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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

společně s právě přicházejícím měsí-
cem vcházíme plně do léta, krásného 
období prázdnin a dovolených.  I přes-
to, že do konce června byly ukončeny 
některé stavební akce, tak i během 
prázdnin budou pokračovat další pro-
jekty, které v naší obci zlepší životní 
podmínky. V květnu se podařilo zdár-
ně dokončit hasičské a streetballové 
hřiště. Jedná se prakticky o zbudo-
vaní asfaltové plochy, která tvoří zá-
kladnu pro požární sport (startovací 
prostor pro závodní družstva, umís-
tění požárního stroje a kádě na vodu). 

Už několik let je trendem hasičských 
soutěží mít zpevněný povrch kolem 
základny, a to buď asfaltem, zámko-
vou dlažbou nebo gumovými dlaždi-
cemi podobnými atletickému tartanu. 
Všechna družstva tak mají během 
soutěže stejné podmínky a nejsou 
ovlivněna podmáčenou tratí. Pohá-
rová soutěž v Metylovicích už byla 
v Moravskoslezské lize jediná, při níž 
se závodilo na travnaté startovní plo-
še překryté koberci. Což byl pro naše 
hasiče hendikep při hlasování o po-
řadatelství soutěží na další rok. Pro-
to není divu, že již řadu let usilovali 

OBSAH

Dění v obci

ÚVODNÍ SLOVO
Jaro se pomalu přehouplo v léto. Děti se 
těší na prázdniny a dospěláci na dovo-
lenou. Snad bude letos pohodovější než 
v předchozích dvou letech, kdy jsme mu-
seli dodržovat různá protikoronavirová 
opatření a nařízení. 

Náš život se začal pomalu vracet do 
„starých kolejí“, a to nejen život osobní, 
ale i kulturní a sportovní. Co všechno 
uspořádaly naše spolky a také PR výbor 
a Kulturní výbor si můžete přečíst v rub-
rice Sport a Kultura. A nebylo toho málo 
– Velikonoční vítání jara, Čarodějnická 
stezka, Předmájové políbení, kladení 
věnců k pomníku padlých a další.

Našim spolků se dařilo také na „poli 
dotačním“. V 5. výzvě Místní akční sku-
piny Frýdlantsko-Beskydy, v Programu 
rozvoje venkova, uspěl SK Metylovice 
z.s. a také Sbor dobrovolných hasičů. 
Sportovci získali dotaci na modernizaci 
a rozšíření venkovního i vnitřního mobi-
liáře a hasiči na vybavení klubovny. Po-
drobnější informace se dozvíte v článku 
starosty obce v sekci Dění v obci.

A pokračovat budeme v tomto čísle také 
v „Toulkách po Metylovicích“ i v předsta-
vování sakrálních památek nacházejí-
cích se v naší obci.

Bohatou činnost měly v uplynulých týd-
nech také děti v naší mateřské školce 
i základní škole. Pečlivě se připravovaly 
na velikonoční svátky a zasoutěžily si 
o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Také 
si zasportovaly ať už na hasičském dnu 
„Železný hasič“ nebo na fotbalovém Mc-
Donald Cup či na gymnastických závo-
dech. Jak se jim tam dařilo si můžete pře-
číst v rubrice ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ 
Metylovice. 

Po tak náročném programu po celý škol-
ní rok si jistě prázdniny zaslouží. A tak 
přejeme všem dětem, aby pro ně byly 
prázdniny dny plné pohody, koupání, vý-
letů a nových zážitků. Dospělákům pak 
přejeme krásnou, slunečnou, a hlavně 
odpočinkovou dovolenou. 

PR výbor
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o změnu. Nejdříve jsme však potřebo-
vali vybudovat zázemí na hřišti. Při 
jeho stavbě by totiž těžká auta a me-
chanizace mohla nový asfaltový po-
vrch poškodit. A jelikož rekonstrukce 
budovy s hospůdkou, šatnami a soci-
álním zázemím byla v loňském roce 
zdárně dokončena, tak letos přišla 
konečně na řadu i zpevněná plocha 
pro základnu. Teď už jen věřme, že 
nový povrch přinese našim hasičům 
dobré výsledky, a že zopakují nebo 
muži napodobí loňský úspěch, tj. ví-
tězství našich žen v Moravskoslezské 
lize v požárním útoku. A co je vlast-
ně to streetballové hřiště. Streetball 
je taková městská forma basketbalu. 
Obvykle se používá jen jedna stra-
na hřiště, ale jinak jsou pravidla hry 
velmi podobná těm z klasického bas-
ketbalu. Počet hráčů v jedné hře se 
může pohybovat od jednoho útoční-
ka na jednoho obránce (známé také 
jako one on one neboli mano a mano) 
až ke dvěma týmům po pěti hráčích 
v každém z nich. Streetball není �i-
nančně náročný na sportovní vyba-
vení a vystačíte si tak i třeba s jedním 
protihráčem. Ale i samotný jedinec si 
může zadriblovat s míčem a zaházet 
na koš. A tak jsme se rozhodli v rámci 
hasičské základny, pokrýt asfaltem 
i další část parkoviště před hřištěm, 
která bude odpovídat rozměrům 
streetballového hřiště (15 m široké 
a 11 m dlouhé). Jste tedy vítáni. Přijď-
te si vyzkoušet své dovednosti. 

V červnu byly také opraveny 3 úse-
ky místních komunikací. Jednalo se 
o dvě cesty na Žukově a jednu k Med-
věďoku, v celkové délce 1,3 km. Na 

tuto akci máme schválenou dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj (dále 
jen MMR) ve výši 2,7 mil. Kč. 

Na začátku července se začne na sva-
hu mezi tribunou a hospůdkou na fot-
balovém hřišti stavět opěrná zídka, 
která vymezí prostor pro umístění 
dětských herních prvků. Realizace 
dětského hřiště je rovněž spolu�inan-
cována z dotace Moravskoslezského 
kraje ve výši 400 000 Kč. Z vlastních 
prostředků obce započaly stavební 
práce na zpevnění plochy mezi volej-
balovými kurty a hospůdkou na hři-
šti. Do pouti, která letos bude 7. srp-
na, by se měly připravit konstrukční 
vrstvy na celém prostoru tak, aby 
bylo jednak pevno pod nohama na 
venkovní akce typu pouť, Den obce 
atd., ale také, aby místo bylo nachys-
táno na příští rok pro �inální poklád-
ku asfaltu. Čekáme ještě, zda budeme 
úspěšní v získání dotace na retenč-
ní nádrž pro zachycování spodních 
a dešťových vod z budovy a drenáží 
na hřišti. Tato podzemní jímka by 
měla být zakopána právě v připravo-

vané ploše, a tak by asi nebylo rozum-
né kopat pak do nového asfaltového 
povrchu díru pro nádrž. 

Do konce srpna by měla být ukonče-
na také stavba chodníku od Vrchovi-
ny po Žukov. Otevřený příkop podél 
hlavní silnice je již po celé délce zat-
rubněn a nyní tak probíhají kladečské 
práce na samotném tělese chodníku. 
Projekt je spolu�inancován ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
částkou 5 mil. Kč. 

V době uzávěrky tohoto čísla Zpra-
vodaje bohužel ještě nebyly známy 
výsledky dotačního titulu z MMR na 
podporu obnovy místních komunika-
cí, kde jsem za obec Metylovice podal 
žádost o dotaci na opravu cesty za 
kravínem na dolním konci. Náklady 
na opravu by měly činit cca 1,86 mil. 
Kč. V případě úspěchu bychom měli 
obdržet dotaci ve výši 80 % z cel-
kových uznatelných nákladů, což je 
1,48 mil. Kč. 

Přeji vám, abyste si plnými doušky uži-
li nadcházejících prázdnin a dovolené. 
Ať už své volno budete trávit v našich 
krajích nebo v zahraničí, tak se hlavně 
šťastně a ve zdraví vraťte do svých do-
movů. Kdo zůstane doma v Metylovi-
cích, tak se může těšit na letní akce po-
řádané místními spolky (nově by se na 
hřišti mělo promítat i letní kino) nebo 
si zajít na procházku po okolí, kde se 
třeba můžete posadit na další dřevě-
nou lavičku umístěnou v remízku ve-
dle „břízek“ s výhledem na Metylovice 
a Frýdlant nad Ostravicí.

Ing. Lukáš Halata, starosta
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SK i SDH Metylovice uspěli s žádostmi o podporu 
na MAS Frýdlantsko-Beskydy  
Na konci února vyhlásila Místní akč-
ní skupina Frýdlantsko-Beskydy z.s. 
(dále jen MAS) 5. výzvu k předkládá-
ní žádostí o podporu v rámci opera-
ce 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014-2020. V rámci této 
výzvy byly vyhlášeny 2 �iche, jedna 
�iche F21 pro zemědělce a druhá F29 
pro obce nebo svazky obcí, příspěv-
kové organizace zřízené obcí nebo 
svazkem obcí, spolky, registrované 
církve a náboženské společnosti. Do 
�iche 29 – Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech bylo 
podáno celkem 23 projektů, z nichž 
2 byly z Metylovic. Obě naše žádosti 
prošly jak kontrolou přijatelnosti, tak 
i formálních náležitostí. A nakonec 

byly i s nejvyšším bodovým hodno-
cením schváleny k �inancování. Jeden 
projekt podali místní hasiči a týkal 
se modernizace vybavení klubovny 
Sboru dobrovolných hasičů Metylovi-
ce. V rámci projektu chtějí naši hasiči 
dovybavit klubovnu novým kancelář-
ským nábytkem, do něhož se umístí 
kroniky, fotoalba, trofeje a další cen-
né artefakty, které se využívají pro 
výstavy při jubileích sboru, ale aktu-
álně jsou nepřehledně uloženy v pa-
pírových krabicích v rohu místnosti. 
Celkové náklady projektu jsou ve výši 
90 000 Kč a dotace činí 72 000 Kč. 

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE zase 
žádal o pořízení dvou přenosných 

fotbalových stří-
daček, každá pro 
min. 8 hráčů. 
Pak o zakoupení 
dvou plechových 
kontejnerů (roz-
měry 5 x 2,2 me-
try a 4 x 2,2 metry), kde by se sklado-
val venkovní mobiliář SK (lajnovačky, 
sítě, praporky, sekačky, postřikovače 
trávníků, lavičky, stoly, hnojiva atd.) 
a nakonec chce klubovnu SK vybavit 
55 ks konferenčních židlí – stohova-
telných a 15 ks skládacích stolů. To 
vše za necelých 500 000 Kč. Dotace 
pak je ve výši cca 400 000 Kč. 

Ing. Lukáš Halata, starosta

Úprava 
autobusových 
zastávek 
METYLOVICE – DVOŘÁČEK  
Dřevěný přístřešek – čekárna u auto-
busové zastávky Metylovice – Dvořá-
ček je opět na svém staronovém mís-
tě a bude tak moci chránit čekající 
občany před nepříznivým počasím. 

METYLOVICE – ČIHADLO
U autobusové zastávky Metylovice – 
Čihadlo postavili zaměstnanci obce 
nový přístřešek, který ani tak pri-
márně nemá sloužit k úkrytu před 
nepřízni počasí, ale je tam hlavně 
z bezpečnostního důvodu. Střecha 
rodinného domu č.p. 210 vykazuje 
defekty, které by mohly ohrozit život 
a zdraví osob, čekajících na zastávce. 
Aby stavební úřad nemusel vymezit 
před RD č.p. 210 stavebně nebez-
pečný prostor, čímž by „nástupiště“ 
prakticky zaniklo, rozhodli jsme se 
problém vyřešit zbudováním pří-
střešku, který by měl cestující ochrá-
nit před možným pádem střešních 
tašek či cihel z komínu.

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Obec informuje

Statistika obce k 30. 04. 2022
K 30. 04. 2022  má obec Metylovice celkem 1.784  občanů (včetně cizinců).

Přistěhovalo se:       30 osob Zemřelo:         6 osob (2 ženy a 4 muži)
Odstěhovalo se:        16 osob Narodilo se:  7 dětí (6 chlapců a 1 holčička)

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni       1784     893 891
Do 15 let         320     169 151
Do 18 let         374     197 177
Od 18 do 60 let         926     475 451
Nad 18 let       1410     696 714
Nad 60 let         484     221 263

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 15.04.2022
 Nejmladší muž  15.04.2022
 Nejmladší žena 27.01.2022
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  27.09.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924

Na kole bezpečně – Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči 
motorových vozidel a cyklisty 

Teplé slunečné dny přilákaly na ces-
ty milovníky cykloturistiky. Nejen na 
cyklostezkách, ale také na cestách je 
se zvýšeným pohybem cyklistů spo-
jené také riziko nehodovosti. Počet 
cyklistů v poslední době výrazně 
stoupl, přičemž tato skupina patří 
mezi nejohroženější účastníky sil-
ničního provozu. Policisté krajského 
ředitelství Moravskoslezského kra-
je se v předchozích dnech zaměřili 
nejen na ohleduplnost mezi cyklisty 
a řidiči motorových vozidel, ale také 
na dodržování zákonem stanovených 
pravidel provozu na pozemních ko-
munikacích.

Na předem určených místech účast-
níkům připomněli několik zásad, jako 
jsou například:

• Účastníkem provozu na pozem-
ních komunikacích je každý, kdo se 
přímým způsobem účastní provo-
zu na pozemní komunikaci

• Mezi povinnosti účastníka silnič-
ního provozu patří kromě jiného 
zákaz požití alkoholických nápojů 
nebo užití návykových látek před 
a během jízdy

• Přejezd pro cyklisty je místo na 
pozemní komunikaci určené pro 
přejíždění cyklistů přes pozemní 
komunikaci vyznačené příslušnou 
dopravní značkou

• Cyklista mladší 18 let je povinen 
za jízdy použít ochrannou přilbu 
a musí jí mít nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě

• Na jednomístném jízdním kole 
není dovoleno jezdit ve dvou

• Cyklista za snížené viditelnosti 
musí mít za jízdy rozsvícený svět-
lomet s bílým světlem svítícím do-
předu a zadní svítilnu se světlem 
červené barvy nebo přerušova-
ným světlem červené barvy

• Cyklista je povinen užít zřízených 
jízdních pruhů pro cyklisty a ste-
zek pro cyklisty

• Pokud je stezka pro chodce a cyk-
listy označena dopravní značkou 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ ne-
smí cyklista chodce ohrozit

• Na vozovce nesmí ohrozit chodce, 
musí jezdit při pravém okraji vo-
zovky

• Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za 
sebou

• Před vjezdem na přejezd pro cyk-
listy se cyklista musí přesvědčit, 
zda může vozovku přejet, aniž by 
ohrozil sebe i ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunika-
cích (na přejezdu pro cyklisty se 
jezdí vpravo)

• Cyklista je povinen dávat znamení 
paží jen před započetím jízdního 
úkonu

Od ledna 2022 vyšel v platnost zá-
kon, který řidiči přikazuje povin-
nost předjet cyklistu ve vzdálenosti 
nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič 
lépe představit vzdálenost, kterou 
musí dodržet, doporučujeme objíždět 
cyklistu stejným způsobem, jako při 
předjíždění vozidla. 

Mnoho šťastných kilometrů bez ne-
hod a slunce nad hlavou.

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská 
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Dokázali byste změnit svět?
Zní to neskutečně, a přitom je to mož-
né. Přemýšleli jste, co znamená „svět“ 
pro vás? Je to možná dobré místo pro 
život, zdravá příroda, dobré vztahy 
mezi lidmi, mír… 

Jak vnímáme svět je individuální. Pro 
malé dítě znamená máma a táta celý 
jeho svět. Rodiče pomohou, pohladí, 
podpoří, ukáží dětem, jak vykročit 
do světa, jak bezpečně poznávat své 
okolí, jak se v životě neztratit… Ně-
které děti se však „ztratily“ úplně na 
začátku. Z různých důvodů nemají 
svou mámu, tátu ani nikoho blízkého 
jen pro sebe a napořád. Jsou však mezi 
námi lidé, kteří těmto dětem dokázali 
změnit svět – stali se jejich náhradní 
rodinou, stali se pěstouny. 

Odbor sociálních věcí Městského úřa-
du ve Frýdlantu nad Ostravicí dlouho-
době podporuje zájem o pěstounskou 
péči mezi občany. Nyní se nám na-
skytla příležitost, jak všem více pěs-
tounství přiblížit. Oslovili jsme „naše“ 

pěstouny, kteří se v osmi dílech nato-
čených videospotů s vámi podělí o své 
pocity, motivace a zkušenosti. Těmto 
„našim“ pěstounům děkujeme nejen 
za to, že otevřeli svou náruč dětem ji-
ných rodičů, ale také, že svým účinko-
váním ve videospotech předali posel-
ství dalším lidem. Stát se pěstounem 
stojí za to!

Velmi si také ceníme nabídky, práce 
i profesionálního a citlivého přístupu 
pana Petra Rehanka, režiséra, sce-
náristy, kameramana, střihače a ob-
časného fotografa, který s nápadem 
na natočení série o pěstounech přišel 
a bezplatně videospoty vytvořil. Patří 
mu proto veliký dík. 

Věříme, že si najdete čas na shlédnutí 
videospotů, osmidílné série „Dokázali 
změnit svět – aspoň některým dětem.“ 
A možná, alespoň v to doufáme, se ně-
kteří z vás inspirují a začnou uvažo-
vat, že by se také chtěli stát pěstouny. 
Videospoty již nyní můžete shlédnout 

na stránkách www.frydlantno.cz, na 
youtubovém kanále Město Frýdlant 
nad Ostravicí https://www.youtube.
com/watch?v=fNbYX8JVhxA, na soci-
ální síti facebook Město Frýdlant nad 
Ostravicí a věříme, že vzájemným sdí-
lením se dostanou k mnoha občanům. 

Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát 
náhradními rodiči (pěstouny, osvoji-
teli či pěstouny na přechodnou dobu), 
neváhejte pro bližší informace kon-
taktovat Městský úřad Frýdlant n. O., 
odbor sociálních věcí, pracoviště 
ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant n. O., 
kancelář č. 120, sociální pracovnici 
pro náhradní rodinnou péči Bc. Kate-
řinu Illésovou, tel.: 558 604 179, 

e-mail: killesova@frydlantno.cz. 

Informace k náhradní rodinné péči na-
jdete také na odkaze www.dejmedete-
mrodinu.cz.

Bc. Kateřina Illésová, 
odbor sociálních věcí

Co se děje s vytříděným olejem? 
Taky vás napadlo, co se děje dál se 
vším tím použitým olejem, který 
doma slijete a odnesete do olejové po-
pelnice? Nejste sami. Pojďme se tedy 
podívat, jak to děláme my v Třídímo-
lej.cz. Co všechno se s vysloužilým ku-
chyňským olejem musí stát, aby mohl 
znovu posloužit lidem jako recyklo-
vané palivo pro letadla a auta. A také 
že třídění opravdu má smysl. 

OBSAH POPELNIC PRAVIDELNĚ 
VYVÁŽÍME
Veškerý použitý olej, který sesbírá-
te a vhodíte do některé z našich po-
pelnic, pravidelně svážíme do naší 
továrny. Tady se obsah svozových 
vozů vysype na pás zpracovatelské 
linky a roztřídí. Naplněné plastové 
láhve linka nejdříve rozdrtí, aby 
z nich mohly oleje a tuky vytéct a při-
pravit se pro další fáze zpracování. 
Nadrcené a omyté plasty předáváme 
k recyklaci dalším zpracovatelům, 
takže se znovu vrací do oběhu.

POUŽITÝ OLEJ MECHANICKY 
ZPRACOVÁVÁME
Špinavý použitý olej musí násled-

ně projít mnoha fázemi čištění, aby 
se zbavil zbylých jemných kousků 
plastů, pevných zbytků jídel, jako je 
strouhanka, stopy masa, zeleniny 
a podobně, a také obsahu vody. Zbyt-
kový biologicky rozložitelný odpad 
z oleje dodáváme do bioplynové sta-
nice, kde nachází další využití pro vý-
robu energie. 

Celý proces zpracování použitých 
jedlých olejů a tuků přitom probíhá 
čistě mechanickou cestou, takže není 
potřeba využívat žádné chemikálie. 
Právě díky tomu, že je recyklace olejů 
relativně jednoduchá a nemá žádné 
vedlejší negativní dopady na životní 
prostředí, je velmi efektivní. O maxi-
málně udržitelné procesy a nakládání 
se zdroji se samozřejmě v Třídímolej.cz
snažíme na všech úrovních zpracová-
vání olejů a tuků.

VYČIŠTĚNOU SUROVINU DODÁ-
VÁME DO RAFINERIE
Na konci procesu probíhajícího v naší 
továrně získáme vyčištěný a zpraco-
vaný odpadní olej, který dodáváme 
ra�inerii. Ta jej umí využít nejefektiv-
něji – vyrobí z něj přísadu do bionafty 

druhé generace nebo plně recyklova-
né letecké palivo. Díky tomu nemusí 
auta a letadla jezdit a létat na fosilní 
paliva ani na speciálně pěstované po-
traviny, ale využívají naopak odpad, 
který by byl jinak neužitečný, nebo 
dokonce škodlivý. 

SPOLEČNĚ TAK SNIŽUJEME UH-
LÍKOVOU STOPU
Vzhledem k tomu, že je letecká a sil-
niční doprava jedním z největších 
světových producentů oxidu uhliči-
tého, ovšem vzdát se jich zatím neu-
míme, je recyklace olejů dobrá cesta, 
jak alespoň snižovat svou uhlíkovou 
stopu. Na každý „záchráněný“ a re-
cyklovaný litr odpadního oleje totiž 
ujedou osobní dieselová auta čtrnáct 
až dvacet kilometrů zcela bez emisí. 
Anebo pokud jezdit nechcete, dá se to 
vyčíslit i jinak: každé čtyři vytříděné 
litry použitého oleje pomůžou stejně, 
jako byste vysadili strom. 

Vidíte, jak jednoduché to je? Každý 
můžeme planetě něčím pomoct. Dě-
kujeme, že jste v tom s námi. 

Markéta Dluhá
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Platnost starších 
vzorů bankovek 
skončí 30. června, k výměně zatím stále 
stačí s nimi platit
Platnost starších vzorů bankovek let 1995 
až 1999 skončí k 30. červnu 2022, veřej-
nosti k jejich výměně však prozatím stále 
stačí průběžně platit hotovostí v obcho-
dech. Návštěvu banky kvůli bankovkám 
s úzkým bezpečnostním proužkem není 
třeba plánovat, na výměnu těch, které zů-
stanou v peněženkách a sejfech. Po 1. čer-
venci 2022, bude čas následujících 24 měsí-
ců na pokladnách bank a poté neomezeně 
na všech sedmi regionálních pracovištích 
ČNB. Konec platnosti k 30. červnu 2022 se 
týká bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 
200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 
až 1999. Výjimkou jsou bankovky s nomi-
nálem 5000 Kč, které zůstanou v oběhu 
všechny i nadále.

Od 1. července 2022 do 30. června 2024 bude 
možné neplatné bankovky s úzkým prouž-
kem vyměnit na pokladnách všech bank, 
které provádějí pokladní operace, a součas-
ně také na všech sedmi územních zastoupe-
ních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna 
možná pouze na pokladnách ČNB, avšak po 
neomezenou dobu. Stahované starší vzo-
ry bankovek jsou od těch, které zůstanou 
v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stří-
břitého proužku – ochranného prvku, který 
vertikálně protíná bankovku. Tento proužek 
je u stahovaných bankovek úzký a jeho bar-
va se při naklopení nemění, zatímco nejno-
vější vzory bankovek mají proužek širší, jenž 
při naklopení mění barvu z hnědo�ialové na 
zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále od-
lišuje letopočet vyobrazený na lícní straně 
bankovky a některé další ochranné prvky.

ČNB starší vzory bankovek již průběžně vy-
řazuje z oběhu. Při výběru z bankomatu by 
se veřejnost měla již setkávat pouze s ban-
kovkami nových vzorů, které budou platit 
i po 1. červenci 2022.

Další potřebné informace včetně infogra�i-
ky, jak snadno poznat bankovku, jejíž plat-
nost

Kurz Podnikni to! odstartoval ve 
Frýdlantu reálné podnikatelské 
projekty 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončil 
kurz Podnikni to! Pro účastníky je 
jeho konec zároveň novým začát-
kem. Jejich podnikatelské plány 
a nápady mají konečně příležitost 
naplno a bezpečně odstartovat. 

Cílem pěti dvouhodinových se-
tkání bylo nastavit systematické 
a konkrétní kroky, na jejichž zákla-
dě lze nastartovat projekty bez ri-
zika a s minimem �inancí. Nešlo jen 
o zcela nové podnikatelské plány, 
ale i projekty, které měly obohatit 
aktuální podnikání. 

Účastníci se pod vedením zkuše-
né podnikatelky naučili odhalit 
potenciál svého nápadu, postupně 
ho budovat, hledat rizika, která jej 
ohrožují, komunikovat se zákazní-
ky, prezentovat projekt před jiný-
mi podnikateli a zpracovávat zpět-
nou vazbu.

Díky �inanční podpoře Mikroregi-
onu Frýdlantsko-Beskydy byl kurz 
pro účastníky zdarma. „Chtěli jsme 
tím umožnit účastníkům kurzu pro-
měnit jejich podnikatelské sny v re-
álné podnikatelské projekty, které 
následně pomohou oživit region. 
Pokud se jen zlomek ze zamýšlených 
projektů podaří zrealizovat, bude to 
velký přínos,“ uvedl pan místosta-
rosta Frýdlantu nad Ostravicí Da-
vid Pavliska.

Kdo byli ti, kteří se pustili do hle-
dání funkčního potenciálu svých 
projektů, nápadů v hlavě a zkou-
mání podnikatelského myšlení? 

Kurz absolvovali obyvatelé obcí 
Mikroregionu, začínající i pokročilí 
podnikatelé. Každý v aktuální fázi 
svého podnikání hledal cesty, jak 
začít, jak odbourat překážky a oba-
vy, získat informace, nový vítr do 
plachet nebo nový pohled na věc. 

Absolvent kurzu Jaroslav shrnuje: 
“Šlo o příjemné setkání tvořivých lidí, 
kteří nechtějí být nečinní. Jsem obo-
hacen o další úhel pohledu, o návod 
na uspořádání svého podnikatelské-
ho záměru.”

Pro Kamilu byl kurz přínosem, vel-
kou motivací a příležitostí zamyslet 
se nad tím, jak se svým projektem 
naložit. Oceňuje inspirativní kolek-
tiv kurzu i lektorku Markétu Men-
šíkovou. 

Kurzem aktivity na podporu pod-
nikatelů nekončí. Absolventi po-
kračují v rozvíjení sebe a svých 
projektů v navazující komunitě 
Klubu podnikavců. Klub je ote-
vřen nejen jim, ale všem zájem-
cům z města a okolních obcí, 
kteří mají chuť získat nové aktu-
ální informace a budovat efektivní 
a funkční podnikání.

Účastníci mají v Klubu k dispozici 
plnou pozornost podnikavých lidí 
z Frýdlantu a okolních obcí, kteří 
aktivně hledají odpovědi na otáz-
ky, které se v podnikání běžně řeší. 
Přesně o tom je Sraz podnikavců. 
Komunitní setkání Klubu podni-
kavců se koná 1x měsíčně v menší 
skupině pod vedením zkušeného 
podnikatele. Kromě diskusí a sdí-
lení know-how, jsou součástí i te-
matická setkávání, zváni jsou také 
hosté a odborníci ze světa byznysu.

„Každé podnikání se skládá z toho, že 
člověk potřebuje po čase řešit marke-
ting, �inance a dostává se do různých 
oborů a odvětví,” říká člen komunity 
Jarda, „Klub mi pomáhá v tom, že se 
můžu zeptat ostatních podnikatelů, 
jak řeší například sociální sítě, �inan-
ce nebo účetnictví a můžu tak získa-
né informace rychleji využít pro sebe 
a vlastní podnikání.”

Díky příspěvku Mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy je možné 
vyzkoušet testovací členství na 
3 měsíce za zlomek ceny, a to za 
pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). 
Pokud účastníci během tohoto ob-
dobí zjistí, že pro ně Klub není, pe-
níze jim budou vráceny zpět.

Pro bližší informace pište klubové 
manažerce Evě Košťálikové
kostalikova@klubpodnikavcu.cz, 
727 981 789.

nost
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Pokračujeme v představování míst 
naší obce, které navštěvovali turisté 
v minulém roce v rámci soutěže Toul-
ky po Metylovicích.

10.  NEJVZDÁLENĚJŠÍ BOD 
– ITALSKÁ BOTA 

Nejvzdálenější bod, vzdušnou čarou 
4,5 km od středu obce Metylovice 
(od kostela), se nachází v ondřejníc-
kém masívu. Nazývá se „italská bota“. 
A proč právě tento název? To proto, 
že hranice obce v těchto místech při-
pomínají jednak hranice Itálie a také 
tvar boty.

Však se podívejte na mapu….

Nejvzdálenější bod Metylovic je také 
rozcestím pro další túry. Modrá znač-
ka vás přes vrchol Skalky zavede do 
Kunčic pod Ondřejníkem. Po zelené 
značce můžete sejít do Kozlovic.

Asi nejzajímavější bude regionální 
trasa tzv. Jezevčí stezka. Pohodová 
okružní trasa cca 15 km dlouhá vás 
provede podél hory Ondřejník s nád-
hernými výhledy na Beskydy. Na 

vrcholu Skalky možná narazíte na 
tajnou chodbu zbojníka Ondráše. Na-
vštívit můžete SKI areál na Opálené, 
kde máte možnost vyzkoušet si out-
doorové aktivity a na zpáteční ces-
tě se pak zastavte u kamenné kaple 
sv. Antonína a sv. Kryštofa. Občerst-
vit se můžete v roubence Ondřejníček 
a děti se cestou po Jezevčí stezce mo-
hou zapojit do soutěže, kterou připra-
vil Spolek Beskydhost.

Bližší informace na: 
www.pomedvedichtlapkach.cz

11.  BÝVALÁ SKLÁDKA 
– MEDVĚĎOK

V pozdní době kamenné vyráželi lovci 
zvěře až do blízkosti naší obce. Lovili 
zde hnědé medvědy – odtud pravdě-
podobně pochází název Medvědí strž, 
u nás zvaná Medvěďok nebo Medvědí 
potok, který touto strží protéká. Med-
věďok se nachází na úpatí Metylovské 
hůrky zvané Čupek.

Právě na tomto Medvědoku, zřídil 
v roce 1979 Městský národní výbor 
Frýdlant nad Ostravicí skládku pev-

ných domácích odpadů. Původně to 
byl hluboký padol, který se postupně 
začal zavážet odpady z Frýdlantu nad 
Ostravicí a z ostatních integrovaných 
obcí. Nad skládkou bylo často vidět 
kouř i plameny. 

V září 1990 byla skládka včetně in-
ventáře předána do správy nově zvo-
leného Místního národního výboru 
Metylovice. 

Vzhledem k tomu, že kapacita skládky 
byla v roce 1994 již zcela vyčerpána, 
došlo k jejímu uzavření. Od okresní-
ho úřadu ve Frýdku-Místku obdržela 
Obec 2 milióny Kč na její rekultivaci, 
kterou provedla �irma Frýdecké sta-
vitelství z Frýdku-Místku. 

A na závěr jedna pověst, která se váže 
k Metylovské hůrce:

„Jednou se vracel dělník z Místku do 
Metylovic z práce domů. V Metylov-
ské hůrce si chtěl nasbírat trochu dří-
ví na topení. Když začal sekat, najed-
nou se ozvalo: „Necháš toho!“ 

Jakmile to dělník uslyšel, vypadla mu 
sekyra z rukou a vlasy mu hrůzou 
vstávaly na hlavě. Rozhlížel se kolem 
sebe, ale nikde nikoho neviděl. Popa-
dl tedy naštípanou hromádku, seky-
ru a začal utíkat, co mu nohy stačily. 
Sousedům pak vyprávěl, že ho v Me-
tylovské hůrce pronásledovali zlí du-
chové.“

12.  OBECNÍ MRCHOVIŠTĚ
Kůže se původně opatřovaly tak, že se 
nakoupil živý dobytek, hlavně koně 
v Uhrách nebo v Haliči a celé stádo 
se přihnalo do Metylovic. Tady koně 
utratili. Zprvu za fojtstvím, později 
na Baděnovicích. Proto se Metylovi-
cím říkalo koňské nebe. 

Podle písemných pramenů přichází 
v druhé polovině 17. století do Me-

Toulky po Metylovicích



obce METYLOVICE

9

www.metylovice.cz

tylovic první řemeslník – koželuh 
z rodu Bílků, který změnil život obce 
na příští tři století. 

Jirchářsko – koželužské a od 19. sto-
letí i řemenářsko – bičařské řemeslo 
nejen soutěžilo s původním zeměděl-
stvím, ale svým výnosem a proslulos-
ti pozvedalo ponenáhlu obec ze za-
ostalosti a bezvýznamnosti „dřevěné 
obce“ v modernější obec s kamenno 
– cihlovou výstavbu. S tím rostl i kul-
turní a společenský život, vzdělanost 
a uvědomělost občanů Metylovic. 
Výrobky tohoto řemesla pronikaly 
nejen na regionální, ale i celostátní 
a mezikontinentální trhy v době jeho 
konjunktury. Znali je v Evropě, Asii 
i v obou Amerikách. Současně umož-
ňovaly i nákup, nejen tradičních, ale 
i do té doby neznámých exotických 
surovin na další kvalitnější výrobu. 
Postupně se touto výrobou zabývalo 
více než 30 výrobců – podnikatelů 
v obci, členové jejich rodin a další ná-
mezní pracovníci.

Toto řemeslo skončilo v Metylovicích 
v roce 1949, kdy řemenářské provozy 
byly znárodněny a výroba přeložena 
nejprve do sousedních Palkovic a po-
sléze na Slovensko jako součást pod-
niku Gala.

V roce 2010 bylo v Metylovicích ote-
vřeno Muzeum se stálou expozicí 
„Kožane město“, dokumentující slav-
nou historii řemenářství, vydělávání 
kůží a výroby proslulého metylovic-
kého biče.

13. REFLEXNÍ STEZKA 
Světelný zážitkový labyrint, je uni-
kátní projekt, jak si užít les potmě. 
Takovýto labyrint, chcete-li cesta, 
vznikl i u nás v Metylovicích. 

Trasa je středně náročná: DO KOPCE 
– PO ROVINĚ – Z KOPCE. Po deštích 
může být na loukách a v lese mokro 
a bláto, proto je tomu nutno přizpů-
sobit oblečení a obutí. 

Cestu je možné projít pouze pod 
rouškou tmy! Na stromech, sloupcích 
a jiných místech jsou umístěné drob-
né re�lexní plošky, které osvícením 
baterkou se zablesknou a tím vám 
ukážou cestu. Tato trasa je dlouhá 
cca 3 km. Začátek je u kostela na ces-
tě směrem na bývalou skládku (KČT 
žlutá trasa na Čupek). Asi po jednom 
kilometru trasa schází ze žluté (KČT) 
značené cesty na louku a následně již 
do lesa. Pokud se budete držet znače-
né trasy, nemůžete zabloudit a světýl-
ka vás vyvedou zpět na hlavní silnici. 

P.S.: NEZAPOMEŇTE BATERKY 
A MOBIL, PRO PŘÍPAD, ŽE BYSTE ZA-
BLOUDILI

Příjemný a strašidelný zážitek pro 
vás připravila Lucie Chlubnová.

14. SOCHA SV. JOSEFA
Jak uvádějí místní prameny, v úterý 
6. 3. 1979 zmizela z kamenného sloupu 
socha sv. Josefa, která stála za posled-
ním rodinným domem na levé straně 
směrem na Palkovice. Dne 6. 4. 1979 
byl vyvrácen i těžký kamenný sloup, 
na němž socha stála. 23. března však 
byl sloup znovu postaven, údajně se 
tak stalo tajně v noci.

A co uvádí obecní kronika?

„Socha sv. Josefa na dolním konci Me-
tylovic se se stala v roce 1979 cílem 
mladíků, kteří sochu zničili, takže zů-
stal jenom podstavec. Tato akce byla 

všemi občany s rozhořčením odsou-
zena. Své zde vykonal alkohol a vůbec 
bujná povaha části mládeže. Byli to 
cizí mladí lidé, kteří do naší vesnice 
jezdili u příležitosti různých zábav.“ 

Ať už sochu zničil kdokoliv, byla tato 
opravena a přemístěna ke kostelu 
Všech svatých, kde stojí dodnes.

15. PRVNÍ RADIOSTANICE
První radiopřijímač v naší obci byl 
majetkem organizace Orel a byl pro-
vozován v sále na Čihadle.

Co o této události říkají pamětníci?

„Na schůzi správní rady 4. března po-
prvé padla ve volných návrzích zmín-
ka o zřízení rádia, což vzbudilo u ně-
kterých bratří veliký zájem. Dohodli 
se, že ho koupí od Josefa Petra z Frý-
dlantu. Manipulovat s ním budou pou-
ze František Michalec, Teo�il Halata 
a Viktor Liberda. Akumulátor k rádiu 
nechali nabít rovněž ve Frýdlantě. 
Radiopřijímač se brzy porouchal. Pan 
Petr ho opravil a zároveň předělal 
na modernější a přidal radu. Přístroj 
nesmí být ponechán v sále ve skříní, 
neboť je tam vlhko a z toho pramení 
závady. Byla zhotovena skříňka, ve 
které se rádio po produkci přemís-
ťovalo buď k Viktoru Liberdovi nebo 
Františku Michalcovi. Od 6. března se 
každou neděli pořádal pro veřejnost 
na Čihadle radiovečírek.“

Ondřej Lepík vzpomíná: „Na tom je-
viště jsme také občanům předvedli 
první rozhlasový aparát, ještě na ba-
terie a akumulátor, poněvadž v obci 
ještě dosud nebyla zavedena elektři-
na. Přístroj stál více než 2000 korun 
a byl vyroben amatérsky. Provoz na 
něm byl drahý, a proto se ho TJ Orel 
jako nerentabilního zase zbavil.“

Mimochodem, víte, kdy byly Metylo-
vice elektri�ikovány? 

Stalo se tak v roce 1933.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 12. 4. 2022
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jaroslava Svo-
linského a pana Aleše Veličku.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pronájem části obecního 
pozemku parc. č. 1263/1 v k. ú. Me-
tylovice společnosti Zásilkovna s.r.o.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje na realizaci pro-
jektu „Modernizace a rozšíření dět-
ského hřiště v Metylovicích“ v rámci 
dotačního programu „Podpora ob-
novy a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2022“, dotační titul 
1 - viz příloha č. 2.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje na 
realizaci projektu „Modernizace 
a rozšíření dětského hřiště v Metylo-
vicích“ v rámci dotačního programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2022“, do-
tační titul 1.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu s Moravskoslez-
ským krajem a Koordinátorem ODIS 
s.r.o., o poskytnutí �inančního pří-
spěvku na úhradu nerealizovaných 
výnosů z jízdného (protarifovací 
ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného 
dopravního systému Moravskoslez-
ského kraje ODIS a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz přílo-
ha č. 3. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o zřízení služeb-

nosti stezky a cesty s manžely He-
merkovými – viz příloha č. 4. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele společ-
nost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 
43005560, na realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu - „Hasičské 
a streetballové hřiště“.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
nosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 
43005560, za nabídkovou cenu 1 
398 566,50 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy 
o dílo – viz příloha č. 5.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele společ-
nost SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ 
Dopravní stavby Morava, Suvorovo-
va 538, 742 42 Šenov u Nového Jičí-
na, IČ: 48035599, na realizaci veřej-
né zakázky malého rozsahu – „Opra-
va MK k Medvěďoku a na Žukov“.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností SWIETELSKY stavební s.r.o., 
OZ Dopravní stavby Morava, Suvo-
rovova 538, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína, IČ: 48035599, za nabídkovou 
cenu 4 544 227,73 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 6.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele společ-
nost BAK stavební společnost, a.s., 
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – 
Prosek, IČ: 28402758, na realizaci 
podlimitní veřejné zakázky – „Kana-
lizace Metylovice“.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností BAK stavební společnost, a.s., 
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – 
Prosek, IČ: 28402758, za nabídko-
vou cenu 56 343 148,20 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 7.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a darů z rozpočtu obce 
Metylovice na rok 2022 dle návrhu 
�inančního výboru – viz příloha č. 8.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4 – 
viz příloha č. 9.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo se společnosti PORR a.s., Du-
bečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – 
Strašnice, IČ: 43005560, na realizaci 
akce – „Oprava místních komunikací 
2021 obec Metylovice“ a pověřuje 
starostu obce k podpisu dodatku – 
viz příloha č. 10.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Mi-
roslavem Klichem, 739 01 Baška, 
Kunčičky u Bašky 334, IČ:44929684, 
na realizaci projekčních prací a in-
ženýrské činnosti pro stavbu – „Pří-
pojka dešťové kanalizace pro hřbi-
tov, Metylovice“ a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz přílo-
ha č. 11.

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

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí kontrolu usnesení č. 4/2022 ze 
dne 15. 03. 2022. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na 
vědomí zprávy výborů.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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Jak funguje obec

Jak funguje obec 8: Správa silnic
Silnice, komunikace, cesty. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že je to jed-
no a to samé. Taky jsem si to myslel. 
Ale není. Už podle názvu se dá obvyk-
le poznat, kdo tu, kterou cestu vlast-
ní. Opravdu.

 „Silnice“ v České republice vlastní 
stát, nebo jednotlivé kraje. Obce silni-
ce nevlastní, ty vlastní pouze „místní 
komunikace“ a „účelové komunikace“. 

Jaký je rozdíl mezi silnicí a místní 
komunikací? Mohou vypadat klidně 
úplně stejně. Rozdíl je obvykle v tom, 
odkud a kam vedou:
- Silnice 1. třídy slouží pro dálkovou 

a mezistátní dopravu. V katastru 
naší obce taková silnice je. Je to 
dvouproudovka do Frýdku-Míst-
ku. Do naší obce patří asi 2 kilome-
try. Metylovice jí ale nevlastní, ani 
se o ní nestarají. Patří státu a pro-
vozuje je Ředitelství silnic a dálnic.

- Silnice 2. třídy slouží pro dopravu 
mezi okresy. Taková komunikace 
u nás není. Nejbližší taková je cesta 
z Frýdlantu nad Ostravicí do Če-
ladné a dál. 

- Silnice 3. třídy slouží ke spojení 
mezi obcemi. U nás je to hlavní ces-
ta, která vede přes celou naši obec 
a spojuje nás s Palkovicemi, a také 
cesta která vede do Lhotky. Tyto 
silnice vlastní Moravskoslezský 
kraj a spravuje je Správa silnic Mo-
ravskoslezského kraje, p.o.

Všechny ostatní cesty v naší obci jsou 
„místní komunikace“ a nebo „účelové 
komunikace“. Téměř veškeré místní 
i účelové komunikace vlastní obec 
Metylovice a taky je spravuje. 

Místními komunikacemi je většina 
asfaltových a zpevněných cest v obci, 
které umožňují pohyb po obci. Úče-
lové komunikace jsou obvykle kratší 
cesty, které vedou od soukromých ne-
movitostí k silnici. 

V Metylovicích máme cca 21 kilome-
trů místních komunikací a asi 5 kilo-
metrů účelových komunikací. Takže 
dohromady 26 kilometrů cest, o kte-

ré se z více než 95 % stará obec. To 
znamená, že je opravuje, čistí a v zimě 
odhrnuje sníh. Do roku 2017 udr-
žovala v zimě cesty v Metylovicích 
�irma Beskyd Agro Palkovice. Od ná-
sledujícího roku už to dělá naše obec 
vlastními silami. 

Pokud se vám tedy něco nelíbí na 
hlavních cestách v naší obci, správné 
je obrátit se na Správu silnic Morav-
skoslezského kraje, p.o., v ostatních 
případech je tu pro vás naše obec.

Zajímá Vás historie? Pokud bys-
te se chtěli podívat, jak vypada-
ly cesty a vůbec celá naše obec 
v roce 1830, navštivte např. stránky 

https://www.oldmapsonline.org/, 
klikněte na „�ind a place“ a do okénka 
zadejte Metylovice. Najdete několik 
map, které vás zavedou do doby před 
190 lety. Uvidíte staré cesty, i místa 
kde bydleli vaši předci. 

A ještě jedna drobná informace. Víte 
kolik naší obcí projede průměrně 
denně aut od horního konce směr 
Palkovice? Dle sčítání dopravy z roku 
2021 to je 225 nákladních a 2710 
osobních aut. Na malou obec to není 
úplně málo. Pro srovnání – po dálni-
ci Frýdek-Místek směr Ostrava takto 
projede celkově okolo 30 tis. aut.

David Hyšpler
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ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice

Vyhlášení soutěže o nejkrásnější 
velikonoční vajíčko 
Letos měli žáci základní školy mož-
nost zúčastnit se výtvarné soutěže 
o nejkrásnější velikonoční vajíčka, 
která byla vystavena ve vestibulu ško-

ly. Bylo zde k vidění spoustu originál-
ních výtvorů, ze kterých byly vybrány 
tři nejkrásnější kraslice a jejich autoři 
byli odměněni diplomy a cenami. 

Mgr. MgA. Lenka Eliášová

Železný hasič 
V pátek 29. dubna proběhl na fotbalo-
vém hřišti hasičský den – „železný ha-
sič“. Pro žáky naší školy byla připra-
vena stanoviště v podobě štafetových 
soutěží, pracovních listů a tajenek. 
Akce se žákům moc líbila, a to hlavně 
díky paní Denise Izvorské a ostatním 
hasičům z Metylovic, kterým patří 
poděkování za velmi zdařilou akci.

Mgr. Pavlína Libošková

Frenštátský májový dvojboj 
Dne 20. 5. 2022 se do tělocvičny na zá-
vod Frenštátského májového dvojboje 
sjelo na 44 závodníků, z toho 15 dětí 
z naší školy, aby poměřili své síly ve 
sportovní gymnastice. Po společném 
rozcvičení, protažení a dolaďování 
posledních detailů sestav s trenéry, 
se závody zahájily slavnostním ná-
stupem jednotlivců. Děti byly rozdě-
leny dle věku a kategorií a závodilo se 
ve 2 disciplínách – na prostných a na 
lavičce. V každé kategorii byly přede-
psané prvky a na jejich splnění bedli-
vě dohlížely rozhodčí.

Všem našim závodníkům gratuluje-
me a divákům děkujeme za úžasnou 
atmosféru, kterou svým potleskem 
a podporou vytvořili!

Mgr. Renáta Turková

McDonald Cup 
Dne 26. dubna a 27. dubna se 
naši žáci zúčastnili fotbalového 
turnaje McDonald Cup ve Frý-
dlantu nad Ostravicí. Žáci 3. tří-
dy obsadili krásné 3. místo a do-
vezli do školy bronzové medaile. 
Žáci 4. a 5. třídy se umístili na 
4. místě.

Všem sportovcům děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy. 
Dále bychom chtěli poděkovat 
zřizovateli za zajištění dopravy 
na akci.

Mgr. Barbara Raszyková

Vítězům gratulujeme!!!

1. místo: 
Emma Halatová, 3. třída

2. místo: 
Robin Škopec, 3. třída

3. místo: 
Julie Halatová, 5. třída

Body v jednotlivých disciplínách se 
sečetly, a nakonec jsme vyhráli:

3x 1. místo 
2x 2. místo
4x 3. místo
4x 4. místo
1x 6. a 8. místo
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www.metylovice.cz

Spolky

Okresní medaile mladých hasičů 
V sobotu 21. května jsme se s našimi 
družstvy mladších a starších žáků 
vypravili na okresní kolo hry Pla-
men.

Celoroční hra Plamen slaví letos 
50. výročí svého založení. Obsahuje 
8 hasičských disciplín rozložených 
od podzimu do května v rámci okres-
ních kol. V červnu probíhají krajská 
kola a v červenci se ti nejúspěšněj-

ší v kategorii starších žáků účastní 
mistrovství republiky.

Plamen odstartoval již loni v říjnu 
závodem požárnické všestrannos-
ti (ZPV) v Lysůvkách. Pokračoval 
v březnu hadicovou a uzlovou štafe-
tou v Raškovicích a nyní nás čekalo 
závěrečných pět disciplín na atle-
tickém stadionu Slezan ve Frýdku. 
Spousta kolektivů se věnuje jen nej-

populárnější disciplíně – požárnímu 
útoku. My, jakmile to počasí na jaře 
trochu dovolí, venku trénujeme krom 
požárního útoku ještě štafetu dvo-
jic, štafetu CTIF, štafetu 4x60 metrů 
a útok CTIF. 

V jednotlivých disciplínách se nám 
tentokrát vcelku dařilo. Starší si ve 
štafetách připsali třetí, čtvrté a páté 
místo, osmí byli v útoku CTIF a třetí 
v požárním útoku. Mladší si ze štafet 
připsali první, druhou a čtvrtou 
příčku, zvítězili v útoku CTIF a rov-
něž třetí byli v požárním útoku.

Na závěrečném nástupu si starší pře-
vzali cenu za dost nečekané 4. místo 
a na bednu to nebylo zas tak daleko. 
Čtvrtá příčka někdy trochu zabolí, 
ale pro nás to byl nejlepší výsledek 
starších žáků od roku 1988.

Mladší si převzali zasloužené bron-
zové medaile, které předcházející 
generace naposled získaly v letech 
1994 a 1998. Pro mladší to také zna-
mená, že se v neděli 4. září představí 
na Poháru starosty Krajského sdru-
žení hasičů Moravskoslezského kra-
je, kde budou startovat tři nejlepší 
družstva za každý okres v obou ka-
tegoriích. Starší jsou tedy první ná-
hradníci.

Ale neusínáme na vavřínech. Teď se 
na nějakou dobu budeme zaměřovat 
ryze na požární útok, protože nás 
čeká spousta pohárových soutěží. 

Ing. Michal Bílek

 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
 

Vás zve na 
 

56. ročník 
pohárové soutěže hasičských družstev 

– 5. kolo Moravskoslezské ligy, 
 

která se koná 
 

v sobotu 2. července 2022 od 13 hodin 
 

na fotbalovém hřišti v Metylovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte podpořit naše závodníky. 
 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic. 
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Spolek rodičů Metylovice 
POJĎTE S NÁMI UKLIDIT ČUPEK
V sobotu 23. dubna upořádal Spo-
lek rodičů akci pod názvem „Pojď-
te s námi uklidit Čupek“. Sraz byl 
v 15 hodin před školou. Sešlo se cel-
kem 21 lidí (rodiče s dětmi). Zde jsme 
se rozdělili do tří skupin, kde každá 
skupinka obdržela pytel na odpad-
ky. Někteří šli kolem kostela po žlu-
té nahoru, ostatní klasicky po cestě 
od zastávky Čihadlo. Každý měl svou 
oblíbenou trasu. Počasí přálo, neby-
lo mokro, ani bláto. Cestou jsme moc 
odpadků nenacházeli, ale na vrcholu 
v místě přímo pod posezením (per-
golou) jsme objevili zasypané doupě 
„černé skládky“, které zde zanecha-
li lidé. Vyšlo z něj cca 10 velkých 
pytlů odpadků – celkem 1200 litrů. 

To jsme i řádně roztřídili. Po takové 
náročné práci děti dostaly pití a na 
ohni si opekly špekáčky.

Poděkování patří všem zúčastněným 
hlavně za to, že jim není lhostejná 
příroda a okolí kolem sebe!

SMAŽENÍ VAJEČINY 
V sobotu 21. května jsme na hřišti 
usmažili naši oblíbenou a výbornou 
vaječinu. Účast byla větší než v mi-
nulých letech, a to nás moc potěšilo. 
Do kotlíku na špek jsme rozklepli 
230 vajíček. Počasí nám přálo, jen ten 
vítr byl větší a sfoukl nám pár skle-
niček i vajíček ze stolu. Pro všechny 
jsme k vaječině měli i nealko nápoje. 
Moc děkujeme Hospůdce na hřišti za 
otevření stánku hned vedle poseze-
ní a s přímým přenosem mistrovství 
světa v hokeji! Děkujeme také všem, 
co za námi přišli, bylo to s vámi moc 
fajn odpoledne!

DĚTSKÝ DEN
V červnu chystáme ještě Dětský den 
pro děti ZŠ a MŠ Metylovice. Momen-
tálně nakupujeme dárky pro všech-
ny děti. Ale o tom zase příště. V době, 
kdy čtete tyto řádky, už mají děti jis-
tě dárečky a vouchery u sebe a dou-
fáme, že se líbí.

Všem dětem a jejich rodičům přeje-
me príma prázdniny!

Mějte krásné léto,

za Spolek rodičů Zdeňka Halatová, 
Marek Halata a Petra Šimíčková

Klub seniorů 
– Opékání párků 
Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme 
se sešli ve venkovní učebně 
u základní školy, kde jsme si 
opekli párky. Počasí nám přá-
lo, párky jsme nespálili, všem 
chutnalo. Organizační tým se 
o nás staral vzorně.

Jsme rádi, že se opět můžeme 
scházet bez omezení. Obzvlášť 
nám, seniorům, taková setkání 
moc chyběla. 

Děkujeme paní ředitelce za 
možnost strávit příjemné odpo-
ledne ve venkovní učebně, aniž 
bychom se museli bát, že začne 
pršet.

Vavřín Michalec
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Valná hromada SPORTOVNÍHO KLUBU METYLOVICE z.s.
V sobotu 23. dubna 2022 se uskuteč-
nila Valná hromada SK Metylovice. 
Letos poprvé v nových prostorách 
zrekonstruovaných šaten, konkrétně 
v malém sportovním sále v prvním 
patře. 

Kromě klasických bodů zasedání nut-
ných pro zdárné uspořádání VH si 
delegáti vyslechli jednotlivé zprávy, 
a to jak od vedení výkonného výbo-
ru o činnosti a hospodaření SK, tak 
jednotlivých oddílů o jejich sportovní 
činnosti v roce 2021. I v tomto roce 
omezila, zejména v jeho první půli, 
sportovní činnost oddílů koronaviro-
vá pandemie. Součástí programu byla 
také zpráva revizní komise.

V měsíci srpnu loňského roku byla 
zdárně dokončena a z velké části zko-
laudována zrekonstruovaná budova 
šaten, o tomto krátce pohovořil před-
seda SK pan Radomír Kulhánek.

Delegáti VH schválili: 

• Výroční zprávu SK včetně schválení 
Účetní závěrky.

• Zprávu revizní komise.

• Zprávy jednotlivých oddílů o čin-
nosti.

• Výši členských příspěvků na rok 
2022 (oproti loňskému roku ve 
dvojnásobné výši).

• Plán prací a akcí na rok 2022.

• Rozpočet na rok 2022.

• Přijetí dotace na rekonstrukci budo-
vy šaten Metylovice 466 od Národní 
sportovní agentury v rámci progra-
mu 16252 – Národní sportovní in-
frastruktura 2020-2024 v max. výši 
6.815.368,- Kč. 

• Podání žádosti o dotaci z MAS Frý-
dlantko-Beskydy: Modernizace a roz-
šíření venkovního a vnitřního mobili-
áře pro SK Metylovice (cca. 480.000,- 
– spoluúčast 100.000,-)

Výkonný výbor SK Metylovice

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

Sport

Rozhovory se zástupci jednotlivých oddílů SK Metylovice 
Vzhledem k tomu, že se Valné hroma-
dy SK Metylovice zúčastnili zástupci 
všech oddílů, využila jsem toho a po-
ložila jim pár otázek týkajících se je-
jich sportovní činnosti.

JAKUB FARNÝ, TRENÉR 
MLÁDEŽNICKÝCH 
VOLEJBALOVÝCH DRUŽSTEV 

Kubo, již mnoho let jsi trenérem 
mládežnických družstev. Co se 
vám v posledních letech daří, a co 
naopak nedaří?

Po dlouhé době přišly do sportu sil-
nější generační ročníky, které dopl-
nily naše řady. Díky tomu jsme nyní 
schopni naplnit dvě mládežnické 
tréninkové jednotky. Do volejbalu 
pravidelně chodí cca 25 až 30 dětí, 

převážně dívky. U starších holek jsem 
rád, že dokážou přitáhnout své vrs-
tevníky a nadchnout je pro volejbal. 

Je to dobrý základ pro vytvoření par-
ty a dobré nálady na tréninku i v zá-
pase. Od roku 2014, kdy jsme začali 
s barevným mini-volejbalem, trojko-
vým a čtyřkovým volejbalem nám 
dorostly holky, které jsou páteří na-
šeho šestkového týmu. Holky, které 
prošly tímto systémem např. Tereza 
Tomášková, Andrea Pinková, Eliška 
Kalivodová, Alena Machaňová a další 
nám dávají naději a dobrý základ pro 
budování juniorského týmu. 

Jsem moc rád, že se nám podařilo roz-
šířit naše trenérské řady o Lukáše 
Drasticha a Alenu Štundovou, kteří 
významně pozvedli úroveň tréninků. 
Chtěl bych taky poděkovat rodičům, 
kteří pomáhají s dovozem dětí na zá-
pasy a aktivně nám nabízejí jakouko-
liv pomoc.
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Co se nám stále nedaří je vzbudit vět-
ší zájem chlapců a tím vybudovat dal-
ší generaci mužského volejbalu. Přál 
bych si, aby kluci zkusili pár našich 
tréninků a dali volejbalu šanci.     

Metylovští žáci a žačky patří k nej-
lepším v našem okrese. Jak by sis 
představoval, že by se měl mety-
lovský mládežnický volejbal ubírat 
dále?

V současné době jsme na hranici na-
šich kapacit, kdy jsme schopni trenér-
sky a organizačně pokrýt barevný mi-
nivolejbal, trojkový volejbal, šestkový 
volejbal staršího žactva, letní pohár 
Ing. Lumíra Hajduška a dva venkov-
ní turnaje (dortový turnaj mládeže 
a Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bíl-
ka). Moc bych si přál, abychom opět 
hráli krajskou soutěž v kadetské nebo 
juniorské kategorii a dlouhodobě se 
tam udrželi. 

Pro další rozvoj v současné době není 
v Metylovicích prostor. Současná ka-
pacita tělocvičny je nedostatečná 
a víc tréninkových jednotek zde ne-
vytvoříme. Volejbal stále hrajeme na 
výjimku, z hlediska nedostatečné ve-
likosti tělocvičny a moc nám nepomá-
há ani technický stav šaten a sprch, 
které jsou už v kraji pověstné. 

 Kromě trénování sám také hraješ 
za muže. Jak se daří „dospěláckým 
týmům“?

Vzhledem k tomu, že se nám nedaří 
sejít na tréninku ve větším počtu, 
jsme letos v mužské kategorii skon-
čili na 3. místě ze sedmi družstev. 
V některých zápasech se nám dařilo 
vše, na co jsme sáhli a některé byly 
na výměnu celého týmu. 
I tak byl ale celkový dojem 
hrací sezóny uspokojivý. 
Jsem rád, že jsme se okresní 
soutěže zúčastnili a mohli 
tak reprezentovat naši obec. 
To vše by nebylo možné, 
kdyby se o organizaci týmu 
nestaral Pavel Suchan, za 
což mu děkuji.

Ženy hrají stejně jako my 
okresní soutěž, ve které 
skončily taky na 3. místě 
ze čtyř družstev. Také řeší 
velký problém s účastí na 

trénincích a zápasech, protože velká 
část základní sestavy plní mateřské 
povinnosti. Ale v letošní sezóně je do-
plnily nejstarší holky z řad mládeže, 
které mají velkou chuť hrát.

Jaké jsou tvé sportovní i osobní 
plány a přání do budoucna?

Pokud zdraví dovolí rád bych hrál 
volejbal, co to půjde. Budu se snažit 
vytvářet pro sport takové podmínky, 
aby z nich mělo co nejvíce lidí užitek 
a z pozice trenéra bych si přál, aby se 
nám podařilo vychovat další generaci 
rozhodčích a trenérů, kteří to po nás 
převezmou a vytvoří novou historii 
volejbalu v Metylovicích. 

JIŘINA NYTROVÁ, 
PŘEDSEDKYNĚ ASPV 
METYLOVICE (ASOCIACE 
„SPORT PRO VŠECHNY“) 

Jiřko, ty nejsi rodilá „metylovjan-
ka“.  Odkud a kdy jsi do Metylovic 
přišla?

Pocházím z Ostravy, konkrétně z Hra-
bůvky, kde jsem žila od narození. 
S rodiči a později se svými dětmi jsme 
„utíkali“ z Ostravy do přírody. Když 
se prostřední dcera vdala, rozhodli 
jsme se, že by nebylo špatné to udělat 
naopak, bydlet blíž přírodě a „odska-
kovat“ si do práce do Ostravy. Bydlí-
me zde již 9 let s manželem, dcerou, 
zetěm a dvěma vnuky.

Jak se ti u nás v Metylovicích líbí?

Prvotní nadšení mě ještě neopusti-
lo, stále objevuji nová místa v okolí, 
krásnou přírodu i spoustu šikovných 

a aktivních lidí z Metylovic. I samotná 
obec se stále mění k lepšímu.

Jak jsi se dostala ke cvičení žen 
a posléze i k funkci předsedkyně 
ASPV Metylovice?

O tom, že je zde cvičení žen SPV, jsem 
se dozvěděla z místního rozhlasu a ze 
zpravodaje a 6. září 2016 jsem přišla 
do tělocvičny a začala cvičit – tak jed-
noduché to bylo. Holky mě mezi sebe 
přijaly velmi vstřícně a já se rychle 
zapojila.

V roce 2019 se konaly volby do výbo-
ru SK Metylovice a naše dlouholetá 
předsedkyně SPV Vlaďka Drasticho-
vá ukončila funkci a za sebe navrhla 
mě. Pak už to bylo na členkách, aby 
mě zvolily. Což se stalo a teď mám ve 
výboru SK na starost kulturu.

Jaké jsou tvé sportovní i osobní 
plány a přání do budoucna?

Přála bych si, aby už nenastala doba, 
kdy by se opět zavřela tělocvična 
a bylo zakázáno setkávat se.

A také bych si přála, aby k nám našly 
cestu ženy, kterým chybí nejen po-
hyb, ale i společnost, protože s námi 
se určitě nudit nebudou. Nejde jen 
o pravidelné cvičení, ale i různé vý-
lety, stavění májky, smažení vaječiny, 
pomoc při Šibřinkách.

Abychom jim tuto cestu usnadnily, 
chystáme ukázkovou hodinu s pře-
kvapením v měsíci září pro veřejnost 
z řad zájemců o cvičení v SPV.

JAROSLAV SVOLINSKÝ, 
PŘEDSEDA ODDÍLU NOHEJBALU

Oddíl nohejbalu je nejmen-
ším a asi i nejmladším od-
dílem SK Metylovice. Kdy 
a kým byl tento oddíl zalo-
žen?

Abych řekl pravdu, tak kdy 
byl založen oddíl nohejbalu 
přesně nevím, jelikož mě do 
oddílu přivedl můj tchán, a to 
bylo tak cca před 12 lety. Dle 
pamětníků byl oddíl nohejba-
lu založen někdy v roce 1995, 
kdy se začala parta místních 
chlapů scházet a hrát nohej-
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bal v místní Sokolovně nebo na antu-
kových kurtech na hřišti.

Hraje oddíl v současné době něja-
kou pravidelnou soutěž nebo se 
scházejí nohejbalisté jen „rekreač-
ně“?

Nohejbal v Metylovicích se vždy hrál 
pouze rekreačně a během roku se 
členové zúčastňují pouze různých 
amatérských turnajů. Pokud vím, tak 
oddíl nohejbalu v Metylovicích nikdy 
žádnou organizovanou soutěž nehrál. 

Jardo, jak jsi se ty k předsedování 
v oddílu nohejbalu dostal?

K předsedování oddílu jsem se dostal, 
jak se říká, tak trochu omylem, a to 
z důvodu, že náš dlouholetý předse-
da oddílu nohejbalu Radek Ševčík již 
nechtěl na funkci předsedy oddílu 
dále kandidovat a chtěl předat funkci 
někomu mladšímu. Jelikož již nebylo 
komu, tak to zbylo na mně a já jsem 
souhlasil, i když se zatnutými zuby, 
neboť opravdu mám raději hraní než 
funkcionaření. 

Jaké jsou tvé sportovní i osobní 
plány a přání do budoucna?

Jelikož mé veškeré sportovní výkony 
jsou již dávno za zenitem, tak jsou mé 
sportovní plány racionální, tzn. být 
co nejdéle aktivním sportovcem, po-
kud mi to zdraví dovolí. Určitě bych si 
přál, aby se aktivita oddílu nohejba-
lu po covidu opět více oživila. Osob-
ní plány či přání nějaké mimořádné 
nemám, jen si přeji, aby to pozitivní 
a hezké v našich životech, co nejdéle 
vydrželo. 

ZBYNĚK DRASTICH – PŘEDSEDA 
FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Zbyňku, předsedou fotbalového 
oddílu jsi již mnoho let. V očích ve-
řejnosti se „úspěšnost“ vesnického 
fotbalu odvíjí od toho, jakou soutěž 
hrají muži. Kdysi se v Metylovicích 
hrál „kraj“, dnes je to jen „okres“. 
Co se za ty roky v Metylovicích 
změnilo?

Fotbal v Metylovicích má dlouholetou 
tradicí. Založen byl již v roce 1935. 
A tak jako v jakémkoliv jiném spor-
tu, i u nás se střídaly roky úspěšnější 
s těmi méně úspěšnými. Začátkem 
devadesátých let jsme postoupili do 
I. B třídy a zůstali jsme v ní až do roč-
níku 2008/2009. Poté jsme „spadli“ 
do okresního přeboru a v něm jsme 
dodnes. 

Hrát I. B třídu byl pro Metylovice 
obrovský úspěch. Ale přinášelo to 
samozřejmě také spoustu starostí, 
především �inančních. V dnešní době 
mají mladí mnoho jiných možností 
vyžití, takže o sportování již není ta-
kový zájem jako kdysi. Jsem rád, že se 
fotbal u nás úplně nezrušil tak jako 
v některých jiných vesnicích, a že hra-
jeme alespoň ten „okres“.  

Předsedou fotbalového oddílu jsem 
již 21 let a mám obrovskou radost, 
že se nám po mnoha letech podařilo 
zrekonstruovat sportovní zázemí na 
hřišti, takže fotbalová utkání nyní 
navštěvuje mnoho nejen místních, ale 
i těch přespolních fanoušků. A spor-
tovní zážitek mohou spojit i se zážit-
kem gastronomickým v místní hos-
půdce.

Kromě předsedování také trénu-
ješ žáky. Jak se daří mládežnickým 
týmům?

Mládež trénuji v Metylovicích už 
28 let. A s dětmi je to jako na houpač-
ce. Jednou jsi dole, pak zase nahoře. 
Hodně záleží na tom, jak jsou kluci, 
ale i holky pohybově nadaní a zdatní.

Jak se na současné situaci pode-
psala kovidová pandemie?

Naštěstí to mnoho dětí po kovidu ne-
zabalilo. Na podzim i teď na jaře se 
dokonce přihlásili i noví zájemci. My-
slím, že k tomu přispělo i to, že naše 
hřiště není oplocené, takže i v době 
různých nařízení a zákazů si mohl 
každý přijít na hřiště zaběhat a zako-
pat individuálně.

Oddíl ale nežije jen fotbalem. Co 
vše, kromě soutěží, pořádají fotba-
listé?

Pořádáme svůj tradiční fotbalový 
ples a pomáháme i na Šibřinkách. 
Stavíme májku, kterou pak také na 
konci května kácíme, smažíme vaje-
činu, jezdíme na zájezdy. Minimálně 
jednou do roka sbíráme železný šrot 
abychom přispěli do oddílové poklad-
ny. A vypomáháme také při obecních 
kulturních akcích. Pravidelně jsme 
se podíleli na vystoupeních na Dnech 
obce i na netradičních soutěžích. 

Jaké jsou tvé sportovní i osobní 
plány a přání do budoucna?

Pokud mi to zdraví dovolí, chtěl bych 
ještě chvíli hrát za staré pány Mety-
lovic.

A přání do budoucna? Abychom byli 
všichni zdraví. Ať nás přibývá nejen 
na hřištích. A ať sportují celé rodiny od 
těch nejmenších až po starší generaci.

Za rozhovory poděkovala 
Martina Mertová
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ASPV – Když se holky z Metylovic vydají do světa… 
KEHLSTEINHAUS 
– ORLÍ HNÍZDO A JEZERO 
KÖNIGSSEE
Po dvou letech různých omezení se 
členky SPV mohly vydat dále než jen 
do okolních kopců. Naším cílem byla 
oblast Berchtesgadenských Alp v Ně-
mecku, jedna z nejkrásnějších lokalit 
Evropy. Odjížděli jsme autobusem 
před půlnocí v pátek 20. 5. 2022. Již 
od rána jsme pilně sledovali před-
pověď počasí, protože v celém Ně-
mecku tento den řádily bouřky, sil-
ný déšť a vyskytlo se i tornádo. Pro 
naše plány to nevypadalo dobře. Sot-
va jsme vyjeli, v Hranicích nás chytla 
silná bouřka. Jeli jsme snad krokem, 
všude černočerná tma, která byla na-
rušena šílenými blesky a do střechy 
autobusu narážel silný déšť. Lilo po 
celou dobu jízdy přes Českou repub-
liku. Sotva jsme přejeli hranice v Mi-
kulově, déšť začal slábnout a v prů-
běhu jízdy přes Rakousko u Linze 
již mezi mraky prosvítalo sluníčko. 
Po 9 hodinách jízdy jsme dorazili na 
parkoviště do Obersalzbergu. Tady 
jsme pořídili první krásné snímky 
a zakoupili jízdenky, které slouží zá-
roveň jako vstupenky do výtahu na 
Kehlsteinhaus.

Nastoupili jsme do speciálně upra-
vených autobusů. Už jízda po horské 
silnici byla pro nás zážitkem. Silnice 
je úzká, zaříznutá ve skále. Měří na 
šířku pouze 4 m, dlouhá je 6,5 km a je 
protkaná serpentinami a pěti tunely. 
Překonává výšku 800 m. Úchvatnou 
jízdou jsme se dostali na horní par-
koviště ke vstupu do tunelu, který 
vede k výtahu na Orlí hnízdo. 

Teď trošku historie: Orlí hnízdo 
– Hitlerova čajovna, bylo útočiště 
Adolfa Hitlera a jeho nejvěrnějších 
spolupracovníků. Stavba probíhala 
13 měsíců v letech 1937-1938 a byla 
�inancována nacisty. Jedná se o pro-
jekt M. Bormanna. Dokončena byla 
k 50. narozeninám A. Hitlera. Dnes je 
ve vlastnictví charitativního fondu 
a slouží jako restaurace. Zbyl tady 
jen krb z červeného italského mra-
moru – dárek od Mussoliniho a pár 
fotogra�ií, které dokumentují stav 
před výstavbou po současnost. 

Výtahem, který je vyložený naleš-
těnou mosazí a benátskými zrcadly 
a vede v útrobách skály, jsme se za 
41 sekund vyvezli do 124 m a vy-
stoupili přímo u recepce.

Nejprve jsme se stezkou vydali na 
vrchol Kehlsteinu do nadmořské 
výšky 1881 m. Před námi se objevi-
ly krásné scenérie Berchtesgaden-
ských Alp, vrcholy Watzmann, Hoch-
kalter, a Untersgerg.  Viděli jsme 
jezero Königssee a město Salzburg. 
Na vrcholu jsme strávili asi 3 hodiny 
a stále jsme se kochali nádhernými 
pohledy do údolí a na velké masívy 
skal. Ale malé pivo jsme v restauraci 
ještě stihli.

Další zastávkou bylo jezero König-
ssee. Spadá pod správu obce Achönau 
am Königssee. Je třetím nejhlubším 
jezerem v Německu. Je vytvořené 
ledovcem a podobá se norským �jor-
dům. Je zde úžasně čistá voda. Nad 
jezerem se tyčí horský štít Watz-
mann. Jezero je 5 km dlouhé a 1,5 km 
široké. Největší hloubka je 190 m. 
Pluli jsme na tichých, elektromoto-

rem poháněných 
dřevěných člu-
nech na poloost-
rov s kostelem 
sv. Bartolomě-
je. Zpestřením 
plavby byla hra 
průvodce na 
trubku, aby uká-
zal ozvěnu upro-
střed skal.

Jediné, co nám 
trochu kazilo zá-
žitky, bylo stále 

platící nařízení v Německu na nošení 
respirátorů v dopravních prostřed-
cích. Pro nás to platilo v autobuse 
na Kehlstein i ve výtahu a rovněž na 
lodi na jezeře Königssee. Nutno po-
dotknout, že to zde vyžadovali dost 
striktně a netolerovali ani nošení 
pod nosem.

Nakonec jsme ještě prošli místní lá-
zeňské městečko, nakoupili suvený-
ry, udělali poslední foto a poslední 
„poradu“ a mohli se vydat na zpáteč-
ní cestu. Tentokrát již po 8hodinové 
jízdě, ve 2 hodiny v neděli ráno, jsme 
dorazili domů plní zážitků, s mobily 
plných fotek a s plány, že určitě zase 
vyjedeme na nějakou poznávačku.

Jiřina Nytrová

Všechny účastnice zájezdu děkují 
Jiřce Nytrové za vyřízení všech ná-
ležitostí spojených s výše uvedeným 
zájezdem. Vše klaplo, jak mělo. 

Za účastnice Růžena Vrbová



obce METYLOVICE

19

číslo 4/2022

Jaro v oddíle volejbalu 
TROCHU STATISTIKY NA ÚVOD 

V roce 2022 to bude už 93 let co se 
v Metylovicích hraje organizovaně 
“sport pod vysokou sítí”.

Oddíl volejbalu k 31. 12. 2021 v číslech:

• 73 aktivních členů

• 4 družstva (2 v kategorii dospělých 
a 2 mládežnické) hrající o�iciální 
soutěže českého volejbalového sva-
zu na okresní úrovni

• 13 nejmladších volejbalistů se pra-
videlné účastní turnajů Barevného 
Mini Volejbalu

• 2 družstva nadšených fandů volej-
balu, kteří jej hrají jen pro radost 
z pohybu.

Rozdělení dle věku a pohlaví:

• 50 dospělých (26 žen/24 mužů)

• 23 mládežnických (19 žaček/4 žáci)

Tolik na úvod a teď k aktuálnímu dění 
v oddílu…

JARNÍ BRIGÁDY 

S příchodem jara nastal čas jarních 
brigád na kurtech. Na všech třech an-
tukových kurtech jsme shrnuli starou 
antuku, vytrhali plevel, nanesli novou 
antukovou vrstvu, upravili povrch 

a pak válcovali, kropili a válcovali. Na 
plážovém hřišti také vítězila příroda, 
a tak jsme plevali, přehazovali a roz-
tahovali písek a také vyhodili odpad-
ky, které se na kurtu objevily jako pa-
mátka na nezvané hosty. 

S úpravou kurtů nám pomohli jako 
každoročně rekreační členové oddílu 
a ženy z SPV.

NEJMENŠÍ MLÁDEŽ – BMV TURNAJE

Ve žluté kategorii družstvo tvoře-
né Eliškou Herotovou, Gabrielou 
Farnou a Sofií Náplavovou získalo 
1. místo. V oranžové kategorii hráli 
Emma Halatová, Viktorie Murková, 
Šimon Němec a Liliana Němcová. 
Naše týmy skončily na 4. a 5. místě. 
Do oranžovo-červené skupiny jsme 
přihlásili také dvě družstva, kte-
rá skončila na 8. a 12. místě. V této 
kategorii hráli: Václav Pěch, Niko-
la, Žáčková, Matěj Němec a Monika 
Skotnicová. V červené kategorii do-
sáhli vítězství Jůlie Halatová s Dani-
elem Pinkem.

Další turnaj se v Raškovicích konal 
v dubnu a ani zde jsme nechyběli. Do 
turnaje bylo přihlášeno celkem 117 
dětí, které soutěžily v 6 kategoriích. 
Z Metylovic dorazilo celkem 15 dětí, 
které soutěžily ve žluté, oranžové, 
oranžovo-červené a zelené kategorii.

STARŠÍ ŽACTVO ŠESTKY 

V neděli 22. 5. se na všech antuko-
vých kurtech v Metylovicích kona-
lo finálové kolo OP šestek staršího 
žactva. Metylovice zajišťovaly po-
řadatelství, ale vedení turnaje bylo 
v režii Okresního volejbalového sva-
zu (konkrétně pana Milana Chrobá-
ka). Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. 
Počasí bylo ideální pro volejbal: ne-
bylo horko (i když nehrající by oce-
nili asi o pár stupňů více), nefoukalo 
ani nepršelo. Celkem se odehrálo 20 
zápasů a turnaj byl ukončen slav-
nostním vyhlášením vítězů celé 
soutěže okolo 16. hodiny. 

Hrálo se ve dvou skupinách po 5 druž-
stvech. Družstva byla do skupin rozdě-
lena na základě dosavadního umístění 
v tabulce. Metylovice hrály ve skupině 
B spolu s TJ Sokol FM A, TJ Sokol FM B, 
Green Volley FM B a TJ TŽ Třinec. Hrá-
lo se systémem každý s každým na dva 
hrané sety do 25 bodů (s vítězstvím 
v setu rozdílem 2 bodů).

Na volejbal se dorazilo podívat při-
bližně 60 diváků a atmosféra byla pa-
rádní. Po odehrání všech utkání bylo 
společné ukončení, kdy bylo vyhláše-
no konečné pořadí družstev. Všechna 
družstva dostala účastnické listy a ti, 
kteří skončili na 1. – 3. místě dostali 
navíc medaile a věcné ceny.

Turnaj v BMV v Raškovicích 

Závěrečný turnaj OP šestek na antukových 
kurtech v Metylovicích: družstvo Metylovic 
v popředí

Závěrečný turnaj OP šestek na antukových 
kurtech v Metylovicích: závěrečný nástup
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Metylovice na domácím turnaji podaly pěkný týmový 
výkon a neprohrály s žádným týmem. Bohužel remízy se 
slabšími týmy TJ-FM B a Green Volley B nás stály vítězství 
ve skupině B. Hráčky a hráči si odnesli cenné zkušenosti 
do dalších volejbalových klání.

Metylovické žactvo skončilo ve své premiérové sezóně na 
7. místě z 10 týmů. Což je velmi sympatické umístění. Holky 
a kluk mají chuť hrát a pravidelně se scházejí na trénincích 
v cca 12 lidech, což je pozitivní výhled do budoucnosti. 

Konečné pořadí Okresního přeboru staršího žactva 
šestek březen 2022

MLADŠÍ ŽACTVO TROJKY
V únoru a březnu proběhly 
turnaje skupiny C mladšího 
žactva. V únoru se konal tur-
naj v Raškovicích, kde Mety-
lovice obsadily 2. místo hned 
po VK Raškovice B. V březnu 
se pro změnu konal poslední 
turnaj v Kopřivnici, kde Me-
tylovice obsadily první mís-
to ve skupině. V celkovém 
pořadí se Metylovice umísti-
ly na 8. místě.

Celková tabulka OP mladšího žactva trojek v únoru

6. ROČNÍK LETNÍHO POHÁRU ING. LUMÍRA HAJDUŠKA
Na celoroční soutěž Trojek mladšího žactva plynule na-
vazuje antuková soutěž mládeže: Letní pohár Ing. Lumí-
ra Hajduška. Zatím máme za sebou 3 kola tohoto poháru. 
První dvě kola skupiny B se konala v dubnu a v květnu 
v Raškovicích. V květnu jsme skupinu vyhráli a postoupili 
tak do nejvyšší skupiny A, která se konala 26. 5. u nás na 
antukových kurtech, kam dorazilo 5 družstev: Red Volley 
FnO, Green Volley FM A, VSO-ZŠ Brušperk, KV Kopřivnice 
a domácí SK Metylovice. Metylovice skončily na 3. místě, 
což pro nás znamená setrvání ve skupině A. O konečném 
umístění vás budeme informovat v další čísle zpravodaje. 

ŽENY V SEZÓNĚ 2021/2022
Ženy v dubnu dohrály svůj poslední zápas s Kozlovicemi. 
V tom se nám bohužel nepodařilo uhrát ani set a odjely 
jsme domů s prohrou 0:3.

V průběhu sezóny jsme se držely po celou dobu na 3. mís-
tě, a tak to zůstalo až do samotného konce. Celkem jsme 
získaly 15 bodů a skončily jsme na už zmiňovaném 3. mís-
tě hned za Palkovicemi a Kozlovicemi. V příštím ročníku 
máme v plánu se zase přihlásit do okresního přeboru, 
přičemž počítáme s tím, že nás posílí další hráčky z řad 
mládeže.

Okresní přebor žen, sezóna 2021/2022

MUŽI V SEZÓNĚ 2021/2022
Okresní přebor mužů v sezóně 2021/2022 jsme ukončili 
posledním zápasem 29. 4. 2022 v domácí tělocvičně s tý-
mem z TJ Nýdku. Tento mač bohužel skončil prohrou a od-
sunul nás na celkově až třetí místo. Jarní část se vyvíjela 
velmi pozitivně a dokázali jsme porazit soupeře z před-
ních míst v tabulce a dohrávka z podzimu (Covid-19) také 
skončila vítězstvím. Bohužel, potom přišly dvě klopýtnutí 
s týmem z Raškovic a s výše zmíněným Nýdkem a toto nás 
stálo možné první místo v celkovém hodnocení. Jarní část 

POŘADÍ DRUŽSTVO CELKEM
1. Green Volley F-M A 88
2. Red Volley Frýdlant n/O 72
3. VK Raškovice 69
4. TJ Sokol Palkovice 58
5. TJ Sokol FM A 57
6. Janovice 46
7. SK Metylovice, z.s. 46
8. Green Volley F-M B 25
9. TJ Sokol F-M B 24
10. TJ TŽ Třinec 9

POŘADÍ DRUŽSTVO BODY
1. TJ Sokol Palkovice 24
2. Volejbal Kozlovice,z.s. 23
3. SK Metylovice, z.s. 15
4. VK Raškovice 10

POŘADÍ DRUŽSTVO BODY CELKEM
1. TJ Sokol Frýdek-Místek A 95
2. Red Volley Frýdlant n/O A 94
3. Green Volley Frýdek-Místek B 91
4. VSO – ZŠ Brušperk 86
5. Green Volley Frýdek-Místek A 79
6. VK Raškovice A 73
7. TJ Sokol Palkovice A 68
8. SK Metylovice, z.s. 68
9. VK Raškovice B 63
10. KV Kopřivnice A 58
11. Green Volley Frýdek-Místek C 43
12. VK Raškovice C 40
13. TJ Sokol Frýdek-Místek B 38
14. ZŠ Janovice starší 35
15. VK Beskydy Frýdlant n/O A 25
16. Red Volley Frýdlant n/O B 21
17. KV Kopřivnice B 21
18. VK Beskydy Frýdlant n/O B 12
19. VK Raškovice D 10
20. ZŠ Janovice mladší 7

OP přebor mladšího žactva 
trojek v Raškovicích, turnaj 
únor 2022, zleva: Dominik Mo-
hyla, Lucie Hajdušková a Klá-
ra Vyvialová

Letní pohár Ing. Lumíra Hajduška: Metylovice proti KV Kopřivnice
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www.metylovice.cz

POŘADÍ DRUŽSTVO BODY
1. SK Třanovice, z.s. 28
2. VK Raškovice A 24
3. SK Metylovice z.s. 23
4. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek, z.s. 17
5. TJ Sokol Palkovice 16
6. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. 10
7. VK Raškovice B 8

67. ročník volejbalového turnaje 

„Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“

Antukové kurty sportovního areálu fotbalového hřiště SK METYLOVICE.

Na Vaši účast se těší volejbalisté z Metylovic.

Kontakty:    www.skmetylovice.cz     volejbal@skmetylovice.cz

Občerstvení zajištěno.  

Vážení sportovní přátelé,

srdečně Vás zveme na tradiční mužský volejbalový turnaj "Memoriál Miloše Čupy a 

Mirka Bílka", který se bude konat tradičně na antukových kurtech v areálu fotbalového 

hřiště. 

Přijďte se podívat na volejbalová utkání a podpořit domácí tým.

byla také ovlivněna zraněním hned tří hráčů ze základu. 
Příští sezónu chceme mužský tým SK Metylovic určitě při-
hlásit do stejné soutěže a pevně věříme ve vítězství. V létě 
se chystáme na srpnový turnaj do Raškovic a na domácí 
67. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka, který se 
bude konat 28. 8. 2022.

Okresní přebor mužů, sezóna 2021/2022

MEMORIÁL MILOŠE ČUPY A MIRKA BÍLKA 
Rádi bychom vás pozvali na tradiční mužský volejbalový 
turnaj, 67. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka, 
který se bude konat 28. 8. 2022. Doufejme, že nám bude 
přát počasí a odehraje se na našich antukových kurtech.

OP přebor mužů, zleva: Lukáš Drastich, Jan Kubala, Pavel Suchan, 
Roman Míček, Jakub Farný, Jaroslav Špale, Miroslav Konečný, 
Lumír Hajdušek a Adam Uhlíř

Autoři článku: Daniela Konečná, Pavel Suchan, Jakub Farný, Vladimír Míček

Kultura
Velikonoční
vítání jara
V neděli 17. 4. 2022 se uskutečnilo na 
metylovském hřišti Velikonoční vítá-
ní jara. 

V 10.00 zahájila celou akci Hospůdka 
na hřišti tradiční zabíjačkou v podá-
ní Jaroslava Nitky. Dopolední a čás-
tečně i odpolední hodiny zpříjemni-
la návštěvníkům cimbálová muzika 
Poštár. Od 14 hodin připravil PR vý-
bor program pro děti. Ty si mohly 
uplést pomlázku, nazdobit perníček 
nebo si zkusit namalovat velikonoč-
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ní vajíčko různými technikami. Děti 
i dospělí si také mohli v zábavném 
kvízu vyzkoušet své znalosti o křes-
ťanských i pohanských velikonočních 
svátcích a zvycích. Zejména děti za-
ujalo vystoupení Cirkusu Levitare. 
Akci zakončila skupina HTK BAND, 
která hrála k tanci i poslechu. Po ce-
lou dobu si návštěvníci pochutnávali 
na zabíjačkových specialitách, které 
připravila Hospůdka na hřišti. Tyto 
speciality si mohli také zakoupit i na 
svůj velikonoční sváteční stůl. K pro-
deji byly rovněž klobásky, paštiky, 
mazance a velikonoční beránci. Přes-
tože bylo poměrně chladné počasí, 
návštěvníků přišlo opravdu hodně. 
Velikonoční vítání jara se vydařilo 
a my už se těšíme na další akci – Před-
májové políbení.

Za PR výbor Martina Mertová

Předmájové políbení 
V sobotu 30. 4. 2022 uspořádal PR vý-
bor obce Metylovice společně s Hos-
půdkou na hřišti Předmájové políbe-
ní. 

Od 14.30 byly připraveny čarodějnic-
ké soutěže pro děti. Ty si mohly vy-
zkoušet jízdu na „šlapadlech“, chůzi 

na chůdách, hod na cíl, shození ku-
želek pomocí čepičky s bambulkou, 
motání pavouků a další. Po celé odpo-
ledne si mohly také upéct „andělské“ 
muf�iny s Luckou. Dospělí se mohli 
vyřádit při recesistických soutěžích. 
A i když se někteří zpočátku ostýcha-
li, nakonec se všichni dobře pobavili. 
Pro děti byl připraven skákací hrad 

a kolotoč „létající labutě“, na kterém 
si užily nejen děti, ale i dospělí. Večer 
zakončil diskžokej Marián, který nás 
provedl hudební produkcí od šede-
sátých let až po dnešek, takže na své 
si určitě přišli všichni. Pravdou je, že 
nejlepší taneční kreace předváděly 
děti, které se nestyděly tancovat i na 
pódiu. Po celou dobu si mohli všichni 
pochutnat na občerstvení, které opět 
skvěle připravila Hospůdka na hřišti. 
A pánové mohli políbit své dámy pod 
větvičkou rozkvetlé třešně. Počasí 
nám tentokrát opravdu přálo, takže 
jsme si celou akci mohli parádně užít. 
Poděkování patří všem zúčastněným, 
ale nejvíce organizátorům i zaměst-
nancům obce a Hospůdky na hřišti, 
kteří celou akci připravili.   

Za PR výbor Martina Mertová
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Vzpomínkový 
akt 

Ve středu 5. května 2022 probě-
hl vzpomínkový akt, kdy jsme 
si připomněli osvobození obce 
a 77. výročí ukončení 2. světové 
války. Zástupci obce a místních 
spolků položili květiny u pomní-
ku padlých, u pamětních desek 
v místním kostele, v základní 
škole a u sokolovny.

Kulturní výbor

Čarodějnická stezka 
Stejně jako loni, v době covidu, kdy 
lidem nebylo doporučeno se scházet 
a hromadit, jsme zvolili opět stez-
ku, která byla přístupná několik dní 
a to od 30. 4. do 9. 5. 2022. Čarodějky 
a čarodějové si ji mohli projít dle je-
jich časových možností, kdykoliv, kdy 
jim to vyhovovalo a nemuseli se vázat 
na jeden určitý den a určitou hodinu. 
A účast, myslím, byla hojná.

Trasa začínala u knihobudky a po-
kračovala po žluté turistické značce. 
Těsně před chatovou osadou se trasa 
odchýlila více do lesa, abychom moc 
nerušili obyvatelé chatiček, které 
jsou těsně vedle cestičky. Nad chato-
vou osadou se trasa opět napojila na 
žlutou turistickou značku a pokračo-
vala po ní až nahoru na vrchol Čupku. 
Po celé trase bylo rozmístěno 13 sta-
novišť, na kterých si děti vyzkoušely, 
jak se čaruje a tím si uvolnily zápěstí 
a celou paži, nebo pantomimou před-
stavovaly zvířecí kamarády čaro-
dějky Žanety, která je celou stezkou 
prováděla. Jako správná čarodějnice 
je naučila lítat na koštěti a sedět na 
lopatě, ale také dětem zdůraznila, 
že nejen čarodějná zaklínadla jsou 
kouzelná, ale také v běžném životě 
je spousta kouzelných slovíček, kte-
ré všichni dennodenně používáme 
a jsou opravdu kouzelná a účinná.

V altánku na vrcholu Čupku bylo po-
slední stanoviště s kontrolní kartou 
a samozřejmě s drobnou sladkou od-
měnou pro všechny čarodějky a čaro-
děje.

Po celou dobu konání byla celá stezka 
průběžně kontrolována a doplňován 
proviant v cíli.

Bohužel jsme se také setkali s vanda-
lismem, kdy nám někdo úmyslně ničil 
cílové stanoviště. Někomu v lese také 
vadila lopata, na kterou se děti měly 
posadit a úmyslně ji někdo zlikvido-
val i s rukojetí. 

Také jsme se potýkali se záškodníky, 
kteří nám přesouvali boxík s odmě-
nami, ten jsme našli, např. na trámech 
pod střechou – možná jej někdo zača-
roval a vyletěl a schoval se tam sám.

Doufáme, že se stezka líbila, hezky 
jste se protáhli, nadýchali čerstvého 
vzduchu a užili si krásné jaro.

Stezku připravil Kulturní výbor s po-
mocí Lucie Chlubnové. Touto cestou jí 
velice děkujeme za pomoc.

Mgr. Miroslav Klimánek
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Pozvánka na výstavu Karla Lepíka 
V sobotu 18. června se 
uskutečnila ve Výstavní 
síní Muzea v Metylovicích 
slavnostní vernisáž výsta-
vy obrazů metylovského 
rodáka a akademického 
malíře Karla Lepíka, pod 
názvem KAREL LEPÍK - 
OBRAZY. 

Ten již mnoho let žije a tvo-
ří ve Frýdku-Místku. Je 
dlouholetým vysokoškol-
ským pedagogem, docen-
tem Katedry výtvarné vý-
chovy Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity.

Malíře a gra�ika Karla Le-
píka, není nutno v tomto 
kraji příliš představovat. 

Podle slov znalce výtvar-
ného umění PhDr. Anto-
nína Grůzy jsou Lepíkovy 
obrazy svátkem pro oko 
a musí se k nim přistupo-

vat podobně jako k lyrické básni nebo 
k malé hudební skladbě.

Autor studoval �igurální malbu na 
Akademii výtvarných umění v Pra-
ze u profesora Karla Součka a Jiřího 
Johna. Výrazně jej ovlivnil i studijní 
pobyt na Academii v italské Perugii. 

Během posledních let vystavoval na 
mnoha samostatných i kolektivních 
výstavách v Česku i za hranicemi. Je 
zastoupen ve veřejných i soukromých 
sbírkách. Přijďte se na tuto ojedi-
nělou exkluzívní záležitost podívat. 
Uvidíte, že Karel Lepík je umělec, 
jehož malířský projev dosáhl neza-
měnitelné osobitosti a vyzrálosti, že 
svým velkolepým dílem, už dávno 
přesáhl hranici tohoto kraje. 

Na výstavu vás srdečně zvou její or-
ganizátoři – Občanské sdružení Koň-
ské nebe a Obec Metylovice.

Výstava potrvá do 14. 8. 2022

Milan Hajdušek

Občanské sdružení Koňské nebe 
Obec Metylovice a autor   

Vás zvou na 

        
 

      OTEVÍRACÍ DOBA:  soboty a neděle: 14.00 – 16.00 hodin 
Jiný termín možno dohodnout na telefonu  604 728 996 nebo 737 345 110   

 
SOUČASNĚ MŮŽETE SHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI 

 „KOŽANE MĚSTO“,   
více na: www.metylovice.cz 

       

 VÝSTAVU 

KTERÁ BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ   
18. ČERVNA 2022 V 16.30 HODIN 

ÚVODNÍ SLOVO  PRONESE PhDr. KAREL BOGAR 
 VÝSTAVA  POTRVÁ DO 14.8.2022 

VÝSTAVU

KTERÁ BUDE ZAHÁJENA V MUZEU MUZEU MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ 

VÝSTAVU

MUZEU SLAVNOSTNÍ SLAVNOSTNÍ SLAVNOSTNÍ MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ VERNISÁŽÍ 

Bluegrass Theatre 
Metylovice 
V letošním roce se můžeme opřít o významnou podporu 
Moravskoslezského kraje z programu „PROGRAM POD-
PORY AKTIVIT V OBLASTI KULTURY V MORAVSKOSLEZ-
SKÉM KRAJI NA ROK 2022“ a MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Stálými podporovateli jsou Obec Metylovice a Město Frý-
dlant nad Ostravicí a některé soukromé �irmy a osoby.

Program máme opět nabitý, ale pořád není ještě úplný 
a bude průběžně doplňován.

Pochopitelně se program skládá z převážně bluegrasso-
vých kapel. Máme významné nové hosty jako Milkeaters, 
Průdušky a další.

Úlet do jiného žánru je letos zastoupen rockovým koncer-
tem skupiny Speciál a hostů Andonise Civopulose, což je 
pro mě srdeční záležitost už 40 let.

O kvalitách Druhé trávy, Poutníků, Zenkla & Kozáka a dal-
ších není pochyb. Novým, ještě nezveřejněným, koncer-
tem bude koncert holandské multiinstrumentalistky Loes 
van Schaijk se svými přáteli. O tom a dalších změnách se 
včas dozvíte na webových stránkách Bluegrass Theatre 
a tam si můžete i zakoupit vstupenky v předprodeji.

Na všechny se těší pořadatelé.

Lukáš Karlický

10.6. 18:00    Milkeaters

10.7. 17:00    Rock: Special
A.C. & Friends

14.8. 17:00    Robert Křesťan, Druhá tráva

25.6. 18:00    Průdušky

Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2022

Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. www.ptacoroko.cz http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/

21.8. 17:00    New Aliquot

16.7. 15:00    Heartbeats (SK), Goodwill
Guitar Session, .....

Katka García, Ivo Viktorin Trio

Předprodej vstupenek na e-listky.bluegrasstheatre.cz

eFeM Grass, Ptačoroko

• •Bluegrass Theatre
Metylovice  2022 ®

4.9. 15:00    Poutníci
Zenkl & Kozák, Žamboši
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Sakrální památky v Metylovicích – 2. část
Michal Bílek a Vavřín Michalec zmapovali sakrální pa-
mátky v naší obci. V tomto čísle vás seznámíme s dalšími 
z nich. Bližší informace a fotogra�ie najdete na obecních 
webových stránkách: https://metylovice.cz/vse-o-me-
tylovicich/sakralni-objekty

KAMENNÝ KŘÍŽ NA NOVÉM HŘBITOVĚ 
Poř. č.: 5
Název: Kamenný kříž na novém 
hřbitově
GPS: 49.6131806N, 18.3320536E
Parc. č. 1278/2

Majitel pozemku: Obec Metylovice, 
č. p. 495, 73949 Metylovice

Popis: Kamenný kříž na novém 
hřbitově stál původně u hlavní sil-
nice v takové ohrádce u hřbitova 
okolo kostela. Ohrádka u hřbitov-
ní zdi byla zrušena při výstavbě 
chodníku okolo kostela. Současný 
hřbitov vysvěcen 14.5.1951.

KAPLIČKA PANNY MARIE POMOCNICE
Poř. č.: 6
Název: Kaplička Panny Marie Po-
mocnice
GPS: 49.613695907N, 18.335487868E
Parc. č. 1262

Majitel pozemku: Obec Metylovice, 
č. p. 495, 73949 Metylovice

Popis: Na uvolněné místo po kříži 
nechal farář Václav Ingr zhotovit 
terasový sloup, který byl postaven 
na kamenný podstavec starého 
pomníku, na sloup nechal zhotovit 
dřevěnou zasklenou skříňku se so-
chou Panny Marie Pomocnice, kte-
rou věnovali Saleziáni ze střediska 
v nedalekých Hodoňovicích. Původ-
ní soška byla ukradena, současnou 
sošku nechal vyrobit asi v 60.-70.

KAMENNÝ KŘÍŽ U KOSTELA
Poř. č.: 7
Název: Kamenný kříž u kostela
GPS: 49.61329515N, 18.335271159E
Parc. č. 2171

Majitel pozemku: Římskokatolická 
farnost Metylovice, č. p. 120, 73949 
Metylovice

Popis: Kamenný kříž u kostela byl původně hřbitovní 
kříž a stával tam, kde stojí dnes. Po zániku hřbitova byl 
přemístěn před kostelní okno, vpravo od hlavního vcho-
du. Tam stál až do velké opravy fasády kostela. V tu dobu 
byl přemístěn opět na původní místo, kde stojí dodnes 
(2021). Přemístěni provedl místní farník Ivan Kahánek 
se syny Daliborem a Michalem, za pomoci v té době zde 
bydlícího kameníka p. Ladislava Kozla. Tento kameník 
také opravil i kamenný kříž na novém hřbitově. Bylo to 
za starostky p. Věry Petrové. Zezadu na podstavci kříže 
uveden letopočet 1803.

KAMENNÝ KŘÍŽ ZA STODO-
LOU P. ISIDORA ČUPY
Poř. č.: 8
Název: Kamenný kříž za stodolou 
p. Isidora Čupy
GPS: 49.613928172N, 18.337393317E
Parc. č. 371/1

Majitel pozemku: Čupa Isidor, 
č. p. 216, 73949 Metylovice

Popis: Kamenný kříž za stodolou p. 
Isidora Čupy (č. p. 216). „Staříček 
Liberda“ z horního gruntu (č. p. 82) 
stavěl výminek (dnes domek p. Isido-
ra Čupy). Při zahájení stavby dal slib pánu Bohu, že jestli 
bez úrazu a jiné újmy postaví tento výminek, postaví na 
rozmezí těchto dvou nemovitostí kamenný kříž. A tak 
se i stalo... (podle vyprávění p. Anežky Bílkové, rozené 
Čupové)

KAMENNÝ KŘÍŽ U HLAVNÍ 
SILNICE PŘED VRCHOVINOU 
Poř. č.: 9
Název: Kamenný kříž u hlavní silni-
ce před Vrchovinou
GPS: 49.611088008N, 
18.336677648E
Parc. č. 2060/1 nebo 474 (nelze jed-
noznačně určit rozhraní pozemků)

Majitel pozemku: Moravskoslezský 
kraj, 28. října 2771/117, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava nebo Pytlí-
ková Dana, č. p. 608, 73949 Metylo-
vice

Popis: Kamenný kříž u hlavní silnice 
před Vrchovinou, mezi rodinnými 
domky paní Pytlíkové (č. p. 608) 
a paní Čaníkové (č. p. 187).

Okénko do historie
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Moderní bezúdržbová 
čistička odpadních vod 
svépomocí i na klíč

www.casopisdomov.cz XX

STMH je jedinou technologií na českém 
trhu, která pracuje na principu třístupňo-
vého čištění. Odpadní voda se postupně 
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé od-
lišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí 
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypa-
ří se běžné čisticí prostředky. Poté voda 
přeteče do dalších částí čističky a na řadu 
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví 
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních 
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro pro-
vozovatele čističky odpadních vod je zaru-
čen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také 

měl zájem se o čističku odpadních vod jak-
koliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čis-
tírny STMH zvládne její instalaci každý 
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí 
jen při montáži postupovat podle pokynů 
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme 
také variantu tzv. čistička odpadních vod 
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení, 
financování bez navýšení, ale také stavební 
práce a v neposlední řádě pravidelný servis 
a servisní podporu. 

Více na www.modernicistirna.cz

rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii 
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, 
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často 
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.

Pozvánka na 
Cyrilometodějskou pouť 
PR výbor obce Metylovice vás zve na tradiční Cyri-
lometodějskou pouť na Čupku, která se bude konat 
v úterý 5. července 2022.

Výstup na vrchol je možný z několika stran – z Me-
tylovic, z Hodoňovic i z Pržna. Pro ty, kteří se roz-
hodnou pro výšlap z Metylovic připravuje PR 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. 

Program na vrcholu Čupku bude zahájen ve 14 ho-
din. Těšíme se na vaši účast a doufáme, že letos si 
pouť opravdu užijeme. 

Za PR výbor Martina Mertová

INZERCE

INZERCE
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VÝTISK ZDARMA

DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
CYKLOTRASY

MIKULÁŠ

Zpravodaj obce Metylovice – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Metylovi-
ce, Metylovice 495, 739 49, IČ: 00535991. Evidenční číslo: MKČRE17207. Vychází 6 x  ročně. Grafi cká úpra-
va a  tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Internetová verze: www.metylovice.cz. Příspěvky zasílejte na e-mail: 
zpravodaj.metylovice@seznam.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz. Uzávěrka čísla 5/2022 je ve čtvrtek 28. 7. 2022.

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

sobota  

2. 7. 
SDH - Hasičská soutěž 56. ročník pohárové soutěže, 
fotbalové hřiště 

úterý  

5. 7. Cyrilometodějská pouť na Čupku

neděle 17.00
10. 7. 

Bluegrass Theatre - Rockový koncert skupiny Special, 
A.C. & Friends, areál za školou

sobota 15.00
16. 7.

Bluegrass Theatre - Heartbeats (SK), Goodwill, Guitar 
Session, ....., areál za školou

neděle 

7. 8. Metylovská pouť

neděle 17.00
14. 8.

Bluegrass Theatre - Robert Křesťan, Druhá tráva, Katka 
García, Ivo Viktorin Trio, areál za školou

neděle 17.00
21. 8.

Bluegrass Theatre - New Aliquot, eFeM Grass, Ptačoroko, 
areál za školou

sobota 

27. 8. Netradiční hasičská soutěž

neděle 

28. 8.
67. ročník volejbalového turnaje - Memoriál M. Čupy 
a M. Bílka, volejbalové kurty

středy 14.00 - 18.00
soboty 08.00 - 12.00 Sběrný dvůr a kompostárna, prostory horního kravína

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 - výstava „Karel Lepík - obrazy“

Potrvá do 14. 8. 2022.
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989


