva také ovlivnilo, že 
v zastupitelstvu nebyl žádný „Pase-
čan“, tedy člověk, který je seznámen 

s místní problematikou a potřebami 
občanů.

Jaký máte cíl a v jakém stavu by pod-
le vás měla být naše vesnice na konci 
volebního období?
Jsem rád, že se díky společné práci 
a úsilí, daří zlepšovat a zvelebovat naši 
obec. Přeji si, aby občané obce byli 
spokojení s prací, kterou zastupitel-
stvo za své volební období uskutečni-
lo. Ať už se jedná o zhotovené projekty, 
tak i o projekty, které budou připrave-
ny k realizaci v dalším volebním obdo-
bí. Ale je to i spousta drobností, které 
zlepšují život v obci. Například nové 
zastávky nebo lavičky umístěné v čás-
tech obce, které jsou navštěvovány 
občany i turisty. A další spousta „ma-
ličkostí“, které mnoho lidí bere jako 
samozřejmost. Ale za vším je kus něčí 
práce. 

Děkuji, že jsem krátkým článkem mohl 
přispět do Zpravodaje obce, který je 
často kritizován, ale ve výsledku je 
i jeho odpůrci přečten do posledního 
písmene. Pro mnohé občany, kteří pre-
ferují černé na bílém a nemají mnohdy 
přístup k moderním technologiím, je 
to opravdu radostně očekávána tisko-
vina, která přehledně seznamuje s dě-
ním v obci.

jak funguje obec

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy č. 1200300189 se Státním 
fondem životního prostřední ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
zastoupeným Ing. Petrem Valdma-
nem, ředitelem, o poskytnutí pod-
pory na zpracování projektové pří-
pravy akce „Kanalizace Metylovice“ 
– viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 3 – 
viz příloha č. 11.
Výsledek hlasování: Pro 11.  Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 3/2021 ze dne 16. 03. 2021

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí informace k po-
ničení obecní cesty k nemovitosti 
pana Miroslava Michala Novotné-
ho, vedle domů manželů Kolonič-
ných. 

Zastupitelstvem obce Metylovice ne-
bylo schváleno:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje pronájem nebytových pro-

stor části přízemí budovy Metylovi-
ce č. p. 466, za účelem provozování 
pohostinské činnosti panu Jakubu 
Václavínkovi, Smetanova 87, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí. 
Výsledek hlasování: Pro 5 (Jakub Far-
ný, Lukáš Halata, Leona Pavlásková, 
Tomáš Rabas, Jiří Závodný).  Proti 0.  
Zdrželi se 6. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pronájem nebytových pro-
stor části přízemí budovy Metylovi-
ce č. p. 466, za účelem provozování 
pohostinské činnosti Ing. Aleši Při-
bylovi, Metylovice 226, 739 49 Me-
tylovice.
Výsledek hlasování: Pro 0.  Proti 0.  
Zdrželi se 11. 
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Spolek rodičů z.s.
Tak 3x HURÁÁÁ! Už máme zase o čem psát, alespoň 
pár řádků.
Všechny děti a rodiče zdravíme a přejeme krásné pro-
žití léta, plné radosti a ať už se konečně sny stávají 
skutečností!
V tomto školním roce jsme jako Spolek rodičů nevy-
dělali ani korunu…. Tak jsme se rozhodli téměř všech-
ny peníze, které máme, dát v dárcích dětem na konci 
školního roku.

Pro 5. třídu jsou to klasicky mikiny, které si děti samy 
navrhly. Pro předškoláky máme také dárky a pro 
všechny děti ZŠ a MŠ Metylovice máme tentokrát 
zážitkové poukazy. Pro Krtečky a Medvídky poukaz 
do ZOO Ostrava + malý hmotný dárek. Pro Sluníčka 
a školáky poukaz na bobovou dráhu na Čeladné.
Věříme, že po roce „ničeho“ si to děti užijí a rodiče 
taky.

Petra Šimíčková, Spolek rodičů z.s.

spolky

135 let Sboru dobrovolných hasičů Metylovice 1886-2021 
Počátkem 19. století začaly i v Ra-
kousku, kam patřily v této době 
i české země, po vzoru Německa, sílit 
myšlenky zakládat v obcích zájmové 
spolky, které by dokázaly účinně bo-
jovat s požáry. Vznik prvních němec-
kých i českých hasičských spolků na 
území dnešních Čech je datován do 
druhé poloviny 19. století (nejstarší 
německý dobrovolný hasičský sbor 
v Čechách vznikl v Zákupech v roce 
1850, obdobný nejstarší český hasič-
ský sbor potom ve Velvarech v roce 
1864).

25. května 1886 byl na popud tehdej-
šího starosty obce Františka Kuhejdy 

dvaadvaceti místními občany pod ve-
dením Jana Bílka (nar. 1840) založen 
první spolek ve vesnici – „Dobrovol-
ný hasičský sbor“. V soudním okrese 
Místek to byl po Paskově, Brušperku 
a Sviadnově čtvrtý český hasičský 
sbor (1872 Frýdek něm., 1874 Místek 
něm., 1876 Sviadnov něm., 1877 Pas-
kov čes., 1879 Brušperk čes., 1880 
Jablunkov něm. a pol., 1884 Karlova 
Huť-Válcovny plechu – něm. závodní 
sbor, 1885 Sviadnov čes., 1886 Mety-
lovice, 1887 Frýdlant n.O. něm., ...).

První cvičení se konalo již 30. květ-
na 1886. Obecní výbor ještě v tomto 
roce zakoupil novou vozovou stří-
kačku, která byla vyrobena v Opavě 
firmou Smekal za 500 zlatých. Tato 
stříkačka je dodnes funkční a je vy-
užívána při různých oslavách a vý-
stavách. 

Zároveň bylo započato s výstavbou 
dřevěné zbrojnice.

Sbor byl také činný nejen při likvi-
daci živelních pohrom, ale i při nej-
různějších důležitých slavnostech 
a 12. ledna 1897 je pořádán první ha-
sičský ples. Po dobu 1. světové války 
činnost hasičů poněkud stagnovala 
a spočívala jen v samaritánských 
hlídkách. 

Samaritánská služba postupně vzni-
kala ve všech sborech a nahrazovala 
činnost Československého červené-
ho kříže (ČSČK), který jako samo-
statná organizace vznikl 1. února 
1919. V podstatě platila zásada, že 

hasičstvo poskytovalo své členy, ce-
lou záležitost zastřešovalo, financo-
valo zakupování materiálních pro-
středků pro své samaritány.

V letech 1939-1944 byla vydána řada 
nařízení, která různým způsobem 
upravovala a omezovala činnost ha-
sičských sborů. Z rozkazu okresu 
musela být například v roce 1940 
utvořena požární policie. Během 
2. světové války zahynuli dva členo-
vé našeho sboru. 6. července 1944 
byl ve věku 50 let popraven Fran-
tišek Němec, 23. září 1944 ve věku 
nedožitých třiadvaceti let tragicky 
zemřel Viktor Vašek.

Od počátku 50. let se náš sbor začíná 
věnovat také práci s dětmi a výsled-
ky se dostavují již brzy. V roce 1955 se 
družstvo mladších žáků stává v Brně 
Mistrem republiky. V 60. letech se 
jednotlivá družstva a jednotlivci za-
čínají zúčastňovat pohárových sou-
těží v blízkém i vzdálenějším okolí 
a až do současnosti na nich získali 
okolo 550 vítězství. V roce 1967 pak 
sbor pořádá 1. ročník naší soutěže 
– „Memoriál Břetislava Čupy“, která 
se koná první červencovou sobotu 
nepřetržitě až do současnosti. V le-
tošním roce tak budeme pořádat již 
55. ročník. V roce 1990 je obnovena 
činnost ženského družstva. Stojíme 
také u zrodu Moravskoslezské ligy 
v požárním útoku (2003), které se 
účastní mužské, ženské a veterán-
ské týmy celého kraje. V roce 2004 
obě naše družstva mužů a žen v lize 
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obsadila shodně druhé místo. Druž-
stvo nad 35 let se v roce 2014 stalo 
mistrem Moravskoslezské ligy.

Již v roce 1886 byla postavena první 
dřevěná zbrojnice, 20. června 1926 
je pak slavnostně položen základní 
kámen nové zděné zbrojnice. V roce 
1953 byla tato přestavěna do sou-
časné podoby. V roce 1972 je po-
stavena nová garáž pro cisternový 
automobil.

V průběhu historie se také mění tech-
nické vybavení metylovských hasi-
čů. Po ruční stříkačce R. A. Smekal 
(1886) je až v roce 1942 zakoupena 
první motorová stříkačka HVD-26 na 
dvoukolovém podvozku s příslušen-
stvím s dvouválcovým dvoutaktním 
motorem o objemu 1000 cm3. V roce 
1948 je pořízen první automobil Ta-
tra 43, který v roce 1957 nahradila 
skříňová Tatra 805. Po dokončení 
stavby nové garáže do sboru v roce 
1974 přichází Škoda 706 RTHP, kte-
rou v roce 1990 nahrazuje Škoda 
stejného typu, jen novějšího data vý-
roby. V roce 2011 je z dotací Evrop-
ské unie pořízeno nové vozidlo MAN 
TGM 4x4. Ke změnám dochází také 
ve „staré garáži“, kde se v roce 1976 

zabydluje terénní GAZ, v roce 1986 
jej nahrazuje ARO 240, v roce 2000 
je pořízen první Volkswagen Trans-
porter a v roce 2016 jej nahrazuje 
VW Transporter nové generace.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
Metylovice je v současnosti zařazena 
v rámci Integrovaného záchranného 
systému pro potřeby plošného po-
krytí do kategorie JPO-III s územní 
působností přesahující katastr naší 
obce. Vedle již zmiňovaných vozidel 
MAN a Volkswagen je vybavena pro 
potřeby zásahu např. dýchací techni-
kou, plovoucím čerpadlem nebo mo-
torovou pilou.

Nejvyšším vyznamenáním jednotliv-
ců je v rámci Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska titul Zasloužilý ha-
sič. Toto výběrové ocenění obdrželo 
již pět členů našeho sboru. V roce 
2001 František Michalec, 2005 Fran-
tišek Židek, 2010 Jaroslav Herot, 
2017 Silvestr Pavlásek a v roce 2020 
Miroslav Juřica.

Sbor má aktuálně 89 členů. Ale ne-
jsme aktivní jen při krizových situ-
acích a na soutěžích. Za běžné situ-
ace pořádáme v lednu hasičský ples, 
v dubnu závod TFA, v červenci tradič-

ní pohárovou sou-
těž, v srpnu recesní 
Soutěž netradičních 
družstev. V roce 
2007 jsme založili 
webové stránky sdh
-metylovice.info, na 
kterých pravidelně 
informujeme o udá-
lostech ve sboru. Při 
s t opět advac át ém 
výroční založení 
sboru (2011) byl 
díky sponzorské-
mu daru pořízen 

hasičský prapor. V letošním roce si 
rovněž připomínáme 45 let od uza-
vření družby mezi SDH Metylovice 
a Dobrovoľným hasičským zborom 
Turzovka.

Starostové sboru: 1. Jan Bílek (č. 189), 
2. Augustin Hrnčárek (č. 220), 3. Petr 
Böhm (č. 220), 4. Jan Bílek (č. 189), 
5. Jan Kuhejda (č. 22), 6. Jan Závodný 
(č. 150), 7. Tomáš Němec (č. 197), 8. Jan 
Bílek (č. 2), 9. František Kupča (č. 41), 
10. Ondřej Lepík (č. 256), 11. František 
Michalec ml. (č. 278), 12. Miroslav Juři-
ca (č. 450), 13. Milan Pečinka (č. 151).

Velitelé sboru: 1. Jan Bílek (č. 189), 
2. Jan Kuhejda (č. 22), 3. Silvestr 
Bílek (č. 189), 4. František Lepík 
(č. 290), 5. František Němec (č. 135), 
6. Ladislav Němec (č. 232), 7. Alois 
Merta (č. 18), 8. František Michalec 
st. (č. 278), 9. František Bílek (č. 375), 
10. Josef Šigut (č. 197), 11. Jaro-
slav Herot (č. 140), 12. Vladimír Bí-
lek (č. 487), 13. Vladimír Konvička 
(č. 122), 14. Rudolf Mališ (č. 394)

Letošní 135. výročí jsme si připo-
mněli v neděli 23. května, kdy v míst-
ním kostele Všech svatých sloužil o. 
Václav Gandera mši za živé a zemřelé 
hasiče. Při této příležitosti požehnal 
novou sochu svatého Floriána, která 
bude umístěna do výklenku ve fasá-
dě hasičské zbrojnice.

Aktuálně nám už s rozvolněním za-
čaly pravidelné tréninky. Mladí hasi-
či je mají ve středu od 16 do 18 hodin 
(sraz u zbrojnice, poté obvykle pře-
sun na hřiště). A připravujeme se 
také na 55. ročník naší pohárové 
soutěže, který by se měl uskutečnit 
v sobotu 3. července 2021 od 13 ho-
din na fotbalovém hřišti. 

Ing. Michal Bílek
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Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
 

Vás zve na 
 

55. ročník 
pohárové soutěže hasičských družstev 

– 4. kolo Moravskoslezské ligy, 
 

která se koná 
 

v sobotu 3. července 2021 od 13 hodin 
 

na fotbalovém hřišti v Metylovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte podpořit naše závodníky. 
 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic. 
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sport

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

Tenisový klub  
Tenisová sezóna běží naplno a s rados-
tí oznamuji nárůst počtů hráčů tenisu. 
Děti získaly díky pandemii spoustu 
nových zkušeností s výpočetní techni-
kou, které se jim budou v životě určitě 
hodit, ale na hřišti jsou k nepoznání.

Některé děti se zakulatily, dobré ná-
vyky jsou zapomenuty, ale nejvíce 
mě šokovalo, že některé děti mají 
problémy s obyčejným běháním 
a skákáním. 

Vážení rodiče, jsou to vaše děti, naše 
děti, naši vnuci, tak jim, prosím, 

v maximální míře umožněte přístup 
k jakémukoli sportu a pohybu.

Tenisový klub se tomu snaží přispět 
alespoň v rámci svých možností.

Jsme zařízeni na trénink dětí od 5 let 
a nově se budeme věnovat mnohem 
více i rozvoji pohybových dovednos-
tí, síly a hbitosti.

Dítě můžete zaregistrovat na našich 
stránkách:  http://www.tkkarlicky.
cz/registrace-hrace-klubu a za re-
gistrační poplatek 100,- Kč na celou 

sezónu  může využívat našich mož-
ností.

Lukáš Karlický, TKK

Valná hromada SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 
V pátek 28. května 2021 se za dodrže-
ní všech aktuálních koronavirových 
nařízení uskutečnila Valná hromada 
SK Metylovice. Sportovci zhodnoti-
li uplynulý rok, který byl tentokrát, 
díky koronavirové pandemii, velmi 
skoupý jak na sportovní soutěže, tak 
i na sportování samotné. 

Ani jedna soutěž nebyla v roce 2020 
dokončena, takže zprávy jednotli-
vých oddílů byly tentokrát podstatně 
kratší. I tak se ale sportovci snažili 
nezahálet. Sportovali individuálně 
v přírodě nebo cvičili doma podle in-
struktážních videí. 

Delegáti VH schválili: 

• Výroční zprávu SK včetně schvále-
ní Účetní závěrky.

• Zprávu revizní komise.

• Zprávy jednotlivých oddílů o čin-
nosti.

• Výši členských příspěvků na rok 
2021.

• Plán prací a akcí na rok 2021.

• Rozpočet na rok 2021.

• Dodatek č.1 Smlouvy o technic-
kém zhodnocení stavby mezi Obcí 
Metylovice a SK.

Dále byly schváleny výběry dodavatelů 
pro pokračující práce na rekonstrukci 
šaten, konkrétně dodávku ČOV, zemní 
práce v souvislosti s výstavbou ČOV 
a vybavení rekondiční zóny – wellness 
včetně smlouvy o dílo a a splátkového 
kalendáře a zároveň pověřilo statu-
tární zástupce k jejich podpisu.

Výkonný výbor SK Metylovice
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ASPV 
Po částečném rozvolnění 
jsme se konečně moh-
ly začít věnovat nějaké 
činnosti. Do tělocvičny 
jsme zatím nemohly, ale 
využily jsme přírodního 
sportoviště a protáhly si 
tělo na Lesní stezce „Vy-
hlídka“ ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. 

Stavění „májky“ jaké zná-
me se sice nekonalo, ale 
vyrobily jsme si domácí 
mini verzi a doufáme, 
že kácení proběhne při 
smažení vaječiny.

Protože se blíží letní se-
zóna tenisu, vrhly jsme 
se i na úpravu kurtu. 

Chtěly bychom se také pochlubit tím, že naší člence 
Martině Mertové byl udělen „Zlatý odznak cvičitele“.

Jiřina Nytrová,  
předsedkyně ASPV

Kdo může, ať pomůže…
Obracíme se na naše členy, příznivce, sympatizanty, 
spřízněné firmy a spolky s prosbou o finanční spo-
luúčast formou daru nebo finančního příspěvku za 
účelem financování vybavení zázemí multifunkčního 
areálu v Metylovicích.  Prostředky budou využity na 
pořízení vnitřního vybavení sportovní části budovy 
projektu „Stavební úpravy šaten a přístavba umý-
váren v Metylovicích“. 

Toto vybavení není součástí stavebního rozpočtu pro-
váděné rekonstrukce. Jedná se hlavně o vybavení ša-
ten, malé multifunkční tělocvičny, posilovny, klubov-
ny a relaxačního centra, tedy sportovní části budovy, 
kterou má SK v dlouhodobém pronájmu.

Číslo bankovního účtu pro zaslání finančního daru 
107-9230930247/0100, vedený u Komerční banky 
a.s., pobočka Frýdek-Místek.

Tyto dary budou evidovány na samostatném účtu, ze 
kterého budou hrazeny pouze tyto výdaje. Vyúčtová-
ní z tohoto účtu bude k dispozici na našich stránkách 
spolu s dárci.

Při platbě uvádějte do zprávy pro příjemce jméno 
a příjmení dárce, případně adresu s číslem popisným. 
Do variabilního symbolu můžete uvést číslo popisné, 
u firem IČ.

Předpokládaný termín  
zahájení provozu je 27. srpen 2021.

Děkujeme předem za každý příspěvek nebo finanční dar.

Potvrzení o daru pro 
daňové účely
V případě, že máte zájem o vystavení a zaslání do-
kladu o Vašem poskytnutém daru, který lze u fyzic-
kých osob – zaměstnanců, právnických osob – firem 
odečíst ze základu daně z příjmu, zašlete nám pro-
sím následující údaje na emailovou adresu: info@
skmetylovice.cz

Fyzická osoba – Jméno, příjmení, tituly, datum na-
rození, adresa bydliště, částka a datum zaslání pří-
spěvku.

Právnická osoba – Název subjektu, adresa sídla, IČ, 
DIČ, zastupující osoba, částka a datum zaslání pří-
spěvku

Tyto údaje jsou pro vystavení potvrzení nezbytné 
a slouží pouze pro identifikaci Vašich finančních darů 
a pro kontakt s Vámi. Zároveň nám prosím sdělte, zda 
souhlasíte se zveřejněním údajů o poskytnutém daru 
na našem webu www.skmetylovice.cz

Výkonný výbor SK Metylovice
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Kozlík cup  
V sobotu 22. května 2021 uspořádal FC Kozlovice fotbalo-
vý turnaj „Kozlík cup“. Turnaj byl určený pro hráče ročník 
2014 a mladší, kde proti sobě hrála tříčlenná družstva bez 
brankáře v mini arénách ohraničených mantinely. Turna-
je se zúčastnilo 15 družstev které byly rozděleny do tří 
skupin po pěti. Ve skupinách se hrálo systémem každý 
s každým. Metylovice reprezentovalo družstvo ve složení: 
Otakar Kulhánek ml., Martin Macoun a Nikolas Olšanský 
všichni ročník 2014. Vyhráli jsme všechny zápasy a stali 
se tak vítězi naší skupiny. Bohužel počasí nám nepřálo, za-
čalo pršet a finálové zápasy mezi vítězi jednotlivých sku-
pin již nemohly být odehrány. I tak jsme odjížděli velice 
spokojeni. Našim, vlastně nejmladším hráčům oddílu bych 
tak chtěl poděkovat za předvedené výkony v jednotlivých 
zápasech a výbornou reprezentaci metylovského fotbalo-
vého oddílu. 

Martin Židek, vedoucí družstva

Stavění májky 
Bohužel ani v letošním roce k nám nebyla koronaviro-
vá pandemie přívětivá, a tak jsme i tentokrát stavěli 
tradiční „májku“ v komornějším duchu. Za dodržení 
všech stanovených aktuálních nařízení vztyčili naši 
členové májku ve sportovním areálu u fotbalového 
hřiště.

Kácení májky již proběhlo za rozvolněnějších opatření, 
takže jsme si to mohli přece jen více užít. Přesto se tě-
šíme, že příští rok již snad „corona“ pomine a my se bu-
deme moci sejít v plném počtu bez omezení a nařízení.

SK Metylovice

Sportovní den k otevření 
nového zázemí na fotbalo-
vém hřišti v Metylovicích

Sportovní klub Metylovice ve spo-
lupráci s PR výborem Obce Metylovice pořádá Spor-
tovní den k otevření nového zázemí na fotbalovém 
hřišti v Metylovicích, spojený s „Cyklodnem, který 
se bude konat v sobotu 28. 8. 2021.

Tato akce se uskuteční za finančního přispění Míst-
ní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy a Mikro-
regionu Frýdlantsko – Beskydy v rámci dotačního 
programu s názvem „V Beskydech to žije – 2021“, 
v němž se svou žádostí uspěl také Sportovní klub 
Metylovice. 

Budou odehrána fotbalová utkání, uskuteční se sou-
těž v netradičních disciplínách a bude možno si také 
vyzkoušet různé sportovní aktivity. Těšit se můžete 
rovněž na vystoupení žen ASPV a místních fotbalis-
tů. Pro děti budou připraveny zajímavé atrakce. Celá 
akce bude zakončena večerní taneční zábavou. Vše 
bude samozřejmě odviset od aktuálních koronavi-
rových opatření.

Na Sportovní den pak naváže v neděli Memoriál Mi-
loše Čupy a Mirka Bílka ve volejbale.

Bližší informace budou uvedeny na plakátech, webo-
vých stránkách SK i obce a také budou zveřejněny 
v místním rozhlase. 

Výkonný výbor SK Metylovice a PR výbor
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Cyrilometodějská pouť  
5. července 2019 byl na Čupku slavnostně odhalen dřevěný reliéf Cyrila 
a Metoděje a byla tak založena tradice Cyrilometodějské pouti. V loňském 
roce se bohužel akce z důvodu koronavirové pandemie nekonala. Ani letos 
nemáme ještě „covid“ plně pod kontrolou, ale doufáme, že tentokrát se po-
daří Cyrilometodějskou pouť, byť s určitými opatřeními, 5. července usku-
tečnit.

Výstup na vrchol je možný ze několika stran – z Metylovic, z Hodoňovic 
i z Pržna. Pro ty, kteří se rozhodnou pro výšlap z Metylovic připravuje 
PR výbor (propagační výbor) Obce Metylovice soutěžní trasu. Start bude 
v době od 12.30 do 13.00 z autobusové zastávky „Metylovice, Čihadlo“.  
Během trasy bude připraven vědomostní kvíz s tajenkou. 

Na vrcholu Čupku zahájí ve 14 hodin program starosta obce Ing. Lukáš Hala-
ta a lašský král Z.V. Krulikovský. Poté bude následovat Bohoslužba slova ke 
cti patronům Moravy sv. Cyrila a Metoděje za účasti P. Mgr. Václava Gandery 
a celá akce bude zakončena zpěvem folkových a trampských písniček.

Na akci bude nutno dodržovat aktuální koronavirové nařízení a opatření.

Těšíme se na vaši účast a doufáme, že letos si pouť opravdu užijeme. 

Za PR výbor Martina Mertová

Čarodějnická stezka 
Díky námětu Lucie Chlubnové při-
pravili členové kulturního výboru 
Čarodějnickou stezku, která byla ur-
čena primárně pro děti do sedmi let. 
Jejím cílem bylo přinést v době stále 
platných koronavirových omezení 
volnočasovou, kdykoli přístupnou 
aktivitu. Stezka byla přístupná od 
30. dubna do poloviny května. Začí-
nala u knihobudky a pokračovala po 
cestě směrem na chatoviště. 

Mladá čarodějnice Uršula, která žije 
teprve něco málo přes 600 let, byla 
průvodcem dětem u všech 11 zasta-
vení – úkolů. Děti musely poznat její 
domácí mazlíčky, jako např. kočku 
Moly, pavouka Ferdinanda, ropuchu 
Fionu či netopýra Jožina. Na dalším 
zastavení měly děti připravené koš-
tě, na kterém si dle map procvičili lé-
tání. Je vidět, že máme šikovné děti, 
jelikož žádné ztracené děti, a ani 
úrazy, nebyly hlášeny. Přitom počet 
vydaných Leteckých průkazů z této 
Košťoškoly nebyl malý a samotné 
koště muselo být v průběhu vymě-
něno za nové. V další části, umístěné 
v mladém lese, se děti učily číst z křiš-
ťálové koule, přesněji z 20-ti obrázků 

vyobrazených v koulích. Nezbytným 
pomocníkem Uršuly jsou lektvary, 
avšak se jí pomíchaly popisky, děti 
je určitě přiřadily správně. Součástí 
stezky byly závody pavouků, kteří 
se schovali do šišek, připevněných 
provázky na klacíky. Děti se snažily 
namotávat provázky se šiškami/pa-
vouky na klacíky co nejrychleji. Na 
dalším zastavení se děti naučily dů-
ležité zaříkávadlo, snad si jej pama-
tují i dnes. Následujícím úkolem bylo 
postavit malou chatrč, která by Ur-
šule sloužila na schovávání lektvarů. 
Podél cesty bylo postaveno více než 
9 krásných chatrčí, další byly posta-
veny v lesním porostu. Na konci stez-
ky byla pro děti připravena sladká 
odměna dle jejich výběru. 

Samozřejmě, že správně měly být na 
jednotlivých stanovištích pomocníci, 
kteří by děti prováděli úkoly, ale to 
ještě nebylo možné. Potěšilo nás, že 
jsme na stezce viděli i skoro již do-
spělé. Doufáme, že stezka všem při-
nesla trochu rozptýlení. 

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

kultura



obce METYLOVICE

20



obce METYLOVICE

21

www.metylovice.cz

Z pamětí Ondřeje 
Lepíka 
Vlak vjel na ná-
draží v Nice. Ve 
městě i v okolí 
byly nádherné ho-
tely či penziony. 
Na nádraží také 
stál vlak s plukem 
černochů. Vždycky jsem četl, že čer-
noši jsou povětšině malé postavy. To 
zde byli ale atleti.  Skoro polovice jich 

byla v moři, kde se koupali. V úsměvu 
cenili na nás zuby. Ani jsme se nemoh-
li dohodnout, ke které armádě patří. 
Zda k anglické či americké. Bylo tam 
i nádherné koupaliště. Při odlivu se 
objevil asi jeden kilometr čistého bí-
lého písku, mezi kterým byly tu a tam 
roztroušeny balvany.  Za přílivu se 
zase moře přiblížilo až k nábřeží. Lidí 
zde nebylo mnoho vidět. Teď v létě 
nebyla sezóna. Byla to Riviéra, která 
měla svou sezónu v zimě. Obědvali 
jsme v Monaku.  Zde už vystupovaly 
z moře skaliska a na nich bylo vidět 

zámek se sídlem vlády a pověstné 
herny. Od Monaka se naše cesta stá-
čela do vnitrozemí. Ihned se krajina 
měnila. Vlak jel k severu. Kraj byl mír-
ně zvlněn, ale půda zde byla asi málo 
úrodná a navíc posetá balvany. Malá 
chudá políčka dávala právě úrodu 
ovsa. Zlátly zde fazole, vlnila se zelená 
kukuřice. Na mezích bylo vidět nízké 
stromy. Později jsem se dověděl, že to 
byly olivy. Domky byly rovněž malé 
a nízké. 

Jeli jsme zvláštním vlakem, který 
nebyl v jízdním řádu, a tudíž jsme 

okénko do historie

Bluegrass 
Theatre 2021 
Pro letošní sezónu jsme připravili 
parádní program. Až se nám z toho 
točí hlava, když tento program má 
projít všemi úskalími pro pořadatele 
kulturních akcí v dnešní době. Bu-
deme a musíme dodržovat všechna 
nařízení a opatření, proto žádáme, 
aby diváci sledovali rozvolňování 
opatření vlády a aktuální epidemio-
logickou situaci, aby nebyli překva-
peni při vstupu na akci aktuálními 
podmínkami, a aby u sebe měli něja-
ké potvrzení o bezinfekčnosti apod.

Předložený program je základní plán 
a ten se může měnit a doplňovat pod-
le okolností. Vystoupení jsou domlu-
vena, ale nikdo neví, jaké okolnosti 
mohou nastat. V záloze máme ještě 
další koncerty a také se rozjíždějí 
přípravy na provoz letního kina.

Přeji všem hodně zdraví a bezpečné 
kulturní zážitky.

Lukáš Karlický, Ptačoroko
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO HOSPŮDKY
Do naší „Hospůdky na hřišti“ v Metylovicích hledáme schopné kolegy na pozici číšník / servírka, a také kuchař/ka. 

Máte zkušenosti s prací v gastronomii? Rádi pracujete s lidmi?  
Jste spolehliví a máte týmového ducha? Pak hledáme právě Vás. 

Pokud se chcete ucházet o jednu z pracovních pozic vypsanou výše,  
zašlete nám prosím životopis na adresu imrvere@imrvere.com nebo volejte na číslo +420 736777350.

kolikrát stáli na nějakém malém 
nádražíčku, zatímco mnohem větší 
vlak projel bez zastávky. A zase jsme 
skoro celou noc stáli. Ráno po snída-
ni se vlak rozjel, a po otevření vagó-
nu objevil se pro mě úchvatný obraz. 
Tekoucí řeka byla zacloněna ranní 
mlhou. Z ní vyčnívaly dva středověké 
hrady či zámky na dvou protilehlých 
kopcích. Nikdo z nás ve vagóně ne-
mohl říct, kde vlastně jsme. Až ve 
stanici jsem zjistil nápis Avignon. To 
tedy byly ty dva paláce – královský 
a papežský. Krajina se jevila sice pa-
horkovitější, ale úrodnější. Na kopci 
se objevil každou chvíli více či méně 
zbořený hrad.

Jeden z kopců, vysoký asi jako náš 
Čupek, byl poset vinohrady. I vinné 
sklepy jsem tam viděl. Z každého vi-
nohradu trčela obrovská tabule s ná-
pisem firmy. Asi se jednalo o víno 
zcela nevšední kvality.

Také jsme jeli více jak čtvrt hodiny 
podél dlouhé nízké stráně, která byla 
pokryta třešňovým sadem. Právě 
zde dokončovali sklizeň. Ty hroma-
dy bedniček na nádraží mě upřímně 
překvapily. To asi vše spotřebova-
lo břicho Paříže. Po nekonečných 
zastávkách na silně frekventované 
dráze jsme na noc zastavili na ná-
draží St. Denis. Odvedli nás nedaleko 
na malý pahorek. Byl tam vysokým 
drátěným plotem obehnaný stano-
vý tábor. V noci nás hlídali černošš-
tí vojáci. Jestli jsou to lidojedi, bude 
někdo z nás do rána chybět. Vždyť 
jsme o černoších a jiných pronáro-
dech měli největší znalosti z romá-
nů. Brzy ale mé obavy pominuly. Vi-
děl jsem, jak jeden člen hlídky psal 
dopis. Když jsem se k němu přiblížil, 

spatřil jsem krasopisně psané písmo. 
I jeho úsměv, když mou zvědavost 
zpozoroval, nebyl nijak divoce ne-
přátelský. 

Ráno jsme opět nastoupili do vlaku, 
který jel napořád na sever ku Paříži. 
Začali jsme být nespokojení. Paříž 
byla v blízkosti fronty, jak měli v živé 
paměti ruští a italští zajatci za fron-
tou, kteří upravovali cesty, kopali 
rezervní zákopy atd. Často se ocitli 
v dosahu dělostřelecké palby či le-
teckých bomb. Zastávky vlaku byly 
časté a dlouhé. Když jsme se v noci 
opět rozjeli, zůstal jsem u okénka 
na stráži. Jedeme opravdu k frontě? 
Nyní jsem však zjistil podle měsíč-
ku, že už víc jak půl hodiny uhání 
vlak údolím nějaké řeky k západu. 
Krajina byla rovná, většinou samé 
louky, okolo vody rostlo mnoho stro-
mů.  Pásla se tam menší stáda krav. 
V měsíčním světle byly pěkné, červe-
nostrakaté.

Protože jsme jeli pořád k západu, 
tak se mi ulevilo a šel jsem spát. Za 
ranního rozbřesku se vlak zastavil 
a všichni jsme museli ven. Byli jsme 
prý u přístavu, ale vodu jsme nevidě-
li. Byla ukrytá za nízkými pahorky. 
Na jednom z nich se rýsovala veliká 
socha Panny Marie, hvězdy mořské. 
Na nádraží, snad města, stál v tak 
ranních hodinách hlouček zajatců, 
Němců, slušně obléknutých. Ani hla-
du na nich nebylo vidět. Odváděli nás 
stranou města na malý pahorek.  Byl 
tam postavený obrovský barák že-
lezné konstrukce obložený vlnitým 
plechem se skleněnou střechou.  Kol 
něho několik menších baráčků. Celý 
náš transport asi dvou tisíc lidí se 
do něho vešel, aniž jsme zde měli 

nějak těsno. Byl tu ubytován oddíl 
říšských Němců, zajatců. Byli ovšem 
přes den v práci, jen několik jich bylo 
v baráku. Tísnivým dojmem na nás 
působilo, jak jeden z Němců chodil 
bez přestávky okolo stolu a lavic 
v čele baráku a ustavičně křičel tak 
dlouho, až umdlen klesl. Utrpěl asi 
nervový otřes na frontě. 

Při prohlídce nevelikého dvoru jsme 
zjistili v jednom z baráků kuchyni, 
nedaleko pak něco podobného kan-
tyně. Ovšem na nějaký nákup nebylo 
peněz. Já ale měl rakouské bankovky. 
Dostanu co za ně? Jak se domluvit?  
Šlo to v němčině. Za poctivých dva-
cet rakouských korun jsem dostal 
deset cigaret nějaké lepší jakosti. 
Kdekdo chtěl alespoň šluka.  Oběto-
val jsem na to tři, než se mi podařilo 
zmizet v zákopu. Byl to pro mě luxus. 
V Rakousku bylo za jednu korunu sto 
cigaret a zde za deset korun deset ci-
garet.

Dostal jsem se do party na škrábání 
brambor. Nedělalo se to jako v Ra-
kousku. Na škrábání tam byl stroj. My 
jsme pouze omyté a oškrábané pro-
hlédli, odstranili náhodný nahnilý či 
opravili některý špatně oškrábaný. 
Po obědě si nás prohlédla skupinka 
důstojníků, vybrala z řady několik 
inteligentnějších obličejů a vzala si 
je k výslechu. Byl u něho i několikrát 
zmíněný kaprál Lhotský. Jsa zvědav, 
nachytal jsem ho hned, jak se vrátil. 
Byl celý zničený. On, věrný Rakušan 
bědoval, jak jsou někteří ti vojáci ne-
svědomití. Vyžvaní vše, co vědí. On 
nevěděl nic, ale vyslýchající anglický 
důstojník mu na mapě ukázal, kde po 
dobu naší poslední ofenzivy sledoval 
průběh císař Karel. 

inzerce
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Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377

 1 

Milí občané obce Metylovice,, 
 

Rád bych Vás informoval o otevření zcela nové ordinace Ortopedie a traumatologie kousek od Malenovic ve 
Frýdlantu nad Ostravicí! 

Ordinace Ortopedie a traumatologie MUDr. Tomáš Obtulovič – „ORTOPOINT“ je privátní smluvní zdravotní 
zařízení poskytující komplexní ambulantní služby v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. 

V ordinaci se věnujeme diagnostice, léčbě, konzervativní a operační v návaznosti na nemocniční zařízení, prevenci 
a konzultační činnosti v oboru Ortopedie a traumatologie. Odbornou péči poskytujeme všem pacientům, dětem i dospělým, 
jednoduše pro „Pro malé i velké.“ pacienty. Ordinace jsou vybaveny moderním ultrazvukovým přístrojem a podoskopem. V 
ordinaci provádíme klinické a ultrazvukové vyšetřování kyčlí novorozenců. 
 
Váš lékař a Vaše zdravotní sestra, 
MUDr. Tomáš Obtulovič, Markéta Državová 
 
ORDINAČNÍ HODINY: 
Pondělí 14:30 – 19:00 hod 

Středa 14:30 – 19:00 hod 

Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod 
Pátek 7:00 – 12:00 hod 
 
KONTAKT a OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ: 
MUDr. Tomáš Obtulovič 
Ordinace Ortopedie a traumatologie 
Poliklinika Frýdlant nad Ostravicí 
Nádražní 132 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
 
Telefon: + 420 776 272 636 
E-mail: ordinace@ortopoint.cz 
Web: www.ortopoint.cz a objednávkový on-line formulář na několik termínů do ordinace. 
 
Objednávky prosím jen v pracovní době. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 
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pátek 14.00 - 18.00
2. 7. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
3. 7. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

sobota od 13.00 
3. 7. 55. ročník pohárové soutěže hasičských družstev, fotbalové hřiště

pondělí 14.00
5. 7. 

Cyrilometodějská pouť, Čupek

start soutěžní trasy 12.30 - 13.00 ze zastávky „Čihadlo“
neděle 17.00
11. 7. Robert Křesťan a Trapéři, BG Styl, Ptačoroko, amfiteátr za školou

pátek 18.00  
30. 7. Poutníci, Flastr – amfiteátr za školou

pátek 14.00 - 18.00
6. 8. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
7. 8. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

neděle 17.00
15. 8. Rober Křesťan a Druhá tráva, Zenkl & Kozák, amfiteátr za školou

sobota 15.00
21. 8.

29. ročník recesní hasičské Soutěže netradičních družstev, areál 
Muzea Kožane město

sobota od 10.00
28. 8.

Sportovní den a Cykloden se slavnostním otevřením 
sportovního zázemí na hřišti

neděle od 9.00
29. 8. Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, volejbalové kurty

každou  10.00 - 12.00
sobotu Sběr bio odpadu, horní kravín

soboty
a neděle 14.00 - 16.00

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

soboty
a neděle 14.00 - 16.00

Výstavní síň
Výstava obrazů absolventek kursu Marcely Brodové s názvem „Barevný koníček“
20. 6. 2021 - 5. 9. 2021
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989

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

akce červenec, srpen 
kulturní, společenské, sportovní akce


