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Slovo starosty
Ani v letních měsících naše obec neza-
hálela. Ke konci prázdnin byly dokon-
čeny hned dvě investiční akce – stavba 
sběrného dvora a kompostárny a do-
končení sportovního zázemí na hřišti. 

Další projekty „Obnova a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Metylovice 
– IV. etapa“ a projekt stavby chodní-
ku od Vrchoviny směrem po Žukov se 
připravují.

A nyní ke všem projektům trochu po-
drobněji.

Stavba sběrného dvora 
a kompostárny
V areálu bývalého kravína byla vybu-
dována asfaltová plocha sloužící ke 
kompostování bioodpadu, tj. všeho, co 
má přírodní základ a co se v přírodě 
samo rozloží. Bioodpad tvoří jednak 
kuchyňské odpady (jde o zbytky ovo-
ce a zeleniny, zbytky jídel…) a zároveň 
jsou to odpady vznikající při údrž-
bě zeleně (zbytky rostlin, ostříhaný 
živý plot, ořezané větvě, kůra, piliny, 
posekaná tráva nebo shrabané listí). 
Kompostárna není určena pro kom-
postování jakýchkoliv jiných odpadů 
(maso, kosti ani jiné živočišné zbytky, 
rostliny, které jsou napadeny choro-
bami, exkrementy zvířat, popel z uhlí, 
nedopalky cigaret, kalů z ČOV apod.). 
Suroviny dovezené na kompostárnu 
se budou vrstvit do pásové hromady, 

která se za použití mechanizačního 
prostředku tzv. překopávače bude 
průběžně promíchávat, aby v ní za pří-
stupu vzduchu (aerobní způsob) a do-
statečné vlhkosti probíhal rozkladný 
proces. Pokud by se organická hmota 
nepromíchavala, nedostával by se do 
ní vzduch, a pak by organismy (bak-
terie, řasy, houby, svinky, stonožky, 
hmyz, larvy atd.), které jsou speciali-
zované na rozklad nemohly měnit or-
ganické zbytky na humus. Místo tlení 
by tak probíhálo hnití bioodpadu, což 
nechceme. Podmínkou pro zachová-
ní života v kompostu je tedy udržení 
přiměřené vlhkosti, zajištění přístupu 

obsah

dění v obci

ÚVodní sloVo 
Léto se s námi pomalu loučí. Dovolená 
i prázdniny utekly jako voda a na děti 
čeká škola. Doufejme, že tentokrát si 
ji děti užijí po celý školní rok formou 
prezenční výuky. 

Také spolky se vracejí k „předko-
vidové“ činnosti. Fotbalisté – muži 
i dorost odehráli první zápasy sezó-
ny 2021/2022 již v srpnu. Žáci zahájí 
soutěž v září. Rozpis fotbalových sou-
těží najdete v sekci „Sport“. Věřme, že 
tentokrát se všechny soutěže dohrají, 
a že sport zase nezastaví koronoviro-
vá opatření. 

Také „Sokol na prknech“ nezahálel 
a připravil pro vás nové divadelní 
představení „Dokonalá svatba“, jehož 
premiéru uvidíte v říjnu. Bližší infor-
mace najdete v sekci „Kultura“. 

A aktivní jsou i další spolky – hasiči, 
senioři a zahrádkáři. Že máme v Me-
tylovicích velmi úspěšné a šikovné 
děti si můžete přečíst dále ve Zpravo-
daji. Žákovská družstva našich hasičů 
vyhrála po mnoha letech pohárovou 
soutěž a mladý, nadějný fotbalista po-
stoupil do finále Čokoládové tretry.

I v tomto čísle vám představíme naše 
zastupitelé, lépe řečeno naše zastupi-
telky, protože tentokrát to budou dvě 
ženy – slečna Leona Pavlásková a paní 
Ing. Marta Bílková. 

A v sekci Kultura si můžete přečíst 
rozhovor s šikovným metylovským 
řezbářem panem Liborem Čelinským.

Termínový kalendář na září a říjen 
je nabitý sportovními, kulturními 
a společenskými akcemi, takže ho 
tentokrát najdete nejen na posled-
ní, ale i předposlední stránce tohoto 
Zpravodaje. Uspořádání všech akcí 
však bude záviset na aktuální korona-
virové situaci. Sledujte proto pozorně 
webové stránky obce, obecní rozhlas 
a vývěsky.

Doufáme, že vám i tentokrát zpříjem-
ní Zpravodaj obce Metylovice váš vol-
ný čas.

Redakční rada
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vzduchu, udržování správného pomě-
ru uhlíku k dusíku a promíchávání.

Druhou část zpevněných ploch tvo-
ří sběrný dvůr, kde budou pod pří-
střeškem přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový a nebezpečný odpad, 
stavební suť, beton, cihlu, dřevo, že-
lezný šrot a elektroodpad. Občané 
tak po příjezdu do sběrného dvora 
zajedou s odpadem přímo k danému 
kontejneru, kde jej budou moci vylo-
žit. Třídění bude pod kontrolou za-
městnance obce. 

Pokud se během září stihnou vyřídit 
potřebná stanoviska dotčených or-
gánů státní správy (hygiena, hasiči, 
odbor ŽP, povodí Odry) tak by se zku-
šební provoz sběrného dvora a kom-
postárny mohl v říjnu možná rozjet. 

Sportovní zázemí na hřišti
Druhým realizovaným projektem je 
rekonstrukce zázemí sportovního 
areálu. Rozběhla se fotbalová sezóna, 
a hráči již mohou využívat nové šatny, 
hygienická zařízení či klubovnu. Ná-
vštěvníky areálu snad potěší dosta-
tečný počet sociálních zařízení, která 
byla ve starém objektu značně poddi-
menzována a také obnovená hospůdka 
s venkovní terasou a grilem. V příštím 
roce nás ještě čeká oprava příjezdové 
komunikace k tomuto zázemí včetně 
vybudování asfaltové plochy, sloužící 
jako základna pro požární útok, kte-
rou budou využívat místní hasiči jak 
k tréninkům, tak i k soutěžím v požár-
ním sportu.

Obnova a rozšíření  
veřejného osvětlení v obci 
Metylovice – IV. etapa

Do konce října 
bude prove-
dena „Obnova 
a rozšíření 

veřejného osvětlení v obci Metylovice 
– IV. etapa“, spočívající v demontáži 
holých venkovních vodičů AlFe v cel-
kové délce 2 200 m a montáží závěsné-
ho kabelu AES o stejné délce. Zároveň 
dojde k výměně 43 ks stávajících svíti-
del za světelné zdroje v LED provedení 
a doplnění dalších 5 ks svítidel, která 
vyplní hluchá místa. 

Výzva k podání nabídek byla zaslána 
6 firmám (G+V Elektro Trading, s.r.o., 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o., AV Elektro-A-
leš Velička, MSEM, a.s., ELMONT-RO-
NEX, s.r.o., ARPEX MORAVA s.r.o.). 
K hodnocení byly přijaty dvě nabídky, 
z nichž jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka společnosti EL-
MONT-RONEX, s.r.o. s nejnižší nabíd-
kovou cenou 697 092 Kč včetně DPH, 
což bylo o cca 62 000 Kč méně než na-
bídka druhého v pořadí společnosti 
ARPEX MORAVA, s.r.o. a o 242 000 Kč 
méně než rozpočet projektanta. Za-
stupitelstvo obce Metylovice pak na 
svém zasedání dne 20. 7. 2021, na 
základě doporučení výběrové ko-
mise, vybralo na realizaci díla spo-
lečnost ELMONT-RONEX, s.r.o. Tato 
akce je spolufinancována Moravsko-
slezským krajem v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021, DT 1. 

Chodník od Vrchoviny po 
Žukov
Na konci července jsme obdrželi ra-
dostnou zprávu, že náš projekt na 
stavbu chodníku od Vrchoviny po 

Žukov byl schválen Výborem Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
k financování. Na tento projekt je vy-
dáno stavební povolení a v současné 
době probíhá výběr zhotovitele. Stav-
ba chodníku se díky pozdnímu vy-
hodnocení žádosti nestihne dokončit 
v letošním roce, a tak jeho realizace 
a ukončení bude přesahovat až do 
příštího roku. Rozpočtované náklady 
činí cca 19 mil. Kč, z toho uznatelné 
náklady jsou jen ve výši 9,7 mil. Kč 
a dotace pak činí 85 % z celkových 
uznatelných nákladů, tj. necelých 
8,3 mil. Kč. Hlavní položku v neu-
znatelných výdajích tvoří odvodnění 
chodníku neboli dešťová kanalizace 
(6 mil. Kč). 

Chodník bude umístěn podél silnice 
č. III/48410 ve směru na Lhotku pod 
Ondřejníkem. Na začátku úpravy 
bude navazovat na stávající bezbari-
érový chodník v křižovatce krajských 
silnic na Vrchovině a ukončen bude 
před Kamencovým potokem v blíz-
kosti autobusové zastávky ,,Metylovi-
ce, Žukov“. Chodník je členěn do dvou 
logických celků podle toho, po které 
straně silnice je veden. Od Vrchoviny 
po autobusovou zastávka „Metylovi-
ce, svatá Anna“ bude chodník veden 
po pravé straně ve směru na Lhotku. 
Od svaté Anny po Žukov pak po levé 
straně silnice ve směru na Lhotku. 
Délka nového chodníku bude v souč-
tu všech úseků celkem 1012,25 m. 
Součástí stavby bude úprava nevhod-
ně řešených stávajících autobusových 
zastávek po obou stranách silnice, 
tj. ,,Metylovice, kaplička Sv. Anna“ 
a ,,Metylovice, Žukov“. Stavba chodní-
ku vyvolá úpravy stávajícího systému 
odvodnění komunikace, což je řešeno 
samostatným stavebním objektem. 
V rámci stavby je samostatným sta-
vebním objektem řešeno veřejné 
osvětlení nového chodníku a vozovky 
silnice, míst pro přecházení a auto-
busových zastávek. Stavba chodníku 
vyvolá rovněž přeložku části vodo-
vodního řadu DN 80 PE v dl. 16,0 m. 

Na závěr bych rád popřál dětem úspěš-
ný nový školní rok a vám všem příjem-
né podzimní dny.

Ing. Lukáš Halata,  
starosta
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Úplná uzavírka  
silnice v Metylovicích
Z důvodu rekonstrukce silnice v Metylovicích – úsek 
Metylovice, Vrchovina – Metylovice, Mužný bude prav-
děpodobně po dobu 2 x dva dny úplná uzavírka silnice. 
Jednou by se mělo jednat o víkend a podruhé o pracovní 
dny. V době úplné uzavírky silnice bude platit výlukový 
jízdní řád. Oprava je rozdělena do dvou úseků.

První úsek oprav je od Vrchoviny po ulici Pajurkovice 
– autobusy (linka 864347) budou ve směru na Lhotku 
nově zastavovat na Vrchovině (u Fulneka) a při cestě 
ze Lhotky do Frýdlantu pak budou stát naproti Fulne-
ka. Od Palkovic se autobusy budou otáčet u Čihadla.

Druhý úsek oprav se týká trasy od ZŠ po dolní konec 
– autobusy se budou otáčet u kostela. Z Palkovic v té 
době nebude do Metylovic zajíždět žádný autobus.

V době uzávěrky tohoto čísla nebyly ještě termí-
ny úplné uzavírky silnice ani výlukový jízdní řád 
k dispozici. Sledujte proto webové stránky obce a 
místní rozhlas!

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. 

V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místnost 
bude v přízemí základní školy.

Volit budeme v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 
hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod. 

Volit mohou všichni občané, kteří v druhý den voleb (9. 
10. 2021) dosáhnou 18-ti let.

Ve volební místnosti se volič prokáže platným občan-
ským průkazem nebo cestovním dokladem.

Občané mohou volit i do přenosné volební urny, a to ze 
závažných zdravotních důvodů. 

Tato možnost se nevztahuje na voliče v karanténě nebo 
v izolaci.

Růžena Vrbová 

Beskydské centrum duševního zdraví slaví 1. narozeniny!
Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo 
svou činnost Beskydské centrum du-
ševního zdraví. Toto středisko mohlo 
vzniknout díky spolupráci Charity 
Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku, díky velkému nasazení, 
práci a téměř nezlomnosti pracovní-
ků obou organizací, stejně jako díky 
podpoře města Frýdek-Místek a Mo-
ravskoslezského kraje.

Pro Beskydské centrum duševního 
zdraví, zaměřující se na pomoc lidem 
se závažným duševním onemocně-
ním, to byl rok náročný, pestrý, rok 
plný překážek, ale i dobře vykonané 
práce a potvrzení smyslu toho, co dě-
lají. Uplynulý rok nám přinesl nové 
možnosti, nové zkušenosti a spoustu 
profesních a také nemálo byrokratic-
kých výzev.

Toto centrum, které působí na území 
pokrývající téměř celý okres Frýdek
-Místek, je určené pro dospělé osoby 
do 65 let věku, naplňující znaky schi-
zofrenie a poruchy s bludy, poruchy 

nálad, jako jsou deprese a bipolární 
poruchy, obsedantně nutkavé poru-
chy a specifické poruchy osobnosti, 
které mají problémy v běžném fungo-
vání a zvládání každodenních činnos-
tí. Cílem je především zvýšit kvalitu 
života těchto osob, předcházet jejich 
hospitalizacím, popřípadě navrátit 
osoby hospitalizované zpátky do běž-
ného života a být jejich průvodci na 
cestě zotavení (způsob, jak žít spoko-
jený, nadějeplný a přínosný život přes 
omezení způsobená nemocí). 

Uplynulý rok tak byl plný očekávaní, 
poznávaní, byl to rok, během kterého 
jsme pracovali nejen s klienty, ale také 
sami se sebou a mezi sebou. Náš mul-
tidisciplinární tým, složeny ze sociál-
ních pracovníků, lékařů, sester, peer 
konzultanta a psychologa, poskytu-
je každému klientovi současně péči 
zdravotní i péči sociální.  A právě díky 
spolupráci tohoto týmu, jsme měli 
možnost pomoci celé řadě klientů, 
a stát se u mnohých i za tak krátkou 

dobu pozitivní součástí jejich život-
ních příběhů. Snažili jsme se je vést 
především k víře ve vlastní schopnos-
ti, k hledání smysluplných rolí a čin-
ností v jejich životě. Tento zcela in-
dividuální, partnerský a respektující 
přístup tak vytvořil důvěrné prostře-
dí v rámci kterého se může klient cítit 
bezpečně. Těší nás to, protože naše 
práce stojí především na jejich důvěře 
v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší 
činnosti přitom dokazují, že tu jejich 
jsme si získali. Velmi si toho vážíme 
a věříme v úspěšnou spolupráci nejen 
s klienty, ale i s ostatními spolupracu-
jícími službami a subjekty a také mezi 
zaměstnanci samotnými i v následu-
jících letech. 

Tímto také přejeme našemu Beskyd-
skému centru duševního zdraví vše 
nejlepší a úspěšné vykročení do dal-
ších let.

JUDr. Jana Havláková, PR manažer
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„Toulky po Metylovicích“
Soutěž „Toulky po Metylovicích“ se přehoupla do druhé 
poloviny. Ještě však stále máte možnost se soutěže zúčast-
nit, neboť její ukončení bude 31. 12. 2021.

Na webových stránkách Obce Metylovice je v sekci „Vzdě-
lání, sport, volný čas“ zřízena samostatná webová stránka 
„Soutěž 2021“. Zde naleznete pravidla soutěže a také ak-
tuální informace ke keškám. Které jsou momentálně ztra-
cené, nápovědy k složitým místům apod.

Z webových stránek obce: www.metylovice.cz si mohou 
zájemci také stáhnou kalendář v elektronické podobě.

Prosíme vás však, abyste kešky neodcizovali ani nepře-
mísťovali na jiná místa. Vy, kteří pohlížíte na soutěž nega-
tivně, nekažte, prosím těm druhým jejich radost z hledání 
kešek a z objevováních zajímavých míst naší obce.

Od 1. 1. 2021 byla zahájena také doprovodná soutěž o nej-
zajímavější fotografii z toulek po Metylovicích. Fotografie 
je možno posílat na: soutez@metylovice.cz 

Fotky pak můžete ohodnotit na facebookové stránce: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=metylo-
vice&set=a.1278542642524455 

Fotka, která má v daném měsíci nejvíc lajků získá věcnou 
cenu. 

Autor fotek dává souhlas 
se zveřejněním svých fo-
tografií pro obecní účely 
(zpravodaj, kalendář, web 
apod.)

Vítězkou červnové soutě-
že je Lucie Argalášová.

V červenci zvítězila foto-
grafie jejímž autorem je 
Staňka Zahatlanová.

Přejeme všem „tulákům“ 
hodně zajímavých zážitků 
při poznávání naší obce.

PR výbor

Vítězné foto v červenci Vítězné foto v červnu

Lucie ArgalášováTi, kteří navštíví alespoň 20 míst, budou po skon-
čení soutěže zařazeni do hlavního losování o hod-
notné ceny.
• 1. cena – stan
• 2. cena – batoh
• 3. cena – spací pytel
Drobnou cenou budou odměnění všichni účastníci sou-
těže.



obce METYLOVICE

6

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

Informace  
Policie ČR 

V důsledku organizační 
změny se od 1. 6. 2021 z ob-
vodního oddělení Palkovi-
ce stala policejní stanice 
Palkovice, která spadá pod 
Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Frýdek-Mís-
tek, obvodní oddělení Frý-
dek-Místek, ul. Hlavní 110, 
738 02 Frýdek-Místek. Vý-
kon služby bude nadále řád-
ně zabezpečen jak ze strany 
policejní stanice Palkovice, 
kde budou policisté stabilně 
k dispozici ve dnech pondě-
lí a středa od 07:00 hod. do 
19:00 hod., a dále i v jiných 
dnech, kdy budou ovšem 
plánovány služby proměnli-
vě, tak i ze strany obvodní-
ho oddělení Frýdek-Místek, 
které zajištuje nepřetržitou 
službu.     

Kontaktní údaje:
policejní stanice Palkovice
tel.: 974 732 771, 725 516 497 

obvodní oddělení Frýdek
-Místek: tel.: 974 732 651     

ppor. Kamil Vyvial,  
vedoucí skupiny  

policejní stanice Palkovice

DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

ZÁ
Ř

Í

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase 

od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

2021

 INFORMACE  
  
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

VOLNÉ 
VSTUPY 
V DOBĚ 

OTEVÍRACÍ 
DOBY

19.

12.

5.

Hrad 
Sovinec

        Zámek 
    Frýdek 

Místek

Zámek
Kunín

DNY RODIN
„V oblasti podpory náhradní 
rodinné péče v Moravsko-
slezském kraji byly natočeny 
video spoty, které naleznete 
na: https://polar.cz/porady/
dejme-detem-rodinu

Připomínky k jízdnímu řádu
V termínu do 13.  09. 2021 lze předkládat připomínky, náměty a po-
žadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy, a to osobně 
či písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148, nebo elektronickou poštou na 
adresu: das@frydekmistek.cz

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromad-
né dopravy budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových 
jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů městské hromadné do-
pravy by měly platit od 12. 12. 2021.
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• dávka je určená nezaopatřenému dítěti v situaci, kdy má rodič na základě 
rozhodnutí soudu platit výživné, ale svou povinnost neplní 

• o dávku je třeba požádat na k tomu určeném tiskopise, a to na kontaktním 
pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu dítěte 

• nárok na dávku může vzniknout pouze za splnění zákonem daných podmínek 

• nárok na dávku nemůže vzniknout v případech, kdy není prokázáno, že byl podán 
návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí

• výše náhradního výživného se stanovuje na čtyři kalendářní měsíce, za které se 
následně vyplácí

• pro pokračování výplaty v dalším období je třeba prokázat, že podmínky nároku 
na dávku jsou i nadále splněny

• maximálně může být vyplaceno 24 výplat náhradního výživného

Potřebujete pomoc?
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a zjistěte, jaké konkrétní 
podmínky je třeba splnit, aby vznikl na NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ nárok.
Pro více informací a kontakty navštivte webové stránky, FB profil @uradprace.cr nebo 
pište na e-mail nahradnivyzivne@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí 
také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 779 900.

Rozhodl soud o výživném pro dítě 
a není řádně hrazeno?   
Obraťte se na Úřad práce ČR a požádejte o náhradní výživné - novou 
sociální dávku vyplácenou od 1. 7. 2021.

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

www.uradprace.cz

Každý splav na řece může být nebezpečný  
Vážení občané, 

léto je v plném proudu a Povodí Odry, 
státní podnik na Vás apeluje, abyste 
naše řeky a vodní díla využívali: 

• za nízkých průtoků

• při dobrých teplotních podmín-
kách vody v řekách

• při nízké rychlosti proudící vody

• nejlépe za přítomnosti dalších osob

• s opatrností při vstupu do vody

• při dodržování zdravotnických zá-
sad a při vstupu do větší hloubky se 
osmělili a pak si můžete v plné míře 
a hojnosti užívat vodní bohatství. 

Každý podle svého věku a kondice si 
musí zvážit, zda podmínky pro vodní 
rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště 
za děti tak musí učinit jejich rodiče, 
případně jejich dozor.

Volnočasové aktivity v přírodě mo-
hou být při nepozornosti a risku vel-

mi nebezpečné. Pokud je vodní dílo 
užíváno s rozvahou, tzn. v letních mě-
sících, za běžných průtoků a při vhod-
ných teplotních podmínkách vody 
a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem 
dalších osob na břehu, je bezpečné.

A hlavně nepoškozujme a neničme 
záchranné prvky a prostředky! 

Úpravy toků přes naše města a obce 
jsou mimo opevnění vlastního koryta 
často doplňovány o říční hráze a u ně-
kterých řek je zajišťována ochrana 
proti povodním kombinací úprav toků 
s tlumicím efektem, které zajišťují 
přehrady nad nimi. Nedílnou součástí 
těchto úprav toků jsou spádové objek-

ty. Spádové stup-
ně jsou nezbytné 
ke zmírnění vod-
ní energie a rych-
losti proudící vody a její erozní síly, 
zejména při povodních, aby během 
nich nebyly břehovou erozí skokově 
napadeny říční hráze, následně pro-
trženy a v konečném důsledku nebylo 
zaplaveno město či obec. Jejich funk-
ce je v celém systému ochrany proti 
povodním nezastupitelná. Na tocích 
v povodí Odry, které spravuje státní 
podnik Povodí Odry, a u kterých zajiš-
ťuje ochranu proti povodním, je těchto 
spádových stupňů s výškou nad jeden 
metr více jak 900.

Samozřejmě si dejme všichni spo-
lečný závazek, že vše, co si k vodě 
s sebou přineseme, tak si po sobě 
také uklidíme. 

Děkujeme.

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel,  
Povodí Odry, státní podnik
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 25. 5. 2021
Přítomno 11 členů ZO  

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu slečnu Leonu Pavlás-
kovou a pana Miroslava Klimánka.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• 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 7. Proti 3 (Petr 
Černoch, Miroslav Klimánek, Aleš Ve-
lička).  Zdrželi se 1 (Marta Bílková). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí finančního 
daru dle návrhu finančního výboru – 
viz příloha č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu č. 882/B1/2021 se 
Státním fondem dopravní infrastruk-
tury, Sokolovská 1955/278, 190 00 
Praha 9, IČ: 70856508, zastoupenou 
Ing. Zbyňkem Hořelicou, o poskytnu-
tí finančních prostředků z rozpočtu 
na rok 2021 na financování akce „Ob-
last I – Metylovice – Chodník, Oblast II 
– Metylovice – místo pro přecházení“ 
– ISPROFOND 5817510201 a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o budoucí se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., se síd-
lem Teplická 874/8, Děčín IV – Pod-
mokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 
zastoupenou společnosti PROFI 
PROJEKT, s.r.o., Collo-louky 126, 
738 01 Frýdek-Místek, o zřízení věc-
ného břemene a dohodě o umístění 
stavby č. IP-12-8020862 (03), Mety-
lovice, parc. č. 600/3, NNk a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje závěrečný účet obce Mety-
lovice za rok 2020 – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4 
– viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Příkazní smlouvu s panem 
Alešem Petrželou, Třebčín 272, 783 
42 Třebčín, IČ: 02918048, na admi-
nistraci veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky „Obnova a roz-
šíření VO v obci Metylovice - IV. eta-
pa“ a pověřuje starostu obce k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 7. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí rezignaci člena výboru 
Petra Černocha a Leony Pavláskové 
a schvaluje nové složení kontrolního 
výboru zastupitelstva obce ve slože-
ní předseda Jakub Farný a členové 
Tomáš Rabas, Jiří Závodný.  
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu s Moravskoslezským 
krajem o poskytnutí finančního pří-
spěvku na úhradu nerealizovaných 
výnosů z jízdného (protarifovací ztrá-
ty) v zóně č. 470 Integrovaného do-
pravního systému Moravskoslezského 
kraje ODIS a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 8.  
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu s Moravskoslez-
ským krajem o spolupráci při tvor-
bě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Moravskoslezského 
kraje pro část dopravní a technické 
infrastruktury obcí a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 9.   
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 se Státním 
fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. 
Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP 
ČR, o poskytnutí podpory a pověřuje 
starostu obce k podpisu dodatku – 
viz příloha č. 10. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o technickém zhodnocení mezi 
SPORTOVNÍM KLUBEM METYLO-
VICE z.s. a Obcí Metylovice a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 11.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. 
Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Miroslav 
Klimánek). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí návratné fi-
nanční hotovosti tzv. Kotlíkové 
půjčky žadatelům z řad občanů obce 
– viz příloha č. 12.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 4/2021 ze dne 27. 04. 2021.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

zasedání zastupitelstva obce metylovice
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www.metylovice.cz

Zastupitelstvo obce
V České republice je aplikována 
tzv. „zastupitelská demokracie“. 
Co si pod tím přesně představit? 
Zjednodušeně je to vláda lidu pro-
střednictvím volených zastupite-
lů. V Čechách nás žije deset miliónů 
a bylo by těžko představitelné, aby-
chom se všichni každý týden scháze-
li a hlasovali o tom, jak má náš stát 
fungovat, který zákon bude platit, 
který zrušíme… A proto jsme se po 
roce 1989 rozhodli, že za nás – lid, 
budou vládnout naši zástupci, které 
si zvolíme a kterým věříme, že naše 
zájmy budou hájit nejlépe. 

Takto to funguje na celostátní úrov-
ni (parlament), a stejně to funguje 
i u nás v Metylovicích. I my v Mety-
lovicích se každé čtyři roky sejdeme 
u voleb a vybereme ty z nás, o kte-
rých jsme přesvědčeni, že pro nás 
budou pracovat nejlépe. Nejlépe nás 
ZASTOUPÍ a budou uplatňovat naši 
vůli po následující 4 roky.      

Stát se zastupitelem v Metylovicích 
nemůže kdokoliv. Musí mu být ales-
poň 18 let a musí zde mít trvalý po-
byt. Nikdy se tedy nemůže stát, že by 
nás zastupoval někdo, kdo bydlí tře-
ba v Palkovicích. 

Zastupitelů je u nás 11. Dle zákona 
o obcích by jich mohlo být i méně 
– minimálně však sedm. Ale i více. 
Klidně 15. Vždy ale lichý počet. 
Množství zastupitelů pro další vo-
lební období musí být stanoveno 
v dostatečném předstihu před dal-
šími volbami. Zdá se ale, že u nás se 
toto množství osvědčilo.

Zastupitelem je i starosta a mís-
tostarosta. Starostou a místostaros-
tou se stanou teprve ve chvíli, kdy 
si je ostatní zastupitelé za starostu 
a místostarostu zvolí. Ale i nadále 
zůstávají zastupiteli. A vyplývají pro 
ně stejná práva a povinnosti jako pro 
ostatní – mají jen funkci navíc.

Zastupitelstvo se musí dle zákona 
scházet minimálně jednou za 3 mě-
síce – tedy 4 x do roka. U nás v Mety-

lovicích se až na výjimečné případy 
schází každý měsíc. Na těchto jedná-
ních řeší různé problémy obce, obča-
nů a rozhodují. 

Rozhodování je jednou z nejdůleži-
tějších funkcí zastupitelstva. Roz-
hodují hlasováním a za schválené se 
považuje věc ve chvíli, kdy je pro ni 
většina. Nikoliv však většina z pří-
tomných, ale většina z celkového po-
čtu – u nás z jedenácti. Pokud by bylo 
účastno jednání pouze 5 zastupitelů, 
nemohou o ničem rozhodnout. V Me-
tylovicích musí pro věc hlasovat mi-
nimálně 6 zastupitelů. 

Zastupitelstvo rozhoduje prakticky 
ve všech případech. Starosta a mís-
tostarosta mají také pravomoc roz-
hodnout, ale tato pravomoc je dosti 
omezená. Pokud tedy přicházíte 
s žádostí, aby obec rozhodla ve vaší 
věci, vězte že v 99 % případech musí 
rozhodnout zastupitelstvo, a to mi-
nimálně 6-ti hlasy. Starosta, či mís-
tostarosta, které obvykle oslovuje-
te, váš požadavek na zastupitelstvu 
přednese (dá jej do programu zastu-
pitelstva), a to pak o něm hlasuje. Po-
kud je schváleno, může být starosta 
či místostarosta pověřen realizací 
tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že jste ale volili 
11 zastupitelů, máte možnost oslovit 
kteréhokoliv z nich, a tento vybraný 
zastupitel váš požadavek přednese 
na každoměsíčním jednání stejně 
jako by to udělal starosta, či mís-
tostarosta. A zastupitelstvo ve vaší 
věci bude hlasovat úplně stejným 
způsobem. Mezi starostou a kterým-
koliv zastupitelem není rozdílu. 

Pokud bude rozhodnuto ve váš ne-
prospěch, odpovědnost nepřičítej-
te vašemu zastupiteli, on nerozho-
dl. A nerozhodl o tom ani starosta 
a místostarosta. Rozhodlo o tom 
v hlasování celé zastupitelstvo.  

V případě, že je pro vás rozhodnutí 
zastupitelstva důležité, zúčastněte 
se jednání, kde bude vaše záležitost 

projednávána. Na jednání máte prá-
vo promluvit, vaši věc obhájit a za-
stupitele přesvědčit. Ti samozřejmě 
nikdy neví úplně všechny okolnosti 
a rádi vás na jednání vyslechnou. 
Následně můžete sledovat samotné 
hlasování. 

Výsledky jednání a rozhodnutí jsou 
samozřejmě zveřejněny. V naší obci 
je dokonce zveřejněno jmenovitě. 
I pokud se jednání neúčastníte, máte 
možnost zjistit, jak konkrétně hlaso-
val váš zastupitel. Stačí se podívat na 
stránky naší obce www.metylovice.
cz. Naše obec je tedy v této věci pří-
kladně otevřená. Není totiž zákonem 
stanoveno, že zveřejnění hlasování 
musí být jmenovité. V našem okolí je 
několik obcí, kde se můžete dovědět 
pouze počet zastupitelů, kteří hlaso-
vali, pro, proti nebo se zdrželi. A je-
jich občan nemá právo se dozvědět 
podrobnosti. 

Zastupitelé, vyjma svých rozhodova-
cích povinností, jsou i členy výborů 
obce. U nás se jedná o stavební výbor, 
finanční výbor, kontrolní výbor, kul-
turní a PR výbor. Každý z nich má na 
starost problematiku, která vyplývá 
již z názvu. Pokud byste tedy požá-
dali o rozhodnutí ve věci týkající se 
stavby, vězte, že bude velmi prav-
děpodobně postoupena stavebnímu 
výboru, který má za úkol připravit 
podklady pro jednání zastupitelstva, 
které na jejich podkladě může v dané 
věci rozhodnout co nejlépe. Pokud by 
vás ovšem trápilo, že před výplatou 
nemáte peníze, finanční výbor vám 
bohužel nepomůže. Spolu s kontrol-
ním výborem mají na starosti zejmé-
na vnitřní záležitosti správy obce.  

Zastupitelé musí během volebního 
období odvést poměrně hodně prá-
ce a v mnoha záležitostech rozhod-
nout. Nedělají to sice úplně zdarma 
– měsíční odměna se pohybuje mezi 
1800 – 2500 korunami, ale jsem pře-
svědčen, že kvůli těmto částkám 
to nikdo určitě nedělá. A jde spíše 
o symbolickou odměnu.  

jak funguje obec
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Z výše uvedeného vyplývá, že obec 
nerovná se starosta a místostarosta. 
Obec = zejména zastupitelstvo obce. 
Na nich lpí odpovědnost rozhodování, 
obvykle také získávání a zpracování 
podkladů pro jednání zastupitelstva 
pro jeho správné rozhodování. Ve vý-
borech odvádí práci jak pro vnitřní 
chod obce (finanční výbor, kontrolní 

výbor, stavební výbor), tak pro oby-
vatele obce (stavební výbor, kulturní 
výbor, PR výbor). 

Být zastupitelem je velmi odpovědná 
a mnohdy složitá pozice. Zastupitel 
musí rozhodnout správně a zároveň 
má odpovědnost vůči svému voliči. 
A samozřejmě se stává, že rozhod-
nout správně a dle zákona, nemusí 

vždy znamenat, že se to bude vždy 
líbit jeho voliči…  Proto bychom 
tedy plnění povinností po našich 
zastupitelích měli vyžadovat – my 
vládneme jejich prostřednictvím 
– zároveň bychom však měli mít na 
paměti, že jsou to jen lidé, jako jsme 
my – s chybami a nedokonalostmi. 

Bc. David Hyšpler

Členové zastupitelstva obce
V obecním zastupitelstvu máme také 
dvě ženy – slečnu Leonu Pavláskovou 
a paní Ing. Martu Bílkovou. 

Leona Pavlásková
Zastupitelka za 
Sdružení nezá-
vislých, před-
sedkyně PR vý-
boru, do května 
letošního roku 
také členka Kon-
trolního výboru. 
V zastupitelstvu 
obce Metylovice 
je páté volební 
období.

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?

Vystudovala jsem Střední průmys-
lovou školu, obor management hut-
nictví ve Frýdku-Místku.  Po střední 
škole jsem nastoupila do zaměstná-
ní jako obsluha výrobní linky do Li-
kérky pod Skalkou v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Asi po 4 letech jsem 
odešla pracovat do Frenštátu pod 
Radhoštěm, tehdejšího SIEMENSU, 
jako operátor ve výrobě. Po roce 
jsem přešla na pozici Týmového 
předáka, kterou vykonávám do-
dnes, ale již pod značkou VITESCO 
TECHNOLOGIE, díky fúzi se společ-
nosti SIEMENS. 

Proč jste se rozhodla žít v Metylo-
vicích?

V Metylovicích jsem se narodila 
a žiji zde již téměř 40 let. Během ži-
vota jsem tady poznala hodně zají-
mavých lidí a navázala spoustu přá-

telství, která povětšinou platí i do 
dneška. V Metylovicích zůstala i má 
rodina.  Se sestrami máme výborné 
vztahy, které pravidelně utužujeme 
společnými dovolenými a vzájem-
nými návštěvami. Nikdy jsem tedy 
neměla potřebu ani důvod se někde 
stěhovat.

Jak dlouho se veřejně angažujete?

V zastupitelstvu jsem nyní páté 
volební období. Řadu let jsem byla 
členkou finančního, ale i kulturního 
výboru, v němž jsem cca 8 let půso-
bila i na pozici předsedkyně. Práce 
v kulturním výboru byla velmi ča-
sově, a hlavně personálně nároč-
ná, a tak jsem do přípravy, ale i do 
vlastního průběhu kulturních akcí 
mnohdy musela zapojit i velkou část 
své rodiny, kamarádů a známých, 
ale také místních sdružení a spol-
ků, kteří nám byli vždy nápomocní. 
Babička nám např. šila kostýmy na 
pohádkové cesty, sestra Jana kresli-
la kulisy, členové fotbalového oddí-
lu a holky z ASPV hrály pohádkové 
postavy atd. Všichni pomáhali, jak 
se dalo. Kdybych měla vyjmenovat 
všechny, čím přispěli nebo pomoh-
li, tak bych jednak na někoho urči-
tě zapomněla, a za druhé by to byl 
seznam na několik stránek papíru. 
I když po ukončení nějaké kulturní 
akce toho měli všichni plné brejle, 
tak nakonec vždy zavládlo uspoko-
jení, že se podařilo něco dobrého, či 
prospěšného nebo se alespoň poda-
řilo vykouzlit na dětských tvářích 
úsměv. Takže ještě jednou děkuji 
všem, kteří mi pomáhali. Bez vás by 
to nešlo.

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

Po střední škole jsem se stala člen-
kou tenkrát ještě Tělovýchovné jed-
noty Sokol Metylovice, nyní SPOR-
TOVNÍHO KLUBU METYLOVICE z.s., 
kde jsem vedla pokladnu oddílu 
kopané. Členem výboru byl i Lukáš 
Halata, který mě oslovil, zda bych 
nešla na jeho kandidátku do obec-
ního zastupitelstva. Oddíl kopané 
tenkrát pořádal různé zábavy a dis-
kotéky, udržoval tradici Krmáše 
nebo se spolupodílel na organizaci 
tradičních Šibřinek, tak mi možnost 
podílet se na kulturním a společen-
ském dění v obci přišla jako normál-
ní a souhlasila jsem s kandidaturou 
do obecního zastupitelstva. Vůbec 
jsem nečekala, že bych byla zvolena, 
ale stalo se.  Byla jsem ráda, že jsem 
měla nějaké zkušenosti s chodem 
SPORTOVNÍHO KLUBU, respektive 
oddílu kopané. Myslím si, že je dob-
ré, když jsou v zastupitelstvu lidé, 
kteří své schopnosti a dovednosti 
již zúročili v nějakém místním spol-
ku – SK Metylovice, SDH Metylovi-
ce, TJ Sokol aj. Ze spolkové činnosti 
pak čerpají zkušenosti a nápady, 
co je zapotřebí zlepšit nebo udělat. 
Kdo vlastně dělá na vesnici kultur-
ní, společenský a sportovní život? 
Přece místní spolky (plesy, divadlo, 
soutěže, turnaje, utkání ve volejbale, 
fotbale, bluegrass atd.). A obec by je 
v tom měla podporovat. Kde nejsou 
spolky, není život a obec suplovat 
spolky nemůže a ani to není v jejich 
silách. V dnešní době se nemají mla-
dí lidé ani kde seznámit. Za nás byly 
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Branný den
V pátek 25. 6. se ve škole konal branný den. Nejprve si žáci 
vyzkoušeli opuštění budovy při požárním poplachu. Pod 
odborným dohledem byla zapálená maketa budovy, aby ji 
žáci páté třídy mohli uhasit a při tom si natrénovali pou-
žití hasicího přístroje. Po skončení požárního poplachu se 
žáci rozdělili do skupin podle tříd a pochodovali na Čupek. 
Po cestě museli plnit úkoly, které si pro ně připravili naši 
hasiči a páťáci pod vedením třídní učitelky a pana učitele 
Klimánka. Celý den se všem líbil a moc si ho užili.

Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Mety-
lovice a žákům páté třídy za pomoc při akci. 
 

 Mgr. Barbara Raszyková

Den s hasiči
Den před vydáváním vysvědčení si žáci užili krásného 
počasí a pohybu. Metylovičtí dobrovolní hasiči si pro děti 

připravili ukázku 
v požárním útoku. 
Poté si žáci vy-
tvořili družstva 
a v požárním úto-
ku si zasoutěžili. 
Pro zvídavé bylo 
připravené požár-
ní auto k prohlídce. 

 

Akce se všem moc líbila, zejména závěrečné kropení vo-
dou a rozdávání balónků pro účastníky soutěže.

Moc děkujeme hasičům za krásný den.

Mgr. Barbara Raszyková

diskotéky na hřišti, zábavy v Soko-
lovně nebo jsme na tancovačku zašli 
do vedlejší dědiny. Dnes mají jen so-
ciální sítě. Zůstala jsem tedy nadále 
pokladníkem oddílu kopané, takže 
vidím život v obci i z té druhé strán-
ky, tj. jaké problémy a potřeby mají 
např. zdejší organizace, ať už se to 
týká členské základny, zázemí nebo 
financí.  

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

Největší radost mám v tomto voleb-
ním období určitě z vybudovaného 
zázemí na fotbalovém hřišti. Že se 
nám podařilo zázemí i přes několik 
negativních reakcí od občanů a bez 
podpory pěti zastupitelů dotáhnout 
až do dnešní podoby, je celkem zá-
zrak. Byla to pro některé dlouhá ces-
ta, plná překážek, ale stavba je nyní 

dokončena, a tak věřím, že většina 
lidiček ocení, že to nebyly marné vý-
daje. Zázemí se skutečně postavilo 
za minutu dvanáct. V dnešní době, 
kdy ceny materiálu šly o X % naho-
ru, netroufnu si říct, kolik by to obec 
stálo dnes. Kdo dnes staví, tak asi ví, 
o čem mluvím. Jak je těžké sehnat 
stavební materiál, že na všechno 
musíte čekat. A sehnat alespoň něja-
ké řemeslníky? To je další velký pro-
blém. Takže o to více jsem ráda, že 
se nám tuto investici podařilo v loň-
ském roce v zastupitelstvu prosadit, 
i když to bylo o prsa. 

Mám samozřejmě radost i z nově 
vybudovaných chodníků, kompo-
stárny, opravených cest, obnovení 
veřejného osvětlení i dalších drob-
ných investičních akcí. Myslím si, že 
se tady v posledních letech podařilo 
hodně věcí zrealizovat, ale i u nás je 
samozřejmě stále co zlepšovat a bu-
dovat.

Ing. Marta Bílková

Zastupitelka za sdružení Pro Metylo-
vice, sdružení nezávislých kandidátů 
s podporou politické strany TOP 09. 
Členka Stavebního výboru. V zastu-
pitelstvu obce Metylovice je druhé 
volební období.

Dobrý den všem spoluobčanům naší 
obce, 
po důkladném zvážení jsem usoudi-
la, že osobní prezentaci touto formou 
nevyužiji, a to z vícero důvodů. Před-
ně mi není blízká, prezentuji se ra-
ději chováním a činy. Pak také v obci 
jsem se narodila a žiji tady, v zastupi-
telstvu jsem již druhé volební obdo-
bí, a to na přání občanů obce, takže 
předpokládám, že mne znají. Těm 
ostatním nejlépe odpoví účast na za-
sedáních zastupitelstva, na kterých 
mohou sami posoudit práci, vystupo-
vání i angažovanost jednotlivých čle-
nů zastupitelstva. 

zŠ mjr. ambrože bílka a mŠ metylovice
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Letní družina
Provoz školní družiny v naší škole 
neskončil posledním červnem a pře-
dáním vysvědčení, ale s žáky jsme se 
setkávali ještě další tři týdny, do 23. 7. 
2021. Pro žáky byl připravený bohatý 
program. Snažily jsme se žákům pobyt 
v letní družině co nejvíc zpříjemnit.

V prvním týdnu letní družiny žáci již 
tradičně navštívili kožedělnou díl-
nu a měli možnost vytvořit si vlast-
ní přívěšek.  Nechyběly ani soutěže. 
Byla připravena soutěž o nejvyšší věž 
z kartonových krabiček, zasportovali 

si ve švindlovém turnaji a zapřemýš-
leli si při hledání pokladu, nebo při 
zábavné vědomostní soutěži A-Z kvíz. 

V dalším týdnu žáci mohli dát pro-
stor své fantazii a vytvořit putovní 
kamínky, které následně roznesli po 
okolí naší školy, nebo si vytvořit do-
mácí mýdlo. Nechyběly ani výlety po 
okolí a různé společenské hry. Díky 
skvělému počasí se nám vydařil i tra-
diční výlet na Ondřejník. 

Poslední týden jsme zakončili celotý-
denní soutěží. Celý týden jsme s žáky 

soutěžili v nejrůznějších disciplínách, 
za které na konci týdne vítězové do-
stali ceny. Ty si museli vybojovat v bo-
jové hře s názvem Legenda o hradním 
strašidle. Zpestřením pro děti jistě 
byla tvorba vlastních palačinek, kte-
ré si mohly dle svých chutí dozdobit. 

Všechno však musí skončit. Žákům 
přejeme krásný zbytek prázdnin a tě-
šíme se na ně v dalším školním roce.

Michaela Vroblová  
a kolektiv vychovatelek

Úspěch mladých hasičů 
V sobotu 10. července jsme se vypra-
vili na soutěž mladých hasičů do Míst-
ku-Bahna. Obvykle přes prázdniny 
míváme s mládežníky volno, protože 
se nám rozprchnou na tábory a dovo-
lené. Ale tentokrát se nám to podařilo 
složit bez výraznějších absencí, Mís-
tek je opravdu kousek za dvěma kopci 

a také nám tahle soutěž zapadala do 
našeho kalendáře. O prázdninovém 
volnu svědčí i to, že se do Bahna sjelo 
jen 8 družstev.

Naši starší žáci startovali jako druzí 
a jejich pokusy jsou vzadu vždy trochu 
o nervy. Ale klaplo jim to skvěle a ter-

če jsou dole v nečekaném čase 15,05 s. 
Tohle je nový rekord našich starších 
žáků po 13 letech! A vzhledem k tomu, 
že tenhle čas nepřekonalo žádné ze 
zbylých čtyř družstev, byť při poku-
su Krásné nám trochu zatrnulo, bylo 
z toho i vítězství ve starší kategorii 
v požárním útoku po 32 letech!

Mladší žáci rekordy nepřekonávali, 
ale i oni se předvedli ve skvělé formě 
a svůj pokus dokončili za 16,95 s, což 
i jim stačilo s přehledem na 1. místo.

Mladší žáci: Natali Kociánová, Karo-
lína Svobodová, Emma Izvorská, Sofie 
Šigutová, Vít Závodný, Ondřej Halata, 
Nikola Bílková.
Starší žáci: Tomáš Halata ml., Micha-
ela Kovalová, Tomáš Halata st., Maty-
áš Bílek, Tereza Tomášková, Nikola 
Placková, Eliška Kalivodová. 

Ing. Michal Bílek
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Nezůstávejte doma a přijďte mezi nás
Vážení spoluobčané seniorského 
věku, mnozí z Vás asi ani netušíte, že 
v Metylovicích už několik let existuje 
klub seniorů. 

Za léta existence mnoho členů odešlo 
na věčnost a do našich řad nepřibý-
vají noví. Chtěl bych Vás touto cestou 
pozvat mezi nás. 

Scházíme se každý 1. čtvrtek v měsíci 
od 15.00 v zasedací místnosti Obecní-
ho úřadu v Metylovicích. Mimo pravi-
delné setkání pořádáme různé akce, 
jako např. smažení vaječiny, opékání 
párků, smažení placků a také jezdíme 
na zájezdy, které jsou tematicky růz-
ně zaměřené.

Pro mladší a zdatnější seniory je 
možno uspořádat i turistické výšlapy. 
Pro mnohé to může být jediná forma  
setkání se s kamarády a známými.

Letos, po době covidové, jsme již opé-
kali párky a sešli se na obecním úřa-
dě. Rovněž jsme sestavili družstvo do 
Gulášmetu 2021. V září pojedeme na 
zájezd.

Bližší informace o činnosti klubu se-
niorů najdete ve vývěsní skříňce před 
obecním úřadem.

Vaše účast je zcela dobrovolná.

Za senior klub Vavřín Michalec.

sport

„Trojsešup“ Metylovice 2021  
PR výbor Obce Metylovice ve spolu-
práci s místními spolky pořádá 3. roč-
ník „Metylovského trojsešupu“, který 
se bude konat v sobotu 2. 10. 2021.

Start i cíl bude na hřišti v Metylo-
vicích. Hlavní trasa měří cca 14 km 

a vede přes tři metylovské vrcholy 
– Čupek, Na Magoni a Kubalánky.

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty bude připravena krat-
ší trasa, která povede z hřiště na Ču-
pek a zpět na hřiště. Délka cca 4 km. 

Během této značené trasy budou 
účastníci řešit teoretické i praktické 
úkoly, které připraví místní spolky. 
Start delší trasy bude od 9 do 10 ho-
din. Kratší trasa odstartuje mezi 
12.30 – 13.30. 

Startovné pro obě trasy:
dospělí 50,- Kč, děti do 15 let zdarma. 

Všichni účastníci startují na vlastní 
nebezpečí. Děti do 15 let se mohou 
na obě trasy vydat pouze v doprovo-
du dospělé osoby. Na startu obou tras 
dostanou účastníci startovní karty. 
Ti, kteří se vydají na všechny tři vr-
choly otisknou do karet na vrcholech 
razítka. Účastníci krátké trasy obdr-
ží kartu, do níž budou zaznamenávat 
správné odpovědi.

Na všech vrcholech bude pro účast-
níky připraveno malé občerstvení. 
V cíli pak dospělí účastníci obdrží gu-
láš a účastnický list, děti párek a malé 
„překvapení“. 

Doufejme, že se na podzim nedočká-
me další koronavirové vlny, a že se 
nám 3. ročník Metylovského trojsešu-
pu podaří uskutečnit.

Za organizátory Martina Mertová
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

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

Stará garda Metylovice opět obstála na turnaji ve Fryčovicích 
V sobotu 10. 7. 2021 proběhl na travnatém hřišti TJ Sokol 
Fryčovice fotbalový turnaj starých pánů za účasti 6 druž-
stev. Tohoto soutěžního klání se zúčastnilo i mužstvo sta-
ré gardy SK Metylovice, které v systému každý s každým, 
s počtem hráčů 6 + 1 a hrací dobou 1 x 20 minut, nejprve 
remizovalo se Ženklavou 0:0 a poté porazilo Hukvaldy 
3:0 (branky: 3x Martin Němec). V následujícím duelu se 
Slezanem Frýdek-Místek okusil celek Metylovic poprvé 
a naposled hořkost porážky 0:3. S domácími Fryčovice-
mi se rozešel smírně 1:1 (Šlachta). A v posledním utkání 
porazili metylovští silný tým z Kopřivnice v poměru 3:1 
(Kulnánek, Fulnek a Murka). Prvenství na turnaji slavil 
Slezan Frýdek-Místek, druhou příčku obsadily Fryčovice 
a stupně vítězů uzavřely Metylovice. SK Metylovice repre-
zentovali – Jan Šlachta, Petr Murka, Martin Němec, Jaro-
mír Němec, David Halata, Otakar Kulhánek, Lukáš Halata, 
Zbyněk Drastich, Tomáš Brabec a Matěj Fulnek. 

V průběhu turnaje probíhal také penaltový souboj o krále 
střelců, z něhož jako vítěz vzešel člen mužstva SK Metylo-
vice Honza Šlachta. V brance hájil barvy Metylovic Jaromír 
Němec, který od exekutorů pokutových kopů nepustil za svá 
záda jediný míč a stal se tak nejlepším brankářem soutěže. 

Úspěch mladého 
metylovského fotbalisty  
Koncem června se na stadionu TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek uskutečnila „Čokoládová tretra“ v níž si zasoutěžilo 
185 dětí. Běhalo se, házelo se raketkou, připraveny byly 
různé dovednostní soutěže, hry Rádia Orion a workout 
hřiště. Na všechny čekala sladká odměna a na ty nejlepší 
medaile, které předávala mistryně světa v trojskoku Šár-
ka Kašpárková. Nás těší, že mezi medailisty byl i Otakar 
Kulhánek ml. z SK Metylovice, který v kategorii nejmlad-
ších žáků obsadil skvělé druhé místo. Tímto výkonem si 
zajistil postup do finálové „Čokoladové tretry“, která se 
uskuteční v polovině září v Ostravě.

Děkujeme „Oťulovi“ za reprezentaci našeho sportovního 
klubu a v září mu budeme všichni držet palce.

Zbyněk Drastich, předseda oddílu kopané SK Metylovice

Spodní řada zleva: Miroslav Somr (bývalý trenér SK Metylovice), 
Arnošť Uherek (současný trenér), Matěj Fulnek, Jan Šlachta, Jaro-
mír Němec, Otakar Kulhánek a Radek Hadámek.

Horní řada zleva: Tomáš Brabec, David Halata, Petr Murka, Lukáš 
Halata, Martin Němec, Zbyněk Drastich a Martin Žídek. 

Ing. Lukáš Halata
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Rozpis soutěží v kopané 

ASPV 
Ženy ASPV SK Metylovice nezahálejí 
ani v letních měsících. 

V červnu jsme si usmažily tradiční va-
ječinu a při vycházce na Čupek jsme si 
opekly párky. 

Rozhodly jsme se také zapojit se do 
soutěže v hledání kešek. Uspořádaly 
jsme proto několik vycházek. Navštívi-

ly jsme místa více i méně známá. Byly 
jsme u vodojemu, na Božích mukách, na 
Hrodku v místech, kde stávala rozhled-
na a teletník. Krásu naší vesnice jsme 
obdivovaly z vrcholu Magoně. Nyní 
se místo vycházek věnujeme každý 
čtvrtek tenisu, ale na podzim se k vy-
cházkám určitě ještě vrátíme. 

Abychom jen nesportovaly, věnovaly 
jsme se také kultuře. Navštívily jsme 
výstavu „Barevný koníček“ v mety-

lovském muzeu. Své obrazy zde vy-
stavují také naše členky Kamila Ha-
jdušková, Lenka Schmidtová, Marta 
Liberdová a Hana Praussová. Jejich 
díla se nám opravdu velmi líbila.

A protože se prázdniny chýlí ke kon-
ci a na dveře ťuká nový školní a tím 
pádem i cvičební rok, těšíme se už 
do tělocvičny. Jen doufáme, že nás již 
„covid“ neomezí, a že budeme moci 
tentokrát cvičit po celý rok.

Jiřina Nytrová, předsedkyně ASPV 

TýM DEN DATUM ČAS DOMÁCÍ hosté DOPRAVA
Muži neděle 15. 8. 10:00 Smilovice "B" Metylovice vlastní
Muži středa 18. 8. 17:30 Pržno Metylovice vlastní
Muži neděle 22. 8. 16:30 Janovice Metylovice vlastní
Muži neděle 29. 8. 16:30 Milíkov Metylovice BUS 14:30
Dorost středa 1. 9. 17:00 Metylovice Dobratice
Žáci sobota 4. 9. 9:30 Metylovice Frýdlant nad Ostravicí
Dorost neděle 5. 9. 13:30 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži neděle 5. 9. 16:00 Metylovice Návsí
Žáci středa 8. 9. 17:00 Hukvaldy Metylovice
Žáci neděle 12. 9. 16:00 Lískovec Metylovice
Muži neděle 12. 9. 16:00 Metylovice Vojkovice
Žáci pátek 17. 9. 17:00 Metylovice Dobrá/Nošovice
Dorost neděle 19. 9. 13:00 Metylovice Návsí
Muži neděle 19. 9. 15:30 Metylovice Tošanovice
Žáci středa 22. 9. 15.30 Mosty Metylovice
Žáci neděle 26. 9. 15:30 Metylovice Frýdek-Místek "B"
Dorost neděle 26. 9. 13:00 Metylovice Staré Město
Muži sobota 25. 9. 15:30 Chlebovice Metylovice vlastní
Muži úterý 28. 9. 15:30 Hrádek Metylovice BUS 13:30
Žáci neděle 3. 10. 13:00 Staré Město Metylovice
Dorost sobota 2. 10. 12:30 Dobratice Metylovice
Muži neděle 3. 10. 15:00 Metylovice Nošovice
Žáci sobota 9. 10. 9:30 Bystřice Metylovice
Dorost neděle 10. 10. 12:00 Nebory/Smilovice Metylovice
Muži neděle 10. 10. 15:00 Písek Metylovice BUS 13:00
Žáci neděle 17. 10. 14:30 Raškovice Metylovice
Muži sobota 16. 10. 14:30 Palkovice Metylovice vlastní
Žáci neděle 24. 10. 12:00 Metylovice Frýdek-Místek "A"
Dorost neděle 24. 10. 11:30 Návsí Metylovice
Muži neděle 24. 10. 14:30 Metylovice Nebory
Žáci čtvrtek 28. 10. 10:00 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži čtvrtek 28. 10. 14:30 Hukvaldy Metylovice vlastní
Dorost neděle 31. 10. 15:00 Staré Město Metylovice
Muži neděle 31. 10. 14:30 Metylovice Bukovec
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Volejbal SK Metylovice – léto 2021 
Zdravíme příznivce sportu pod vyso-
kou sítí.

Ke konci jarních měsíců došlo koneč-
ně k uvolnění hygienických opatření, 
a tak jsem se pustili do obnovy antu-
kových povrchů na všech 3 kurtech 
a také jarní údržby pískového kurtu. 
Na stavu povrchu se značně pode-
psala loňská sezóna, kdy kurty byly 
jen velmi málo využívány, a tak zde 
zvítězila příroda. Byli jsem nuceni ze 

všech kurtů strhnout svrchní „konta-
minovanou“ vrstvu a nanést nový po-
vrch. Byla to lopotná práce, ale díky 
nasazení členů všech družstev jsme 
přírodu porazili. Díky patří i ženám 
z SPV za pomoc na kurtu č. 3.

V měsících květnu a červnu byla za-
hájena tréninková činnost mládeže, 
která vyvrcholila účastí starších mlá-
dežnických hráček na turnaji v Raš-
kovicích. 

Družstvo mužů a žen se scházelo ne-
pravidelně, a to na společných trénin-
cích povětšinou na pískovém kurtu.  
Výjimku tvoří družstvo „Amatérů“, 
které se schází na pískovém kurtu 
pravidelně, a to ve středu a v pátek.  

V červenci si dáváme tradičně vol-
no a v srpnu začínáme s tréninky. Na 
konci srpna se uskuteční turnaj mužů 
Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“, 
ale o tom až v příštím čísle zpravodaje.

Kadetky – první turnaj 
V neděli 20. 6. 2021 se naše kadetky a starší žákyně pod 
vedením trenéra Pavla Suchana zúčastnily svého první-
ho šestkového turnaje a to 23. ročníku Malé ceny Beskyd 
v Raškovicích. Turnaj byl ve znamení nádherného počasí 
a velkého vedra. Raškovická hala je klimatizována, takže 
úvodní utkání byla odehrána v příjemném prostředí. V ka-
tegorii kadetek se turnaje zúčastnilo 9 týmů, které začaly 
základní skupinu ve sportovní hale a poté se přesunuly 
na antukové kurty, kde odehrály další utkání o umístění. 

Týmy: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Orlová, Ostrava ext., 
Ostrava KP, Šternberk, Frenštát pod Radhoštěm, Metylo-
vice, Polanka

Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Šternberk
2. TJ Frenštát pod Radhoš-

těm 
3. TJ Sokol Frýdek-Místek
4. TJ Ostrava A

5. SK Slezan Orlová
6. VK Polanka
7. TJ Ostrava B
8. SVK Nový jičín
9. SK Metylovice

Zakončení sezóny 

K zakončení letošní velmi slabé sezóny, kdy jsme nic ne-
hráli jak v dospělých, tak v mládežnických soutěžích jsme 
se sešli 1. 7. 2021 v rámci čtvrtečního tréninku. 

Na obvyklém místě u maringotky vedle venkovních vo-
lejbalových kurtů. Bylo nás cca 30 a to včetně naší volej-
balové mládeže. Pro některé to byla první příležitost při, 
které dorazili na trénink. Měli jsme oheň, na kterém jsme 
pekli špekáčky a pěkně si popovídali a prodiskutovali, co 
náš čeká v následující sezóně a třeba kam míříme na do-
volenou. Bylo to velmi příjemné se zase vidět v kolektivu 
volejbalistů.
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Z historie volejbalu 

Volejbal v letech 1990-2004 
2. část

Samozřejmě bez náročné práce a za-
pojení celé řady zapálených a dobro-
volných činovníků by oddíl v tomto 
rozsahu nemohl fungovat. Prvním 
trenérem mládeže se stal Lumír Ha-
jdušek a po ustavení družstva mužů, 

v roce 1994 dalším Vavřinec Pečinka, 
kterého v roce 1999 vystřídal Valen-
tin Mališ. Dalšími, kteří se po roce 
2000 zapojili do tréninku mládeže 
a mužů a byli registrováni jako trené-
ři III. třídy, jsou Pavel Suchan a Lukáš 
Drastich. 

K roku 2004 byli vyškoleni celkem 
čtyři rozhodčí – Lukáš Drastich I. tří-
da, Ondřej Hajdušek rozhodčí II. třídy, 
Jakub Farný a Mirek Konečný III. třída.

Aktivním členem výboru byl Ambrož 
Míček a dodnes je to jeho syn Vladi-
mír Míček. Při konání turnajů je za-
pojena řada dalších spolupracovníků. 
Nutno vzpomenout alespoň Petra Ko-
žucha a manžele Suchanovy. V roce 
2002 byl dobudován třetí kurt, který 
je využíván především při našich tur-
najích, ale také jako tenisový dvorec.

Autoři: V. Míček,  
P. Suchan, L. Hajdušek

Tým žákyň v roce 2003. Zleva: L. Biskupová, L. Vrbová, M. Bis-
kupová, A. Černochová, P. Kočvarová, J. Kusá, L. Švastová

Junioři v roce 2003. Zleva: M. Čupa (schovaný), J. Svačinka, 
J. Mališ, M. Ištvanech, M. Konečný, M. Ivánek, J. Uhlář, J. Ryb-
níkář, P. Ivánek, A. Bražina a J. Švasta

Tým děvčat na domácím hřišti. Zleva D. Michálková, M. Mi-
chalcová, M. Poláchová, M. Faldynová, A. Zsigmondová, L. Ar-
pová, D. Michálková

Mužský kádr v roce 2003. Zleva M. Bílek, R. Hrabec, I. Lu-
keš, R. Keller, P. Suchan, P. Hajdušek, L. Drastich, M. Gurecký, 
J. Farný.  Chybějí hráči J. Mališ a A. Uhlíř

Nová soutěžní sezóna 2021/2022
Do nové soutěžní sezóny, která jak všichni pevně doufáme proběhne, přihlašujeme do soutěží dospělých pouze druž-
stvo mužů, a to do okresního přeboru. Ženy si pro letošní sezónu vybraly mateřské volno.

Pokud se podaří vypsat mládežnické soutěže (vloni se tak díky koronaviru nestalo) tak dle kategorii podáme přihlášky. 
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Vernisáž zahájila výstavu obrazů  
V neděli 20. června byla ve Výstavní 
síni Muzea Metylovice zahájena vý-
stava obrazů pod názvem Barevný 
koníček. Vystavuje v něm 20 absol-
ventek z kursu malování Marcely 
Brodové.  Významné zastoupení měly 
i metylovské umělkyně. Vystavova-
lo jich hned šest, Lenka Schmidtová, 
Marta Liberdová, Kamila Hajdušková, 

Hana Praussová, Eva Foldynová a Mo-
nika Schmidtová.

K vidění je přesně 100 obrazů, které 
snaživé malířky namalovaly v po-
sledním období. Organizátorem akce 
bylo Občanské sdružení Koňské nebe 
a Obec Metylovice. 

Samotná slavnostní vernisáž proběh-
la, vzhledem k doznívající covidové 
krizi, venku před muzeem. Počasí 
přálo, bylo hezké, horké, letní odpo-
ledne. Přítomno bylo 69 spokojených 
návštěvníků, 3 malé děti, 2 kočárky 
a 1 pes.

Úvodem excelentně zahrála na housle 
Lenka Liberdová, poté Milan Hajdu-
šek poděkoval všem, kdo se podíleli 
na organizaci výstavy, konkrétním 
sponzorům a sympatizantům za vý-
pomoc na bohatém občerstvení při 
slavnostní vernisáži.

Vystoupila i paní Marcela Brodová, 
metylovské rodačka. Ta ocenila zá-

pal a aktivitu svých absolventek. Vy-
zvedla viditelné zlepšení kvality těch 
malířek, které se svému oblíbenému 
koníčku věnují delší dobu. Dle jejího 
přesvědčení, ty nejlepší již překonaly 
amatérskou úroveň.

Krátce promluvila i paní Renáta Kret-
ková, absolventka, která její kursy 
navštěvuje již několik let. Poděkovala 
paní Brodové za její malířský přínos 
do výuky a zároveň vyzvedla velmi 
příjemnou atmosféru v kolektivu. 

Spektrum různorodých děl a odliš-
ných technik, učinilo z výstavy velice 
zajímavou událost.

Přijďte se podívat i vy. Výstava potr-
vá do 5. září 2021. Můžete ji spatřit 
ve výstavní síni metylovského mu-
zea každou sobotu a neděli od 14 do 
16 hodin. Zároveň můžete shlédnout 
i stálou expozici Kožane město o his-
torií řemenářství v obci.                                  

Milan Hajdušek

Cyrilometodějská pouť   
5. července 2021 se na Metylovském 
Čupku uskutečnila tradiční Cyrilo-
metodějská pouť. Pro rodiny s dětmi 
připravil PR výbor Obce Metylovice 
soutěžní trasu, na které účastníci po-
znávali pohádkové bytosti a význam-
né osobnosti Metylovic i České repub-
liky. Na vrcholu Čupku pak byly děti 
odměněny nafukovacím balonkem 
a drobnými cenami. Dospělí propa-
gačními materiály a pohlednicí Me-
tylovic, kterou si mohli orazítkovat 

speciálním razítkem zhotoveným pro 
tuto slavnostní příležitost. 

Ve 14 hodin zahájili slavnost Lašský 
král Z. V. Krulikovský a starosta Mety-
lovic Ing. Lukáš Halata. Poté následo-
vala Bohoslužba slova ke cti patronům 
Moravy sv. Cyrila a Metoděje, kterou 
odsloužil P. Mgr. Václav Gandera. 

V dalším programu pak vystoupila 
kapela country band WIND z Haví-
řova a lašský král a jeho ODUALAJNE 

band, kteří zahráli folkové i trampské 
písničky. 

O bohaté občerstvení se postarali zá-
stupci Lašského království a Otakar 
Kulhánek, Martin Šimek a Tereza Kul-
hánková.

Za zdařilou pouť patří poděkování 
organizátorům, vystupujícím i všem 
účastníkům. 

Martina Mertová

kultura
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Na divadlo už v říjnu 
Náš ochotnický Divadelní spolek Sokol na prknech po rozvolnění proticovidových opatření, plně obnovil svou čin-
nost. Intenzivně zkouší svou novou hru, kterou chce představit divadelní veřejnosti na podzim tohoto roku.

Nacvičuje úspěšnou britskou situační 
komedií Robina Howdena „Dokonalá 
svatba“. Tato hra je postavená přede-
vším na brilantním textu a kvalitním 
hereckém obsazení. 

Je to hra nečekaných záměn a výmluv 
a v šíleném tempu mění dokonalou 
svatbu v dokonalé peklo. Co vše se 
může během předsvatebního šílení 
přihodit, se dozvíte právě na mety-
lovském jevišti.

Jediné, co opravdu netušíme je, co 
nás v „nové postcovidové době“ čeká 
za překvapení. Zda bude možno hrát, 
či nás nějaké vládní, hygienické, či 
zdravotní opatření opět nějak neza-
brzdí. Aktuálně (k 31. 7.) to vypadá 
nadějně.

Premiéru chystáme v pátek 15. října. 
Repríza by měla následovat v sobotu 
16. října. Další představení o týden 
později, opět v pátek a sobotu 22. a 23. 
října. Začátky vždy v 19 hodin.

Vstupné bude 150 korun a jako ob-
vykle budou vstupenky v předprode-
ji na Obecním úřadě v Metylovicích.

Přijďte se podívat, nebudete zklamá-
ní.

Milan Hajdušek

Den obce 4. 9. 2021
Letos po jednoroční pauze opět 
proběhne Den obce, a to první 
zářijovou sobotu 4. 9. a jako tra-
dičně bude spojen se soutěží ve 
vaření kotlíkového guláše Guláš-
met, letos již 6. ročníkem. A jaký 
bude program? Začátek bude pa-
třit malým dětem, od 14 hod. vy-
stoupí Milan Šťastný s divadelním 
představením. Následovat bude 
představení soutěže a soutěžních 
týmů Gulášmetu a rozloučení se 
školáky poslední třídy uplynulé-
ho školního roku. A pak začnou 
hudební vystoupení. Postupně 

to budou Heligonkári Poliakovci 
– Aneta a Martin, dechová hudba 
Galička z Veřovic, Kabát Revival 
Live. V 19 hod. bude vyhodnocení 
soutěže Gulášmet, jak za odbor-
nou porotu, tak za návštěvníky. 
Následovat bude vystoupení kape-
ly Kateřiny Koulákové, která svou 
tvorbou spojuje folk, pop a šanson. 
Od 21 hod. do půlnoci bude hrát 
skupina Groove Harmony. Děti se 
mohou těšit na doprovodný pro-
gram a pouťové atrakce p. Trtíka. 
Den obce proběhne tradičně na 
fotbalovém hřišti. 

Součástí Dne obce bude vystoupe-
ní „Barokní gala“ světového hou-
slového virtuose Jaroslava Svěce-
ného. Doprovázet ho bude nejlepší 
současná cembalistka Jitka Navrá-
tilová. Budou představeny špič-
kové housle 18. a 19. stol. Koncert 
proběhne v kostele Všech svatých 
v neděli 5. 9. od 15:30. 

Pevně doufáme, že nás aktuální 
koronavirová opatření nebudou 
zásadně omezovat. Těšíme se na 
setkání s vámi. 

Za kulturní výbor Jan Koloničný
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Rozhovor s panem Liborem Čelinským 

Ve letošním třetím čísle Zpravodaje 
obce Metylovice jste si mohli přečíst 
o instalaci první knihobudky v Mety-
lovicích. Jejím autorem je pan Čelinský, 
který se věnuje mimo jiné také řezbář-
ství. V tomto čísle bychom vám chtěli 
tohoto našeho šikovného spoluobčana 
představit trochu blíže. Mini ukáz-
ku jeho prací vám přinášíme v tomto 
Zpravodaji. Další úžasná díla pana Če-
linského si budete moci prohlédnout 
na výstavě „Kdo si vyřezává – nezlobí“, 
která bude zahájena v metylovském 
muzeu v neděli 26. září 2021 a potrvá 
do 5. prosince 2021.

Jak jste se k řezbářství dostal a jak 
dlouho se mu již věnujete?

Nemám žádné „řezbářské“ vzdělání. 
Asi před patnácti léty jsem viděl na do-
volené šikovné kuchaře, jak vyřezávají 
květy do melounů, tak jsem si meloun 
koupil a podle různých videí zkoušel 
jejich díla napodobit. Technice carving 
fruit jsem propadl natolik, že u nás 
doma nebylo kousek zeleniny, kterou 
jsem před spotřebou neozdobil. 

Problém byl v krátké trvanlivosti vý-
robků, a tak jsem postupně přešel na 
řezání do dřeva. Nebaví mě stále je-
den styl opracování dřeva, tak chvíli 
vyrábím fajfky, pak zase vyřezávám 
motorovou pilou sochy, loutky, pomo-
cí dlátek malé postavičky do betlému, 
intarzované obrazy, a hlavně dřevěné 
hračky pro vnuka – auta, motorky, le-
tadla. Vnuk „má zákaz“ hrát si u nás 
s plastovými hračkami a ani mu to 
nevadí. Vždycky říká: „Dědo, jdu si 
hrát s dřevákama…“ Své dílka nepro-
dávám, vyrábím je pro své potěšení 
a pro radost obdarovávaných. 

Jak dlouho v Metylovicích bydlíte 
a proč jste se sem přistěhoval? 

Do Metylovic jsme se přistěhovali asi 
před osmi lety ze sousední Lhotky. 
Jsem OSVČ, mám spediční firmu. Měl 
jsem pronajatou kancelář ve Frýdku
-Místku, ale nebavilo mě každý den 
dojíždět, tak jsem hledal větší dům 
na klidném místě, který bych mohl 
využít zčásti i jako kancelář. A taky 
abych se mohl naplno věnovat svému 
koníčku – řezbařině, a přitom nikoho 
neobtěžoval hlukem při zpracovávání 
dřeva. Vše splňoval až dům pod Čup-
kem v Metylovicích.

Bydlíte tedy pod Čupkem a máte 
krásný výhled na naši vesnici i na 
Beskydy. Jak se Vám v Metylovicích 
líbí?

Jeden můj známý si mě dobírá, když 
přijede k nám na návštěvu, že bych 
měl obci platit daň z výhledu. Musel 
jsem se naučit všechny okolní kopeč-
ky pojmenovat, a že jich je od nás vi-
dět. V Metylovicích se mi líbí a jsem 
tady i se svou rodinou moc spokojený.

Máte kromě řezbářství ještě něja-
ké další koníčky?

Většinu volného času mi zabere práce 
se dřevem, ale jinak se taky rád věnu-
ji práci na zahradě a cestování. Díky 
„covidové „době vznikly v mé dílně 
desítky dřevěných hraček, obrázků, 
loutek a soch. Ale už bych zase raději 
někam vycestoval a bez roušky.

Za rozhovor poděkovala  
Martina Mertová
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www.metylovice.cz

Občanské sdružení Koňské nebe 
a obec Metylovice  

Vás zvou na 
 

             OTEVÍRACÍ DOBA:  soboty a neděle: 14.00–16.00 hod.  
Jiný termín možno dohodnout na telefonu  737 345 110 nebo 737 391 989 

 
SOUČASNĚ MŮŽETE SHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI 

 „KOŽANE MĚSTO“,   
DOKUMENTUJÍCÍ SLAVNOU HISTORIÍ ŘEMENÁŘSTVÍ OBCE,  

KTERÁ SE PROSLAVILA HLAVNĚ VÝROBOU  BIČŮ 
 

Návštěvníci musí respektovat příslušná epidemiologická opatření pro pořádání výstav 
více na: www.metylovice.cz 

VÝSTAVU VÝROBKŮ ZE DŘEVA 
LIBORA ČELINSKÉHO 

 
  

KTERÁ BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ   
26.ZÁŘÍ 2021 V 15.30 HODIN A POTRVÁ DO 5. PROSINCE 2021 

Z pamětí Ondřeje Lepíka 
S večerem přišel nástup a my odchá-
zeli městem do přístavu. Zavedli nás 
na nějakou širokou zeď zabíhající pří-
mo do moře. Byly na ní kryté i otevře-
né skladiště, středem se posunovaly 
po kolejích vagony. Po okraji jezdily 
po kolejích jeřáby. Poprvé jsem byl 
v přístavu. Nevěděl jsem, nač se dřív 
podívat. Ve větší vzdálenosti od nás 
byla druhá taková široká zeď. Vedla 
do moře. A mezi nimi stály lodě růz-
ných velikostí. Neodvažoval jsem se 
ku kraji, kde šplouchala hluboká voda. 
Zdála se mi špinavá. Plavaly na ní 
třísky, sláma, papíry. Jelikož nás zde 
nechali čekat, zvědavě jsem popošel 
kousek kupředu mezi kolejemi dráhy 
a skladištěm. Studoval jsem dle nápi-
su či tvaru, co se tam všecko překlá-
dalo. Pohlédl jsem maně mezi budovy 
a leknutím jsem poskočil. O hromadu 
beden stál tam opřený člověk – Číňan. 

Viděl jsem ho v životě poprvé. Nebyl 
snad větší než já. Byl po pás svleče-
ný. Jeho svaly na rukou mě ohromily. 
On se mi sice srdečně rozesmál, ale já 
utekl ku svým. 

Zde jsem teprve doopravdy zjistil, že 
není možno Rakousku válku vyhrát. 
Ty národy, co jsem tady viděl mě úpl-
ně ohromily. I součástky děl čekají-
cích na dopravu do fronty navršené 
nejen vedle sebe, ale na sobě do něko-
lika metrové výše. Ty hromady ostat-
ního válečného materiálu. Jako by te-
prve měla vojna započít. Zatímco my 
jsme v Rakousku mleli z posledního. 

Za soumraku jsme se hnuli. Stanuli 
jsme na nějaké osobní lodi, na jejíž pa-
lubu přehodili můstek. My ale po palu-
bě jen přešli a znovu po můstku vstou-
pili na vedlejší nákladní loď. Na této 
palubě nebyl žádný luxus jako na té, 

po níž jsme pře-
cházeli. Tam na-
škrobení číšníci 
roznášeli všelija-
ká jídla a nápoje 
elegantně obleče-
ným lidem, kteří 
na nás ani nepohlédli. Na této náklad-
ní lodi došli jsme až na střechu paluby 
a pak po železných schůdcích sestupo-
vali do jednoho a pak ještě do druhého 
patra odspodu. Byla tam dlouhá i širo-
ká místnost na všecky strany vyztuže-
ná. Když jsem se usadili přišli lodníci 
a podělili nás ochrannými pásy. Byly 
to tři korkové cihly spojené konopný-
mi pásy. Obléklo se to na způsob ves-
ty. Bylo nám v němčině tlumočeno, že 
je válka a loď může být torpedována. 
V tom případě tedy na palubu a do 
moře. Když jsem se rozhlédl po naší 
společnosti a viděl ty železné schůdky 

okénko do historie
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přes dvoje poschodí byla ve mě malá 
dušička.  Pak ale příjemné teplo ne-
chalo zapomenout na možné neštěstí. 
Dal jsem si ochranný pás pod hlavu 
a ve chvíli usnul.

Ale i v dřímotě jsem cítil, že pode 
mnou začaly pracovat stroje. Probu-
dil mě nepokoj a ustavičné prochá-
zení. Mnohým, kteří neusnuli bylo od 
žaludku nevolno. Spěchali na palubu. 
Vraceli se skoro vyléčení. Dostali tam 
bez jakéhokoliv prošení čaj a suchary. 
Na palubu ale nepouštěli. Však nám 
za chvíli oznámili, že jsme v přístavu. 
A opět všechno nahoru. Nešli jsme 
hned ven. Zavedli nás do koupelny. 
Šaty byly zase vypařovány proti vším. 
I boty jsme házeli do kádě s vodou, 
v níž byl rozpuštěn nějaký dezinfekč-
ní prostředek a pak jsme šli pod spr-
chu. Voda byla sotva vlažná. Nezdržel 
jsem se tam.  Hned jsem uháněl pro 
boty, abych mohl lapit nějaké lepší. 

Na ostatním nezáleželo. Bylo to všec-
ko nové. Jakmile jsme se oblékli což 
se neobešlo bez hádky hlavně o boty, 
protože nebyly svázány a bylo těžké 
sestavit je do párů vyvedli všechny 
z lodi na pevninu.

Vedli nás městem, které bylo rozlehlé 
a v něm hojnost továren. Budili jsme 
pozornost obyvatel. I z továren vybí-
hala děvčata. Všechny v pracovním 
obleku, který vypadal jako uniforma. 
Šli jsme ve čtyřstupu jako ovce, ob-
klopeni anglickými vojáky. Vedl nás 
mladičký důstojník hrdě si vpředu 
vykračující. Byl jsem v prvních řa-
dách. Když jsme přicházeli k nějaké-
mu náměstí jeden náš velitel, Čech, 
řekl: „Důstojník s námi jedná slušně, 
uděláme mu radost.“ Vystoupil po-
někud z řady a zavelel: „Auf meine 
Komande: Habt Acht!“  S vojákem to 
škublo, s námi také. Náměstím zazně-
ly odměřené údery okovaných bot. 

Viděli jsme, že jak vedoucí, tak i nás 
provázející voják si hrdě vykračovali. 
Když jsme zašli do ulice vojáci si sami 
dali zase pohov.  Došli jsme k nádraží 
na protější straně města a čekali ne-
konečnou dobu na vlak.

Na nádraží jsem dostal kopanec, když 
jsem se sehnul pro cigaretového špač-
ka, kterých tam bylo habaděj. Koneč-
ně byl vlak přistaven. Nastoupili jsme, 
ale ne do dobytčáků jako dosud ale do 
osobních vagonů. Zapamatoval jsem 
si ten model vagonů ještě z Rakouska. 
Vystoupili jsme poblíže mola a byli 
odvedeni do polního tábora Black 
down. Šlo o velké prostranství na 
rovině ohrazené chvojkami a plotem 
z ostnatého drátu mezi nimiž byla 
ulička pro procházející stráž. V rozích 
byly strážní věže, odkud měla hlídka 
přehled po celém táboře. Byly zde už 
postaveny stany v řadách vždy pro 
osm mužů.

inzerce

Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377
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VÝTISK ZDARMA

DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
CYKLOTRASY

MIKULÁŠ

středa 17.00
1. 9. Metylovice – Dobratice, kopaná dorost, hřiště Metylovice

sobota 9.30
4. 9. Metylovice - Frýdlant n.O., kopaná žáci, hřiště Metylovice

sobota 14.00
4. 9. 

Den obce a Gulášmet, hřiště Metylovice,  
(zahájení soutěže Gulášmet ve 12.00)

neděle 13.30
5. 9. 

Metylovice - Nebory/Smilovice, kopaná dorost,  
hřiště Metylovice

neděle 16.00
5. 9. Metylovice - Návsí, kopaná muži, hřiště Metylovice

pátek 14.00 - 18.00
10. 9. 

Sběr velkoobjemového odpadu,  
bio odpadu a pneumatik, horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
11. 9. 

Sběr velkoobjemového odpadu,  
bio odpadu a pneumatik, horní kravín

sobota 18.00
11. 9. Průdušky, Ptačoroko, amfiteátr za školou

neděle 16.00
12. 9. Metylovice – Vojkovice, kopaná muži, hřiště Metylovice

pátek 17.00
17. 9. Metylovice - Dobrá/Nošovice, kopaná žáci, hřiště Metylovice

pátek 18.00
17. 9. Milkeaters, Blueland, amfiteátr za školou

neděle 13.00
19. 9. Metylovice - Návsí, kopaná dorost, hřiště Metylovice

neděle 15.30
19. 9. Metylovice - Tošanovice, kopaná muži, hřiště Metylovice

sobota 

25. 9. Posvěcení 1. vinohrádku, u Sokolovny

neděle 15.30
26. 9. 

Vernisáž výstavy Libora Čelinského  
„Kdo si vyřezává - nezlobí“, metylovské muzeum

neděle 13.00
26. 9. Metylovice - Staré Město, kopaná dorost, hřiště Metylovice

neděle 15.30
26. 9. Metylovice - Frýdek-Místek „B“, kopaná žáci, hřiště Metylovice

pátek 14.00 - 18.00
1. 10. 

Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu  
a nebezpečného odpadu, horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
2. 10. 

Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu  
a nebezpečného odpadu, horní kravín

akce září, říjen
kulturní, společenské, sportovní akce
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sobota 

2. 10. 
Metylovský trojsešup, hřiště, start delší trasy 9.00 - 10.00, 
start kratší trasy 12.30 - 13.30

neděle 15.00
3. 10. Metylovice - Nošovice, kopaná muži, hřiště Metylovice

pátek 14.00 - 22.00
8. 10. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
ZŠ Mjr. Ambrože Bílka Metylovice

sobota 8.00 - 12.00
9. 10. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
ZŠ Mjr. Ambrože Bílka Metylovice

pátek 19.00
15. 10. Divadelní představení „Dokonalá svatba“, Sokolovna

sobota 19.00
16. 10. Divadelní představení „Dokonalá svatba“, Sokolovna

pátek 19.00
22. 10. Divadelní představení „Dokonalá svatba“, Sokolovna

sobota 19.00
23. 10. Divadelní představení „Dokonalá svatba“, Sokolovna

neděle 12.00
24. 10. Metylovice - Frýdek-Místek „A“, kopaná žáci, hřiště Metylovice

neděle 14.30
24. 10. Metylovice - Nebory, kopaná muži, hřiště Metylovice

čtvrtek 10.00  
28. 10. Metylovice - Nebory/Smilovice, kopaná žáci, hřiště Metylovice

neděle 14.30
31. 10. Metylovice - Bukovec, kopaná muži, hřiště Metylovice

každou  10.00 - 12.00
sobotu Sběr bio odpadu, horní kravín

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 výrobků ze dřeva Libora Čelinského „ Kdo si vyřezává - nezlobí“,  
26.9.2021 - 5.12.2021. 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 říjen 
kulturní, společenské, sportovní akce


