Èervenec 2017

èíslo

2

ètvrtletník

ZDARMA

Oddíl volejbalu pøed zaèátkem prázdnin

V minulém èísle zpravodaje jste se od nás dozvìdìli pøedbìné výsledky námi hraných soutìí a tak na úvod malinká
rekapitulace celkového umístìní naich drustev v loòském soutìním roce.
Mui  krajský pøebor, koneèné umístìní v soutìním roce 2016/2017

eny  krajský pøebor, koneèné umístìní v soutìním roce 2016/2017

Mladí áci  trojkový volejbal mladího actva OVS Frýdek-Místek, soutìní rok 2016/2017

Nai mladí áci se v souèasné dobì úèastní soutìe Letní pohár Ing. Lumíra Hajduka minivolejbalu trojic
mladího actva.
Tato soutì má pøed uzávìrkou toho èísla zpravodaje jetì k odehrání poslední kolo soutìe a tak je výsledek pøedbìný.
Soutì je rozdìlena na 5 skupin podle dosahované výkonnosti. Hraje se turnajovým zpùsobem, kde v hracím dni (vìtinou je to
místo tréninku v pracovní dny) sehrají drustva ve skupinì vzájemné zápasy o umístìní. Drustvo na prvním místì postupuje
do vyí skupiny a naopak poslední drustvo sestupuje o skupinu níe.
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l l è

Uzávìrka pøítího èísla Zpravodaje  13. 10. 2017

n1n

ç l l l pokraèování ze str. 1 l
Naim mládeníkùm se v první kole daøilo a byli zaøazeni
do 2. skupiny (tedy o celkové 5. a 9. místo soutìe). V dalích ètyøech kolech ale ji tak úspìní nebyli a pøed posledním hracím kolem se pohybují ve 4. skupinì ( celkovì o 13.
a 16. místo).
Soutì se má primárnì hrát na venkovních kurtech, ale
letoní ponìkud neastné jaro to moc neumoòovalo. Ale
i tak se od poloviny soutìe hraje venku na antukových kurtech.

Pøíprava kurtù na léto
Jako kadoroènì, jen co to poèasí umonilo, jsme se vrhli
na úpravu naich tøech antukových kurtù. Nejdøíve hezky
pìknì ruènì vyplevelit, srovnat povrch a pak válcovat a válcovat a válcovat... Zakoupili jsem 3 tuny antuky a asi polovinu ihned rozprostøeli na kurty. Po té jsme vrátili na kurty
zazimované vybavení a obnovili rozvody vody.
Letoní pøíprava kurtù byla rychlá, hlavnì ta nezáivná
èást, tedy odplevelení. A to také díky pomoci nových èlenù
oddílu Amatéøi. Také eny z ASPV pøidaly jako kadý rok
ruku k dílu a postaraly se o zeleò na 3. kurtu, který aktivnì
vyuívají pro své letní aktivity.
Dortový turnaj mládee
Dne 3.6.2017 jsem uspoøádali 26. roèník Dortového turnaje mládee a to v kategorií kadetky a juniorky. Úèast byla
opìt skvìlá, letos jsme mìli 15 pøihláených drustev a 2 náhradníky. Nakonec dorazilo 13 drustev, ale i tak to byla vynikající
úèast a nás velmi tìí zájem velkých klubù ze irokého okolí o ná turnaj. Jedinou chybou na tom celém bylo, e ná oddíl
drustvo kadetek nebo juniorek nemá a díky vìkové skladbì dorùstajících ákyò jetì nìjakou dobu mít nebude.
Poèasí bylo jak z reklamního prospektu na dovolenou u moøe a tak si celý turnaj pochvalo vech okolo 120 zúèastnìných
hráèù, jejich doprovodu no a také my, poøadatelé.
Zápasy rozhodovalo 5 kvalifikovaných rozhodèí Èeského volejbalového svazu pod vedením pana Lukáe Drasticha.
Hrálo se ve tøech skupinách, vítìzové jednotlivých skupin hráli finále o 1. a 3.místo, druzí ze skupin pak o 4. a 6.
místo a tøetí o celkové 7. a 9. místo. Celkem bylo odehráno 30 utkání na dva hrané sety. Kadé drustvo odehrálo nejménì
3 utkání a nejvíce 6 utkání.
Výsledková tabulka turnaje
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13. roèník volejbalového turnaje Metylovice CAP 2017
Sobota 17. 6. 2017  je detivo, nevlídno, ale i tak se selo 20 pøíznivcù volejbalu a vytvoøilo 3 drustva, aby tak alespoò
v minimalistickém formátu odehrálo turnaj.
Snad bude pøítí rok vlídnìjí poèasí a my si uijeme pohodový volejbalový den.

Plánované akce do konce letních prázdnin 2017
Nedìle 27. 8. 2017  63. roèník memoriálu M. Èupy a M.
mace opìt na webu SK Metylovice.
Bílka  mui
Na setkání s vámi pøi sportu nad vysokou sítí se tìí
oddíl
volejbalu.
Vechny pozvánky na plánované akce, ale i dalí aktualiVladimír Míèek,
ty ze ivota naeho oddílu mùete sledovat na webových
pøedseda
oddílu volejbalu
stránkách SK Metylovice  www.skmetylovice.cz nebo na FaSK Metylovice
cebooku https://www.facebook.com/SkMetyloviceVolejbal
Pokud byste Vy nebo Vae dítì mìli zájem vstoupit do
naeho oddílu, popøípadì mìli dotazy, námìty nebo pøipomínky mùete nám napsat na ná e-mail
volejbal@skmetylovice.cz
Na výe uvedené adrese si mùete popøípadì i objednat
pronájem antukových kurtù (jeden je stabilnì upraven jako
tenisový kurt) nebo høitì na pláový volejbal. Blií inforn3n

VÝBORNÉ UMÍSTÌNÍ SOKOLÙ
V PETANQUE

V sobotu 10. èervna se konal na petanquovém høiti ve
Staøíèi 3. roèník upního pøeboru Moravskoslezské upy sokolské v petanque. Mínusem bylo velmi nepøíznivé detivé
poèasí, ale høitì stíhalo pojmout docela dost vody a bylo
trvalé regulérní.
Jen pøipomenu, e pétanque je hra s ocelovými koulemi,
kterou moná znáte osobnì z Francie, èi alespoò z francouzských filmù. Je tam ohromnì populární. Hrají ji snad v kadé vesnici. Je to univerzální sportovní hra a zároveò spoleèenská zábava pro kadého, hratelná bez ohledu na pohlaví,
vìk èi fyzickou sílu. Proti sobì stojí dva týmy a postupnì
získávají body tím, e své koule umísují blíe k cíli ne
soupeø. Princip hry je velmi jednoduchý, kadý se jej rychle
nauèí a kadého zaruèenì a rychle vtáhne do dìje. Je jen
málo sportù, které jsou napínavé a do samého konce. Pétanque mezi nì patøí. Poslední koulí se dá vyhrát celá hra, ale
také ve pokazit a obrátit celý výsledek naruby.
V naem Sokole nemáme pøímo takový sportovní oddíl,
ale máme nadence, kteøí jej ji dlouhé roky hrají na dovolených ve Støedomoøí èi u nás doma. Proto jsme se ji v prvním
roèníku umístili na krásném tøetím místì mezi sokolskými
jednotami Moravskoslezského kraje.
Druhý roèník jsme ve velmi silné sestavì takticky prokauèovali a skonèili a pátí. Letos jsme byli oslabeni o nìkteré osvìdèené hráèe, kteøí dali pøednost svatbì svého sokolského kolegy. Nicménì nae základna dobrých hráèù je dostateèná a tak hráèi z oddílu badmintonu ukázali svou vestrannost i v petanque.

Postavili jsme dvì drustva. Obì vyhrála své základní
ètyøèlenné skupiny. To se opravdu neèekalo. V semifinálovém
souboji mezi posledními ètyømi se nám daøilo se støídavými
úspìchy. Nae áèko vyhrálo, béèko prohrálo.
V ostøe sledovaném finále, se nám nepodaøilo zopakovat
vítìzství ze skupiny nad poøádajícím Petanque clubem Sokola Staøíè, který se úspìnì zúèastòuje oficiálních soutìí.
Soupeø se plnì koncentroval, nic nepodcenil a ji první hru
vyhrál drtivì 5:0. Rovnì ve druhé høe byl úspìný a pak si
pohlídal i závìr utkání. Prohra 11:3 byla rychlá a hodnì
krutá. Nicménì Jirka Páleníèek a Láïa Zhánìl celkovì pøedvádìli hodnì dobré výkony.
Ná druhý tým ve sloení Ladík Suder a Standa Vèelka
byl úspìnìjí a v boji o tøetí místo a porazil Sokol Staøíè B
11:7.
Byl to z naí strany povedený turnaj a výsledky výborné.
Kladem byla i pøíjemná turnajová atmosféra, která je mezi
hráèi petanque obvyklá.
Pøítí rok bychom chtìli pøebor koneènì vyhrát. S tréninkem zaèneme teï hned v srpnu na spoleèné dovolené v Øecku. Snad se to podaøí.
Jinak autor tìchto øádkù si dovede pøedstavit pìkné letní
petanquové høitì u hospùdky na fotbalovém høiti.
Milan Hajduek
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Záchrana okresního pøeboru
v Metylovicích???

Výsledek podzimní èásti fotbalové sezóny muù (nahraných 15 bodù, náskok nad poslední Bakou 9 bodù) nenapovídal tomu, e se na jaøe bude hrát o záchranu. Mustvo posílil
z Baky Roman Hradil a díru na brankáøském postu mìl
zacelit pøíchod Romana Valase ml. z Palkovic. I úvodní zápas
jarní sezóny dopadnul skvìle. Na domácím høiti jsme jasnì
pøejeli Návsí 5:0 (2x Karel Hradil, Pergler, Závodný a lachta), by jsme pøili na jedno utkání o vylouèeného brankáøe
Valase, který vak na základì dohody obou klubù (Palkovice
 Metylovice) stejnì nemohl chytat následující utkání v Palkovicích, kde jsme po chabém výkonu prohráli 3:1 (Végh).
V dalím kole jsme na svém høiti pøivítali Bukovec, s nim
jsme se rozeli smírnì 0:0. Smolný zápas jsme pak odehráli
v Hrádku, kde jsme zdatnì v 11 lidech a s Martinem Kohutem v brance dlouho odolávali tlaku domácích, kteøí nakonec
vyhráli rozdílem jedné branky 1:0. Dalí týden jsme doma
nastoupili proti Chlebovicím. V brance musel nezvìstného
Valase a zranìného Kohuta zastoupit Petr Machù. Hosté bìhem první pùle vedli ji 0:2. Natìstí jetì pøed odchodem do
kabin staèil Végh sníit na 1:2 a v druhé pùli upravil na
koneèných 2:2 lachta. Kvùli detivému poèasí byl dalí zápas v Oldøichovicích odloen a tak se opìt hrálo na domácím
høiti. Tentokrát do Metylovic zavítalo mustvo ze Staøíèe.
V brance musel opìt nastoupit Machù, kterému se vak
utkání moc nevyvedlo. Nejprve v 5. minutì dostal Metylovice
do vedení Végh, o minutu pozdìji po patné rozehrávce brankáøe Machù Staøíè srovnal. Hned minutu na to strhl vedení
na stranu Metylovic Karel Hradil, ale Staøíè stihnul do poloèasu tøemi góly zápas otoèit ve svùj prospìch  2:4. Ve druhém dìjství nejprve Metylovice srovnaly na 4:4 (Kulhánek
Otakar, Hradil Karel). Ale Staøíè opìt nasadil k trháku. Natìstí v 80. minutì bylo Véghem srovnáno na úctyhodných
5:5. V prùbìhu týdne se dohrávalo odloené utkání v Oldøichovicích. Úèast na utkání opìt mizerná (12 hráèù). Ji ve
26. minutì musel zranìného Kulhánka nahradit Zelenák (53
let), kterého v druhém poloèase støídal Jaromír Èervenka (49
let), který i pøes pracovní povinnosti dorazil alespoò na druhý poloèas. I tak jsme ale byli celku, který do poslední chvíle
bojoval o postup do 1. B tøídy, vyrovnaným soupeøem a
s kouskem tìstíèka jsme si i mohli odvézt bod. Bohuel,
prohra 2:1 mrzí. O týden pozdìji nás èekala dalí bitva, a to
s lídrem tabulky na Hukvaldech. Pøed naim výkonem v první pùli museli diváci smeknout. Hukvaldy jsme k nièemu
nepustili a navíc jsme se díky brance Lukáe Halaty ml.
dostali do vedení. Poté neodpískal hlavní rozhodèí v ná prospìch pokutový kop za hraní rukou, naèe ke konci první
pùle neposoudil obranný zákrok na naeho hráèe jako faul.
Z následného protiútoku domácí trestali. Zákrok na hukvaldského útoèníka byl posouzen jako nedovolený, a tak bylo
z penalty srovnáno na 1:1. Po zmìnì stran ji hra Metylovic
nebyla tak kompaktní a domácí postupnì navyovali své vedení a na koneèných 5:1. Navíc bìhem utkání pøily Metylovice o 3 hráèe základní sestavy  stoper Rusina  pøetrhané
vazy v kotníku, Luká Halata ml.  nataené kolenní vazy
a David Halata  vazy nebo meniskus. Nejslabí výkon podaly Metylovice v domácím støetnutí s Pískem. Ochráncem domácí svatynì se stal protentokrát Kamil Vyvial, ale ani on
nezabránil hladké poráce 0:4. Velice slibnì jsme mìli rozehranou partii ve Vojkovicích. I pøes to, e jsme ji ve
3. minutì inkasovali, hráèi dokázali bìhem osmi minut díky

brankám Hradila a Brainy vývoj utkání otoèit. Do pøestávky mohl skóre jetì navýit 2x Závodný, ale ve vyloených
ancích neuspìl. V 69. minutì zaúøadovalo duo rozhodèích
Karch  Rapouch. Nejprve udìlil sudí Karch lutou kartu
brankáøi lachtovi za kritiku hlavního rozhodèího v pøeruené høe bez hanlivých výrazù Proè to nepíská?. Vzápìtí na
pokyn asistenta rozhodèího Rapoucha udìlil hlavní rozhodèí
Karch brankáøi lachtovi èervenou kartu, prý za pohorující
a urálivé výroky. Mezi tøi tyèe tak el hráè z pole  Ondøej
Nìmec. I pøes tuto køivdu dokázaly Metylovice v 10 hráèích
navýit vedení na 1:3. Bohuel domácí v 92. minutì sníili na
2:3 a koneènì v 96. minutì z vymylené penalty srovnali na
3:3. Nutno podotknout, e asistent rozhodèího pan Rapouch
byl po utkání na podnìt realizaèního týmu Metylovic podroben dechové zkouce s pozitivním výsledkem. Nic to vak
nezmìnilo na podobì výsledku ani na stopce pro lachtu na
dvì soutìní utkání. A tak se v dalím kole proti Noovicím
musel do branky postavit zase Machù. Mìli jsme výborný
vstup do utkání, 2. minuta  Roman Hradil 1:0, 15. minuta 
Karel Hradil 2:0. Tøi minuty na to sice hosté sníili, ale
dvoubrankové vedení potvrdil ve 23. minutì opìt Karel Hradil. Ve 27. minutì nechytil støelu z dálky Machù a bylo to
opìt o jeden gól. Ve druhé pùli se také podruhé trefil Roman
Hradil a zdálo se být rozhodnuto. Navíc dalí tutovky spálili
Slanina, Závodný a Hradil, co se nám nakonec vymstilo.
Nejprve Machù slabou støelu z dálky nepochopitelnì propustil za svá záda a 2 minuty pøed koncem Noovice z rohu
srovnaly. V nastavení mohli jít hosté 2x do brejku, ale pokadé je, natìstí pro nás, zastavil zvednutý praporek asistenta
rozhodèího. Do Mostu u Jablunkova odjídìlo jen torzo metylovských hráèù. Nepøítomni nemìli ani potøebu se omluvit 
Závodný, Végh, Slanina... A tak jsme nastoupili spíe jako
stará garda Metylovic. Vìkový prùmìr mustva èinil 40 let.
V základní sestavì se objevil Zelenák (53 let), Èervenka (49
let), brankáø Kulhánek Radim (41 let), Hradil Karel (38 let),
Kulhánek Ota, Nìmec Jaromír, Murka Petr (vichni 37 let).
Ji v první pùli odstoupil pro zranìní Jaromír Nìmec, kterého nahradil Miroslav Klimek (49 let) a do druhého poloèasu
zastoupil zranìného Vojtu Halatu Luká Halata st. (37 let).
Dvacet minut pøed koncem vysvobodil vyaveného Zelenáka
Zbynìk Drastich (50 let). Co jiného jsme mohli èekat ne
poráku 6:0. K jistotì záchrany jsme tedy potøebovali vyhrát
v posledním kole v Bace nebo pøi dobré konstelaci ostatních
výsledkù jsme mohli s Bakou prohrát i 4:0 díky podzimní
domácí výhøe nad Bakou 5:1. Na utkání opìt nedorazil
Franta Végh, který se mìl prý ji nìkolik dnù pøedtím dohodnout s Bakou na svém dalím pùsobení v tomto klubu,
take nemìl dùvod poslat Baku do okresní soutìe (co se
5 minut po skonèení utkání potvrdilo, kdy si Baka pøes
internetovou aplikaci vyádala volný pøestup Végha). I kdy
jsme s Bakou nakonec prohráli 3:2 (Slanina, Závodný), tak
jsme díky lepímu skóre skonèili pøed ní. Na poslední sestupové místo se propadly Chlebovice, kterým staèila jakákoliv
výhra v Oldøichovicích k záchranì. Ale protoe prohrály 4:1,
padají tedy do okresní soutìe Chlebovice.
Co bude s muským fotbalem v Metylovicích dál? Úèast
hráèù na tréninkových jednotkách byla po celé jaro a na pár
výjimek (Braina, Závodný, Kulhánek Ota) nulová. Na základì nedisciplinovanosti hráèù v pøípravì a v úèasti na mistrovských utkání se pøed kadým utkáním tìce dávala dohromady základní sestava. O to jednoduí bylo, kdy na
zápas dorazilo 10  11 lidí, to pak musel hrát kadý, nìkdy

i øidiè autobusu (Miroslav Klimek). Bohuel nìkteøí hráèi
nemìli ani potøebu se omlouvat, a kdy u nìkdo poslal
omluvu, tak to bylo vìtinou v den zápasu, ne-li hodinu pøed
výkopem, a co pak s tím. Mustvo tak museli doplòovat kluci, kteøí skonèili s fotbalem pøed x léty (Murka Petr, Nìmec
Martin, Nìmec Jaromír, Halata David, Èervenka Jaromír,
Zelenák Pavol, Drastich Zbynìk, Halata Luká st., Klimek
Miroslav, Rypka Jan), kterým patøí podìkování za to, e jsme
sezónu vùbec dohráli. Mezeru na brankáøském postu nevyøeil ani Roman Valas ml., který se po dvou odchytaných zápasech zcela odmlèel a slehla se po nìm zem. V brance se
nakonec za celý roèník 2016/2017 vystøídalo 11 hráèù (Kohut
Martin, Valas Roman ml., lachta Jan, Svoboda Michal, Kulhánek Otakar, Vyvial Kamil, Machù Petr, Nìmec Ondøej,
Kulhánek Radim, ídek Martin, Nìmec Daniel), co se projevilo i na nìkterých výsledcích. Navíc po této sezónì opìt
nìkolik klukù oznámilo ukonèení své hráèské kariéry, take
nám nezbývá, ne spojit síly s nìjakých jiným týmem,
v nìm by mohli pùsobit nai zbývající hráèi, kteøí jetì projevují zájem o muský fotbal.
Nejdál pokroèila jednání s Frýdlantem, jeho B-tým pùsobí v okresní soutìi. Spojením B-týmu Frýdlantu a naeho
celku by vznikl jeden tým, který by hrál svá mistrovská
utkání v Metylovicích. Na losovacím aktivu v èervenci se
jetì bude rozhodovat, zda takto slouèený tým hrající pod
hlavièkou Frýdlantu B, bude moci zùstat v okresním pøeboru, kde by pøebral místo po Metylovicích, nebo bude muset
pùsobit v okresní soutìi, kde ji nyní úèinkoval jako rezerva
Frýdlantu.

ASPV  cvièení en

Aèkoliv cvièíme pravidelnì a rády, vdy se tìíme na jaro
a léto a s tím spojené venkovní aktivity.
Tradiènì zaèínáme stavìním máje, ani letos tomu nebylo
jinak. Bohuel poèasí bylo ponìkud zimní, a tak to vypadalo,
e spíe strojíme vánoèní stromeèek, ne májku.
To pøi kácení ji bylo ve jinak. Poèasíèko jedna báseò.
Tak jsme usmaily i vajeèinu. Tentokrát jsme zkonzumovaly
93 vajíèek.
2. kvìtna jsme si zajely na bowling do Lhotky. V lednu se
nám nepodaøilo vystoupit na Ondøejník, tak jsme to napravily a 6. kvìtna, ale detivé poèasí pøedchozích dnù nám nedol pokraèování na str. 6 l l è
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volilo vystoupat a nahoru. Cestou zpìt jsme navtívily penzion Letohrádek a ochutnaly místní speciality.
A koneènì jsme absolvovaly i tradièní procházku na Èupek. Úasné výhledy na Metylovice nás fascinují kadoroènì.
Na vrcholku je krásné posezení i místo pro opékání párkù,
co jsme samozøejmì vyuily.

Ve ètvrtek 4. kvìtna 2017 jsme zahájili venkovní sezónu.
V hospùdce Na høiti jsme si opekli párky. Zde jsme se domluvili, e navtívíme frýdecký zámek, kde dosud nìkteøí
senioøi jetì nebyli. By je to, co by kamenem dohodil.

A u se tìíme na tenisové ètvrtky. Musíme zaèít trénovat
a dostat se do formy. Take v tìlocviènì se uvidíme a v záøí.

Klub seniorù

1. èervna 2017 jsme se seli v hojném poètu opìt v hospùdce Na høiti a za pìkného poèasí smaili vajeèinu.
6. èervna 2017 jsme absolvovali zájezd do výrobny vánoèních ozdob IRISA, kde jsme shlédli výrobu od prvopoèátku a
po zdobení. Dále nae kroky vedly na vsetínský zámek, kde
jsme si prohlédli výstavu ohýbaného nábytku, který se zde
v minulosti vyrábìl. Expozici zbrojovky Vsetín, kde zejména
eny obdivovaly tkalcovské stavy, na kterých nìkteré v min6n

nulosti pracovaly. Na vìi zámku jsou v patrech rùzné dalí
expozice. Nádherný výhled na okolní krajinu se nám ukázal
pøi výstupu do posledního patra na ochoz vìe. Ve Vsetínì
jsme i poobìdvali a tìili jsme se na zlatý høeb odpoledne 
ZOO Lená.
Dìkujeme tímto p. Janì Juøicové za vzornou organizaci
a øidièi p. Èestmíru Krèovi za tradiènì bezpeènou jízdu.

byla pro dìti straidelná jeibaba, která vak byla jako ve
správné pohádce pøemoena. Dobro zvítìzilo nad zlem a dìti
tak mohly spokojenì nasednout do autobusu a vydat se plné
záitkù na cestu domù.

Dìti poznávaly ivot zpìvných ptákù

V naí mateøské kole probìhl ve støedu 8. bøezna dalí
velmi zajímavý ekoprogram, tentokrát na téma Ze ivota
zpìváèkù. Celý týden jsme s dìtmi probírali toto téma a
ekoprogram byl velkým pøínosem a zpestøením celého tématu. Dìti se dozvìdìly, kde ptáèci ijí, jak a z èeho si staví
hnízda, èím se iví, jak se ptáèci mezi sebou dorozumívají.
Dìti procvièily svoji zruènost pøi výrobì hnízda pro skøivánka. Následnì si dìti vyzkouely, co obnáí péèe o hnízdo
s vajíèky a následnì s malými ptáèky, kterým hledaly na
louce potravu v podobì hmyzu, rychlost zapojily pøi obranì
hnízda pøed dravci. Dìtem se celý ekoprogam velmi líbil
a vechny úkoly plnily s velkým zapálením a zájmem.

Pøedkoláci dokázali, e za lavice patøí

Sejdeme se na metylovské pouti 6. srpna 2017.
Více informací o èinnosti klubu seniorù najdete v otáèecí
skøíòce pøed obecním úøadem.
Za OT Vavøín Michalec

kolství
Základní kola a Mateøská kola
Oslava Dne Zemì

Stalo se ji nemìnnou tradicí, e nae kola poøádá akci
na oslavu Dne Zemì. Tento rok se konala v sobotu 22. dubna.
A stejnì jako kadý rok i tentokrát èekaly na dìti zajímavé
úkoly a spousta poznání. Hlavním cílem je vést dìti u od
raného vìku k ekologickému smýlení. A to se v naí kole
dìje. Zábavnou formou jim uèitelé a poøadatelé akce v èele
s Vladimírou Volnou ukázali, co se pøírodì dìlat nesmí a co jí
naopak pomáhá.
A co dìti èekalo? Podobnì jako loni i letos dostaly u vstupu kartièky s poètem úkolù. Za kadý splnìný dostaly razítko a na konec i sladkou odmìnu. Jednotlivá stanovitì se
týkala pøírody a její ochrany. Oslava Dne Zemì je prostì
akcí, kterou ije celá kola i mnoho rodièù. Paní Volná
s rodièi chystá tuto akci sama. Má obrovský nevyèerpatelný
zásobník skvìlých nápadù, velký elán a ve dìlá s ostatními
pomocníky ve svém volném èase bez nároku na jakoukoliv
odmìnu. Za to ji patøí velký dík.

Nazdobená tøída, milé paní uèitelky i drobné dáreèky.
Toto vechno èekalo na pøedkoláky, kteøí pøili spolu se svými rodièi k zápisu do první tøídy. Letos paní uèitelky pouívaly nové pomùcky, které korespondují se znalostmi a dovednostmi, které dìti získávají v mateøské kole. Dìti poznávaly
geometrické tvary, posloupnost pøíbìhu, barvy, ukázaly, jak
dovedou zavázat tkanièku. Dìti se dokázaly pøedstavit, øíct,
kde bydlí. Souèástí je dìtská kresba a základní poèetní dovednosti i ukázka prostorové orientace. Dìti ve krásnì zvládaly. Na otázku, na co se nejvíce tìí, vìtinou odpovídaly, e
na ètení nebo matematiku. Zaznìlo ale i slovo pøestávka,
kamarádi nebo obìd.
K zápisu nakonec dorazilo ètrnáct pøedkolákù, z nich
jeden bude mít odklad kolní docházky. Vzniká nám tedy
krásná tøináctièlenná tøída.

Výlap na Èupek

31. 3. 2017 jsme si vylápli na Metylovskou hùrku. Bylo
krásné poèasí a selo se nás opravdu hodnì. 48 dìtí + doprovody. Sraz byl ve 14.30 hod. u Z, rozdìlili jsme pekáèky
a nápoje pro dìti i rodièe a vyrazili smìr Èupek.
Cestou se dìti vyøádily, probìhly se, nìkteré nabraly
rychlé tempo a bìhem necelé hodinky jsme byli vichni nahoøe.
l pokraèování na str. 11 l l è

Nai nejmení vyrazili do Divadla loutek

Dva autobusy plné nejmladích ákù v pátek 17. bøezna
vyrazily ze základní a mateøské koly za dalím kulturním
záitkem. Výlet, kterého se úèastnili áci prvního roèníku
spolu s Medvídky a Sluníèky z mateøské koly, zaèal v 9.15
hod. Cílem bylo ostravské Divadlo loutek, kde si pro nì herci
a loutkoherci pøipravili pohádku O perníkové chaloupce.
V pøedstavení, ve kterém se pøedstavili jak iví herci tak
loutky, nechybìly ani hudební pasáe. Nejvìtím záitkem
n7n

Platí nové jízdní øády
Od nedìle 11. 6. 2017 vely v platnost nové jízdní øády.
V naí obci se zmìna projevila v nìkolika oblastech. Ke konci
bøezna dolo k útlumu tìby uhlí na dole Staøíè, proto byly
zrueny pøímé spoje z Frýdlantu na Staøíè a zpìt. Spoleènost
OKD ji tyto spoje odmítla financovat. Proè by to také dìlala,
kdy doly v Chlebovicích a ve Staøíèi uzavøela. Dále jsme více
ne rok a pùl jednali s Krajským úøadem Moravskoslezského
kraje o pøipojení obcí Metylovice a Lhotka do systému MHD.
A nyní po krajských volbách jsme si s novým námìstkem
hejtmana pro dopravu a silnièní hospodáøství panem Jakubem
Unuckou alespoò odsouhlasili nový návrh dopravní obsluností
obcí Metylovice a Lhotka, který teï platí od 11. 6. 2017 a
máme od nìj i pøíslib, e by od 1. 1. 2018 mìla být pro Metylovice a Lhotku zavedena tzv. roèní jízdenka za 1 Kè, a to
v systému pøímìstském nikoli vak mìstském  MHD.

stát na silnici ve svém jízdním pruhu), musí být zastávky ve
smìru na Lhotku a ze smìru od Lhotky od sebe vzdáleny min.
50 metrù. Pokud by zastávky mìly zbudovaný zastávkový záliv
(íøka zálivu 3 m + íøka nástupitì 2 m), tak by poté mohly
být obì zastávky naproti sobì, co vak obnáí vùli majitelù
dotèených pozemkù s prodejem èásti svých parcel pro zøízení
zálivu a nástupitì. Pokud tedy nyní øidiè autobusu v tìchto
místech zastaví, bere na sebe plnou zodpovìdnost pro pøípad,
e se cestujícím po výstupu z autobusu nìco stane nebo v dùsledku nevhodného zastavení autobusu zpùsobí dopravní nehodu. Z tohoto dùvodu jsme ji v novém návrhu dopravní obslunosti poèítali s pøestupem cestujících z Frýdlantu na zastávce
Metylovice, kaplièka svatá Anna, kde mohou pøestoupit na linky ze Lhotky a pokraèovat opìt v jízdì dále ke kostelu, Èihadlu, Munému a do Palkovic èi Frýdku-Místku, popø. jinde.

Nic ale není zadarmo nebo za 1 Kè. Základní dopravní obslunost (pracovní dny) v Moravskoslezském kraji objednává a
hradí Moravskoslezský kraj (platí i pro Metylovice). Take
ztráty z provozu linek, které jezdí pøes Metylovice, jsou v plné
výi hrazeny z rozpoètu Moravskoslezského kraje. Sami vidíte,
e autobusy jezdí prázdné èi poloprázdné, take trby z jízdného nepokryjí provoz tìchto linek a tak zbývající èást musí dokrýt kraj. Pokud chceme pøidat nìjaký spoj, tak tento nový
spoj bude nejprve hradit napø. x roku ze svého rozpoètu obec.
Po pùl roce se vytíenost nového spoje vyhodnotí, a pokud se
ukáe, e jeho provoz není ztrátový, tak kraj je ochotný tento
spoj zaèlenit do své základní dopravní obslunosti a hradit jeho
pøípadnou ztrátu z následného provozu. Take i kadá zmìna,
by se týká posunutí spoje o 5 minut, musí být projednána
a schválena Krajským úøadem. Kdo platí, ten urèuje pravidla.

Je nám jasné, e nic není dokonalé a i nový jízdní øád,
uzpùsobeny naim poadavkùm není 100%, take nyní máte do
14. 7. 2017 jetì monost nahlásit na obecní úøad Metylovice
poadavky na úpravu jízdního øádu, aby tyto zmìny mohly být
projednány s koordinátorem dopravy KODIS a v pøípadì kladného stanoviska zapracovány do jízdního øádu, který bude platit od 3. 9. 2017.

My, jako obec, doplácíme zatím na ostatní dopravní obslunost, tj. na linky, jejich spoje k nám zajídìjí o víkendech a
státních svátcích. Jednak doplácíme ztrátu z treb u mìstské
linky MHD è. 4 (33 000 Kè na rok 2017) a dále u pøímìstských
linek è. 860 347 a 860 360 (14 500 Kè na rok 2017). Pokud
bychom chtìli, aby o víkendech a státních svátcích zajídìlo do
Metylovic více spojù, není problém, akorát na to rozíøení
ostatní dopravní obslunosti budeme muset více vydat z naeho rozpoètu.
Dále z nového jízdního øádu vypadla z trasy Frýdlant n/O 
Lhotka a Lhotka  Frýdlant n/O u linky è. 860 342 zastávka
Metylovice  Vrchovina. Je to z toho dùvodu, e tato zastávka
(v køiovatce, na rohu u bývalého obchodu a naproti u vjezdu
k panu Fulnekovi), není nikde oficiálnì schválena. Minulý týden probìhlo za úèelem moné legalizace zastávky Metylovice
 Vrchovina jednání na místì samém za úèasti zástupcù obce
Metylovice, Krajského úøadu, Správy silnic Moravskoslezského
kraje, koordinátora ODIS a Dopravního inspektorátu Policie
ÈR. Z jednání jasnì vyplynulo, aby zastávka mohla být povolena, musí splòovat zákonné podmínky a normy, tzn. v pøípadì
zøízení zastávky bez zastávkového zálivu (autobus zùstane
n8n

Co se týèe ceny jízdného, tak jak je uvedeno výe, z dùvodu
nutných úprav v odbavovacích zaøízeních dopravcù a z dùvodu
úprav v tarifních zónách ve Frýdku-Místku a v pøilehlých obcích nebylo moné zavést zvýhodnìný tarif 1 Kè s platností
nového jízdního øádu od 11. 6. 2017. Ale od zástupcù Krajského
úøadu máme pøíslib, e tzv. roèní jízdenku za 1 Kè pro obce
Metylovice a Lhotka bude moné zavést k 1. 1. 2018. Abyste
vak od 1. 1. 2018 mohli jezdit za 1 Kè, tak budete muset mít
vyøízenou kartu ODIS, na kterou si vy, jako uivatele pøímìstských linek è. 860360, 860347 a 860342 nahrajete nové tarifní
zóny pro Metylovice a Lhotku, kde bude platit zvýhodnìný
tarif 1 Kè. Kartu ODIS si je vak dobré poøídit ji nyní, abyste
v pøípadì pøestupù nemuseli platit plné jízdné, tzn. nástupní
taxu 9 Kè + Kè za ujeté kilometry. Jestlie nyní kartu ODIS
nemáte, tak se vám jízda s kadým pøestupem prodraí o 9 Kè
(viz. pøíklad Metylovice  Lhotka, Lhotka  Frýdlant).
Zavedením zvýhodnìného tarifu 1 Kè pro obèany Metylovic
a Lhotky vznikne oproti dnenímu stavu pøedpokládaná ztráta
z treb ve výi 850 000 Kè za rok. A bilance výkonù na nových
linkách je oproti dnenímu stavu nií o 14 651 km za rok. Na
lince 15 vak výkony narostou oproti dnenímu stavu o 5 704
km za rok. Celková úspora je tedy 8 947 km za rok. Navíc vak
dojde k úspoøe pøejezdových výkonù o cca 6 000 km za rok.
Lze tedy oèekávat úsporu 15 000 km za rok. Pøi cenì variabilních nákladù 26 Kè/km tak úspora èiní 390 000 Kè za rok.
Zbývající èást ve výi 460 000 Kè za rok (ztráta 850 000 
úspora 390 000) by mìla být uhrazena obcemi Metylovice
a Lhotka.Take opìt není nic zadarmo nebo za 1 Kè, nìkdo tu
ztrátu z treb zaplatit musí.
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ç l l pokraèování ze str. 7 l
Tam jsme si opekli buøtíky, rozdali dobroty pro dìti
a potkalo nás milé pøekvapení. Z Ranèe pod Hùrkou dorazili
i nai pøátelé s poníkem a Terezkou a ta dìti obìtavì povozila. Pro spoustu dìtí to byl príma záitek, a tímto posíláme
velké díky Ranèi a Terezce! Návrat ke kole byl v 18 hodin.
Bylo to bezva strávené odpoledne a tìíme se na dalí výlet.

Sdruení rodièù pøeje vem dìtem a jejich rodièùm krásné, pohodové prázdniny plné zábavy a sluníèka!

19. 5. 2017 se konalo tradièní smaení vajeèiny se Sdruením rodièù. Selo se nás dost, vajeèinu jsme usmaili ze 110
kusù vajíèek.
Poèasí nám opìt pøálo! Napekli jsme buchty, zajistili obèerstvení pro dìti i rodièe a skvìle se pobavili. Myslíme, e
mezi nás stále rádi chodíte, a to nás moc tìí!
A teï u se blíí závìr kolního roku a s ním námi poøádaný Dìtský den, kde budeme mimo jiné rozdávat dárky pro
vechny dìti ze Z a M Metylovice. No a taky tolik oèekávané prázdniny. V záøí se opìt tìíme na výlet, plánujeme
i Drakiádu a snad také nìjakou diskotéku.

Informace Obecního úøadu Metylovice

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE ZE DNE 20. 3. 2017
SCHVÁLILO
l ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se spoleèností DIGIS, spol. s.r.o.,
se sídlem Výstavní 292/13, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IÈ: 1912276,
zastoupenou Ing. Liborem tefkem,
jednatelem spoleènosti, o provedení aktualizace a modernizace geografického
informaèního systému obce za cenu
3 872 Kè vèetnì DPH a povìøuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
viz pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice schvaluje pronájem èásti obecního pozemku parc è.
495/11 v k. ú. Metylovice, za úèelem
pronájmu reklamního panelu spoleènosti ITECO TRADE s.r.o., Palkovice
496, 739 41 Palkovice, za èástku 10 000
Kè/rok, dobu pronájmu 3 roky a výpovìdní lhùtou 6 mìsícù.
l ZO Metylovice schvaluje pronájem èásti obecního pozemku parc. è.
2105/1 v k. ú. Metylovice, za úèelem
umístìní reklamního zaøízení k propagaci vinárny Sokol, paní Martinì Kren-

elokové, Metylovice 33, za èástku 2000
Kè/rok, dobu pronájmu 3 roky a výpovìdní lhùtou 6 mìsícù.
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavøení budoucí smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., se sídlem:
Teplická 874/8, Dìèín IV  Podmokly
405 02 Dìèín, IÈ: 24729035, zastoupenou Vítem Novákem, NOVPRO FM,
s.r.o., Sadova 609, 738 01 Frýdek-Místek, IÈ: 28633504 o zøízení vìcného
bøemene a smlouvu o právu provést
stavbu zaøízení distribuèní soustavy,
uloení zemního kabelového vedení pro
Metylovice, pøel. NNv  Obec Metylovice, èíslo stavby: EP-12-8003566/01 a
povìøuje starostu obce k podpisu této
smlouvy  viz pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek
è. 6 ke Smlouvì o úhradì finanèního
podílu na poøízení movitých vìcí a slueb s tímto souvisejících z projektu
Pøeshranièní spolupráce v regionu
Frýdlantsko  Horné Kysuce ze dne 20.

5. 2011 a povìøuje starostu obce k podpisu Dodatku è. 6  viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje Obecnì
závaznou vyhláku è. 2/2017 obce Metylovice o místních poplatcích  viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Metylovice, 739 49 Metylovice 111, IÈ:
68334630, zastoupenou starostou TJ
Sokol Milanem Hajdukem, na poøízení
ozvuèení a osvìtlení kinosálu ve výi
27 076 Kè a povìøuje starostu obce
k podpisu Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu
obce Metylovice ve výi 27 076 Kè s TJ
Sokol Metylovice, 739 49 Metylovice
111, IÈ: 68334630  viz pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice povìøuje starostu
obce Lukáe Halatu, úèetní obce Magdu Èupovou a èleny finanèního výboru
Jana Kolonièného a Leonu Pavláskovou
k provedení finanèní kontroly hospodal pokraèování na str. 11 l è
n 11 n

ç l pokraèování ze str. 11 l
øení Z Mjr. Ambroe Bílka a M Metylovice.
l ZO Metylovice schvaluje zámìr
pronájmu èásti obecních pozemkù parc.
è. 721/1 a 2044/7 v k. ú. Metylovice, za
úèelem zøízení výbìhu pro drùbe.
l ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele veøejné zakázky na opravu místní komunikace v obci Metylovice-Zámrklí firmu KONSTRUKTIAL s.r.o.,
Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IÈ:
25399063 za nejnií nabídnutou cenu,

tj. 833 449,43 Kè vèetnì DPH  viz pøíloha è. 9.
l ZO Metylovice schvaluje úèetní
závìrku spoleènosti OBEC-INVEST,
s.r.o. za rok 2016  viz pøíloha è. 10.
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavøení budoucí smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., se sídlem:
Teplická 874/8, Dìèín IV  Podmokly
405 02 Dìèín, IÈ: 24729035, zastoupenou TRABBAU a.s., Collo-louky 126,
738 01 Frýdek-Místek, IÈ: 28582675,
o zøízení vìcného bøemene  sluebnos-

ti a smlouvu o právu provést stavbu
Metylovice  Obec Metylovice  pøíp.
NNk, èíslo stavby: IP-12-8019832/1 a
povìøuje starostu obce k podpisu této
smlouvy  viz pøíloha è. 11.
BERE NA VÌDOMÍ:
ZO Metylovice bere na vìdomí ádost Z Mjr. Ambroe Bílka a M Metylovice o navýení rozpoètu na rok
2017.
l

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE ZE DNE 24. 4. 2017
SCHVÁLILO

l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavøení budoucí smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., se sídlem:
Teplická 871/8, Dìèín IV  Podmokly,
405 02 Dìèín, IÈ: 24729035, zastoupenou: TRABBAU, a.s., Collo-louky 126,
738 01 Frýdek-Místek, IÈ: 28582675, o
zøízení vìcného bøemene  sluebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu Metylovice, Obec Metylovice, pøíp. NNk,
èíslo stavby: IP-12-8019831/1 a povìøuje starostu obce k podpisu této smlouvy
 viz pøíloha è. 4.
l ZO Metylovice schvaluje pronájem èástí pozemkù parc. è. 721/1 a
2044/7 v k. ú. Metylovice, za úèelem
zøízení výbìhu pro drùbe panu Michalu Hrùzkovi, Metylovice 437.
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo è. 1/2017 se spoleèností KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 739
14 Ostravice, IÈ: 25399063, na opravu
místní komunikace v obci MetyloviceZámrklí a povìøuje starostu obce k
podpisu této smlouvy  viz pøíloha è. 5.
l ZO Metylovice schvaluje Dodatek
è. 1 ke Smlouvì o dílo s Ing. Miloslavem Klichem, 739 01 Baka, Kunèièky
u Baky 334, IÈ: 44929684 na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí (DÚR) a stavební
povolení stavby (DSP) Rozíøení vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice  kaplièka sv. Anna a Metylovice ukov, varianta è. 2, dle studie Rozíøení vodovodu v Metylovicích za cenu
30 000 Kè vèetnì DPH a povìøuje starostu obce k podpisu Dodatku è. 1 ke
Smlouvì o dílo  viz pøíloha è. 6.
l ZO Metylovice schvaluje darovací
smlouvu o poskytnutí neúèelového daru
ve výi 4 460 Kè SK Metylovice, o. s.,
739 49 Metylovice 466, IÈ: 61963721,
zastoupeným pøedsedou Ing. Radomírem Kulhánkem a povìøuje starostu
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obce k podpisu darovací smlouvy  viz
pøíloha è. 7.
l ZO Metylovice schvaluje darovací
smlouvu o poskytnutí neúèelového daru
ve výi 2 000 Kè Sdruení hasièù Èech,
Moravy a Slezska  Sboru dobrovolných hasièù Metylovice, 739 49 Metylovice 151, IÈ: 64121976, zastoupeným
starostou sboru Milanem Peèinkou a
povìøuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy  viz pøíloha è. 8.
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o spolupráci s Moravskoslezským krajem, 28. øíjna 117, 702 18 Ostrava, IÈ
70890692 pøi realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
 2. výzva, reg. è. CZ.05.2.32/0.0/0.0/
17_067/0005161 a povìøuje starostu
obce k uzavøení a podpisu Smlouvy
spolupráci s Moravskoslezským krajem, 28. øíjna 117, 702 18 Ostrava, IÈ
70890692 pøi realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
 2. výzva, reg. è. CZ.05.2.32/0.0/0.0/
17_067/0005161  viz pøíloha è. 9
l ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
s Moravskoslezským krajem, 28. øíjna
117, 702 18 Ostrava, IÈ:70890692 o zajitìní dopravní obslunosti na území
Moravskoslezského kraje veøejnou linkovou dopravou  oblast Frýdlantsko a
povìøuje starostu obce k podpisu
smlouvy  viz pøíloha è. 10.
l ZO Metylovice schvaluje úèetní
závìrku obce Metylovice sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2016, vèetnì
inventarizaèní zprávy obce Metylovice
za rok 2016  viz pøíloha è. 11.
l ZO Metylovice schvaluje Obecnì
závaznou vyhláku è. 3/2017 obce Metylovice o noèním klidu  viz pøíloha è.
14.
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí daru ve výi 5 000 Kè Tenisovému
klubu Karlický, z. s. na zakoupení teni-

sových míèkù a poskytnutí dotace ve
výi 19 500 Kè na poøádání hudebních
akcí v Bluegrass Theatre Tenisového
klubu Karlický, z. s..
l ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanèního daru ve výi 35 000 Kè
Støedisku sociálních slueb mìsta
Frýdlant nad Ostravicí.
l ZO Metylovice schválilo odpis nedokonèených staveb (Koòské nebe 
cyklo, Vyhlídková vì Èupek a Propojovací cesta  areál Pod Èupkem  1.
Verze) z majetku obce jako zmaøenou
investici.
BERE NA VÌDOMÍ
l ZO Metylovice bere na vìdomí ádost paní Kvìtoslavy Kolodijèakové, o
poskytnutí pùjèky ve výi 15 000 Kè.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
schválení smlouvy o pronájmu reklamní plochy se spoleènosti ITECO TRADE
s.r.o., Palkovice 496, 739 41 Palkovice,
na èásti obecního pozemku parc. è. 495/
11 v k. ú. Metylovice, pro pronájem reklamního panelu  viz pøíloha è. 2.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
schválení smlouvy o pronájmu reklamní plochy s paní Martinou Krenelokovou, Metylovice è. p. 33, na èásti obecního pozemku parc. è. 2105/1 v k. ú.
Metylovice k umístìní reklamního zaøízení  viz pøíloha è. 3.
l ZO Metylovice bere na vìdomí výbìr zhotovitele veøejné zakázky na zateplení mateøské kolky v Metylovicích.
l ZO Metylovice bere na vìdomí
monost smìny èásti obecního pozemku
parc. è. 762/2 s èásti pozemku parc. è.
761/1 ve v k.ú. Metylovice, je je ve
vlastnictví pana Milana kultétyho.
l l l

Okénko do historie
Z pamìtí Ondøeje Lepíka

Dostali jsme rozkaz vrátit se k praporu. Proli jsme vesnicí a dostali se
k øece Soèi. Bylo vidìt, e most Italové
hájili. Za ním èekala soutìska mezi
dvìma kopci. Cesta byla dobrá a k veèeru nás zavedla na italskou rovinu.
Pøechod mìsteèkem nám zpøíjemnil
tamní obèan, protoe vynesl na práh
domku kbelík s vínem. Aèkoliv nás nebylo mnoho, zùstal po naem pøechodu
prázdný. U jsme odvykli pochodu a
k veèeru jsme s chutí zalehli na podlahu v jednopatrové budovì, která stála
za mìstem.
Ráno se lo dál. Po odchodu zùstalo
ve svìtnicích vìcí na fùru. Vojáci se
pøedtím zásobili v italských zákopech a
ve skladiti za nimi. Teï pochopili nemonost vláèet s sebou víc ne musí.
Smál jsem se jednomu starímu vojákovi, který po tøi dny vlekl mimo svých
pøedepsaných vìcí sedmnáct kusù parfémovaného mýdla, aby ho pak vysypal
do pøíkopu. Vdy nadìje na návrat
domù èi alespoò na dovolenou nebyla.
li jsme pøeci na frontu.
Dalí den pochodu skonèil ubytováním na louce u cesty, aèkoliv asi deset
minut pøed námi se rýsovala nìjaká
vesnice èi mìsto. Rozkaz znìl  Postavit stany a nerozdìlávat oheò.
Ètveøice z naeho stanu se rozhodla, e kávu si pøesto uvaøíme. Jene,
kde vzít vodu? Následovala váleèná
porada. Výsledek? Kde jinde ne ve
vesnici. Ale proè trèíme tady? e by u
tam byla fronta? Rozhodl jsem se, e
vodu opatøím a ve vyetøím.
Pøestoe platil zákaz jít do vesnice,
vydal jsem se za soumraku opatrnì
vpøed, pøes rameno ètyøi feldflaky a

mùj álek. Dle zdejího zvyku byla osada obehnána plotem, v tomto pøípadì
kamenným. Dvíøka nebyla zamèená a
já se kradl zahradou k matnì osvìtlenému dvoru, kde bylo ivo. Kdy jsem
rozeznal postavy v rakouských uniformách pokraèoval jsem u smìle a oslovil prvního: Kde je zde voda k pití?
Voják se iroce usmál: Mùe mít tøeba i víno. Tam, kde vidí to svìtlo.
Ve dvoøe stálo plno vozù s trénem,
mezi nimi se potácelo nìkolik postav.
Doel jsem k osvìtleným dveøím a nahlédnul. Dvì øady leících sudù vyích
ne moje postava. Tenkým praménkem
z nich støíkalo víno. Ne z jednoho, ale
z nìkolika. Hned jsem mìl v ruce álek
a spìchal k prvnímu sudu, ale zapadl
jsem do kalue vína. To mi nezabránilo
v nabírání. Nìjaký mimojdoucí radil:
Tam vzadu je lepí.
Ale já u mìl vechny nádoby plné
a proto jsem na jeho radu nedbal a zaèal se vracet. V botách mi èvachtalo.
Kamarádi u netrpìlivì èekali. Kdy
jsem zaèal vyprávìt, co se dìje ve vesnici okamitì se vytratili. Já usnul. Po
probuzení stan nestál a chlapi leeli,
jak kdo uznal za dobré. Nae plátì pokryl edivý mráz. Ti, co u nespali, rozdìlali u cesty pod stromy oheò a pekli
v nìm katany. el jsem se ohøát a oni
mi dali ochutnat. Dalo se to jíst. Prý to
posbírali pod stromy. Tak jsem se dal
do sbírání. Malé a zapièatìlé jsem minul bez povimnutí, vybral jsem si stromy, pod kterými leely velké katany.
S plnými kapsami jsem dorazil
k ohníèku, ale u tam nikdo nebyl. Polovina skonèila v horkém popelu a já
el mezitím pro náruè kukuøièné slámy,
aby mi oheò nevyhasl. Katany nadìjnì pukaly, kdy se pøiel jeden rozespalý voják ohøát. Mohu si vzít zeptal se.
Ale kdy jeden rozlouskl a zakousl se
ihned se zaklebil. Nechápal jsem ho a
vzal si také. Opravdu, nebylo to k jídlu.
Pøíchozí Slovinec mi záhadu vysvìtlil.
Já si toti myslel, e plody katanù,
jaké bylo vidìt i u nás, nejsou vlivem
tamìjího podnebí trpké, ale sladké.
Ale ono lo o jinou odrùdu  katan
jedlý.
Zatím u volali k nástupu. A ten
stál za to. Ani kopanci nemohl dùstojník nìkteré bojovníky dostat na nohy a
u vùbec ne do pozoru. Jetì e mi
u ohnì uschly aspoò mokré onuce.

Cesta vedla nepøehlednou rovinou.
Více jak tøetinu pùdy zabíraly vinohrady. Po stranách rolí, podél cest stály
nìkde mohutné iroké stromy, osekány
jako u nás vrby u potoka. Listí u bylo
spadlé a tak jsem se domníval, e jde
o nì. V duchu jsem zdejím obyvatelùm
vyèítal, e v takové pùdì a podnebí pìstují vrby. Spolu kráèející voják Slovinec
mi vysvìtlil, e to nejsou vrby. Ale co
jsou to za stromy jsme se nedomluvili.
Jen jsem pochopil, e kmeny zde nahrazují sloupy. V létì je na nich napnut
drát od jednoho konce k druhému a na
ten se uvazuje víno. Teprve pozdìji
jsem zjistil, e lo o morue. Osekáváním získávali obyvatelé na zimu topivo,
pøes léto krmivo pro housenky bource
moruového, kterého pìstovali v kadém statku.
Pokud se na sklizených polích dalo
nyní zaèátkem listopadu zjistit, pìstovala se zde kukuøice a jará penice, fazole a dýnì. Tu a tam mezi kukuøicí
rostla jí podobná rostlina, její naèervenalé semeno jsem jedl. Ponìkud pøipomínalo rýi. Ze stvolù místní vyrábìli
smetáky. Ozimu jsem zde zasetého nevidìl.
Vesnice byly spíe na kopeèku ne
v dolinì, chalupy mìli nakupené kolem
návsi s kostelem. Ve vesnièce, kterou
jsme procházeli, stála na návsi kana
s vodotryskem. Asi tam mìli vodovody
z hor, z nich jsme pøili. Do domù ale
voda zavedená nebyla. eny z celé vesnice pro ni chodily na náves. Kdy se
na návsi sely, vdycky byl pøitom takový køik, e jsem èekal kadou chvíli
rvaèku. Ale byla to jejich národní povaha. eny, vìtinou mení a snìdé, chodily pøevánì v èerném nebo v tmavém
atu obleèené. Tu prý jen svobodná
dìvèata nosila svìtlé obleèení.. Na nohou mìly døeváky  trochu lepí cukle.
Kdy jsem veel do kostela nemohl
jsem si zvyknout na jejich klapot po
dládìní.
Na noc jsme zastavili v malé vesnièce. Nìjaký dìdeèek nám prodal èervené
víno. Litr za liru  nai korunu. Co si
ten chudák za tu nai korunu mohl
koupit! Druhého dne jsme vyrazili èasnìji. Dùstojník asi dostal nové instrukce. Brzy jsme odboèili z hlavní silnice
na polní cestu a k poledni dorazili
k malé øíèce. Most ani lávka tu nebyla,
l pokraèování na str. 14 l è
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ç l pokraèování ze str. 13 l
ale cesta za øíèkou pokraèovala dále.
A tak jsme ji pøeli, o zouvání nikdo
neuvaoval. Voda sahala skoro po kolena. Bylo sice pìknì, ale pøeci u byl
poèátek listopadu. Kousek za øekou
jsme zastavili a obìdvali a pøitom si
vimli, e opodál stojí osamìlý selský

statek. Vyádali jsme od dùstojníka dovolení, abychom tam mohli dojít pro
vodu k pití.
Ve statku ve zavøeno. Po dlouhém
bouchání na dveøe otevøela nám nìjaká
staøenka, spráskla ruce a ustraenì na
nás hledìla.
Chceme vodu. Nerozumìla. Uka-

zovali jsme pití. Zmizela v domì. Za
chvilku se vrátila nesouc v zástìøe 
cibuli. I do té jsme se dali. Sám jsem
snìdl jednu a pùl. Nezdála se mi tak
tiplavá jako doma.
l l l

Pozvánky

Tradièní metylovská pou

probìhne o víkendu 5. a 6. srpna 2017.
Pouové atrakce budou v areálu
fotbalového høitì.

Sbìr velkoobjemového odpadu

7.  8. èervenec 2017; 4.  5. srpna 2017; 8.  9. záøí 2017 + pneumatiky; 6.  7. øíjna 2017 + nebezpeèný odpad
Odpad mùete odloit v pátek od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
v areálu bývalého horního kravína.
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GULÁMET
aneb
3. roèník soutìe ve vaøení kotlíkového guláe

Datum konání: 2. 9. 2017  Den obce Metylovice  Metylovské dìdictví aneb

Do kvalifikace se mohou pøihlásit profesionální i amatérské týmy (maximální poèet lidí v týmu je 1  5, vìtí polovina obèané Metylovic).
Pøihláku mono vyzvednout na obecním úøadì nebo na
webových stránkách obce. Podání pøihláky na OÚ METYLOVICE do 31. èervence 2017. Vybrané týmy budou informovány do 17. srpna 2017, pøednost mají soutìící minulého
roèníku.
Týmy budou mít k dispozici prostor cca 3 x 3 metry. Poèet týmù bude maximálnì 10. Startovné 300 Kè bude zaplaceno pøi podání pøihláky na OÚ a je nevratné v pøípadì
zruení úèasti týmu.
Zadání: uvaøit gulá v kotlíku vytápìném ohnìm, vèetnì
kultury a profesionality pøípravy a nazdobení stánku.
Úèel: odpoèinout si od stresových situací v zamìstnání
a uít si jiné vaøení, ne jsme zvyklí. V prvé øadì jde
o zábavu.
Soutìní úkol:
 uvaøit jakékoliv mnoství gulá v kotlíku (soutìící si
sami zajistí suroviny, pomùcky, výzdobu)
 pøedem mùe být nakrájené maso i naloené, oèitìná
a omytá zelenina (ne nakrájená)
 mùete mít sebou uvaøený vývar
 èas na vaøení jsou 4 hodiny
 hodnotí se také výzdoba stánku, práce a èistota na pracoviti, show  doprovodný program
 povinnost je dát vzorek guláe porotì k ochutnání
 zùstatek uvaøených porcí si soutìící mohou prodat ve
vlastní reii a tím pokryjí své náklady

 za prodej si ruèí sám soutìící
Poøadatel zajistí:
 zapùjèení stánku
 tekoucí pitnou vodu
 hodnotící komisi
 slavnostní vyhodnocení
Soutìící zajistí:
 suroviny
 pracovní náøadí
 dekorace na výzdobu stánku
 kotlík s ohnitìm nad zemí, døevo
 jednorázové nádobí na prodej
 úklid prostorù po skonèení prodeje
Zápis soutìících je od 10.00 hodin.
Slavnostní zahájení soutìe ve 12.00 hodin se zúèastní
vechny týmy.
Týmy si mohou nazdobit stánky a pøipravit pracovitì.
Od 16 hodin prezentace.
Hodnocení:
Bude urèena hodnotící komise. Kadý komisaø bude hodnotit a pøidìlovat body za výzdobu, práci a atmosféru na
stánku soutìních týmù a také chu pøipravovaného guláe.
Hodnocení vech týmù bude provádìno postupnì bìhem celé
doby pøípravy a výdeje guláù. Ochutnávka probìhne po dovaøení guláù tajnì. Nejlepí týmy budou odmìnìny.
CENY PRO VÍTÌZNÉ TÝMY:
1. místo  sud piva 30 l
2. místo  sud piva 15 l
3. místo  sud piva 5 l

Inzerce
KOVOVÝROBA  ZÁMEÈNICTVÍ
STAVBY PLOTÙ NA KLÍÈ
KOVOVÝROBA + montá:
o ZÁBRADLÍ, SCHODITÌ, MØÍE, apod.
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce na míru
 rùzné druhy výplní
l

Potøebujete kotel, krbová kamna, bojler,
lázeòská kamna èi klimatizaci?
Navtivte ná internetový obchod za lidové
ceny!
www.lednacek.com
tel. kontakt: 724 236 361

Chcete zdarma kotel?
PLOTY NA KLÍÈ  PRODEJ MATERIÁLU
o Stavíme rùzné druhy oplocení
o Prodej materiálu s moností dopravy
o Pìstujeme THUJE Smaragd na ivý plot
l

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Vyuijte právì probíhající Kotlíkovou
dotaci, urèenou jen pro 6000 zájemcù!
www.dotacnikotle.eu
tel. kontakt: 777 698 398
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Kultura
Pøednáka profesora Kellera
v rodné obci zaujala

Chlapi si u piva ledasco øeknou...

val za vìnované knihy a nastínil, jak probìhne distribuce
tìchto knih (vem institucím a spolkùm v obci).
Starosta obce Luká Halata pøedal vzácnému hostu svazek mimoøádných obecních Zpravodajù zpracovaných k významným událostem a jubileím obce èi zájmových spolkù.
Pan profesor byl tìmito symbolickými dárky velmi potìen.
Diskuse byla zajímavá a rozmanitá. Pøednáející odpovìdìl na vechny dotazy posluchaèù z rùzných názorových
spekter.
Pøednáka a diskuse byly velice inspirativní a podnìtné.
Dalí velmi zajímavá diskuse probìhla také po akci. Byla
to vlastnì beseda po besedì. Pan profesor neformálnì pohovoøil s vedením Sokola a obce. Tam se probíraly nejen svìtové èi evropské události, ale i ivot v Metylovicích.
Pan Jan Keller zapùsobil na vechny pøítomné velice pozitivnì, skromnì a pøátelsky.
Milan Hajduek

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasièù v Metylovicích
si Vás dovoluje pozvat na

25. roèník recesní hasièské
Soutìe netradièních drustev,
Profesor Keller hovoøí o své knize.

Více ne sedm desítek posluchaèù bylo zvìdavo na pøednáku metylovského rodáka, profesora Jana Kellera. Tento
významný èeský sociolog a poslanec Evropského parlamentu
uvádìl na pozvání Tìlocvièné jednoty Sokol v kinosále Sokolovny svou novou knihu pod názvem Evropské rozpory ve
svìtle migrace.
Profesor Keller hned v úvodu pøedal TJ Sokol pøes 50
výtiskù této knihy.
Poté ji hovoøil o narùstajících nerovnostech mezi regiony
a zemìmi EU. Vysvìtlil, proè jsou v Èesku nízké mzdy oproti
sousedním vyspìlým zemím. Popsal rozpory mezi strategiemi
velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují
pøevánì støední vrstvy. Na øadì pøíkladù ukázal, jak se Evropské unii nedaøí propojit prvek konkurence s principem
solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napìtí a konflikty
mezi rùznými skupinami zemí EU. Zdùraznil, e nerovnosti
mezi rùznými èástmi Evropské unie se zvyují bez reálné
monosti dohledné zmìny. Popsal spíe symbolický boj EU
proti daòovým rájùm (napø. Lucembursko, Holandsko). Dokumentoval, proè nemùe Evropa vzkvétat, kdy støední
vrstvy chøadnou. Variantnì vysvìtlil dopady toho, jaké Evropy vlastnì chceme více. Objasnil také pøíèiny zvýené a neutuchající migrace do vyspìlých evropských zemí a dopad na
zemì støední Evropy. Témata tìká, øeení spíe neøeitelná,
pesimistická. Nutno øíci, e osobitý a pøemýlivý pøednes
profesora Kellera trochu uklidòoval.
V pøestávce pøed diskusí pøedal starosta TJ Sokol Milan
Hajduek profesoru Kellerovi zarámovanou ultra panoramatickou fotografií Metylovic od Jarka Èervenky, aby panu profesorovi pøipomínala, e je na svìtì i krásnì. Rovnì podìkon 16 n

která se koná v sobotu 12. srpna 2017
od 15 hodin za Obecním úøadem v Metylovicích.
Drustva jsou maximálnì sedmièlenná a jsou tvoøena
soutìícími se stejným pøíjmením, zamìstnanci firmy,
sousedy z ulice, èleny spolku. Potøebné soutìní náèiní
dodá poøadatel.
Trénink se koná v pátek 11. srpna od 17 hodin.
Sestavte drustvo a pøijïte si zazávodit.
Srdeènì zvou hasièi z Metylovic.

Na høiti opìt øádily èarodìjnice
bez rozdílu vìku

Ve sváteèní den 1. kvìtna se na nae fotbalové høitì
slétly èarodìjnice, strigy, èarodìjové a jiné pohádkové bytosti.
Konal se tam tradièní slet, který celé odpoledne bavil malé
i velké dìti i dospìlé. Pro nejmladí byly pøipraveny soutìe.
Disciplíny byly èarodìjnické  bìh s kotìtem, pøitahování

pavoukù nebo tøeba pátrání po hmyzu ve slizu. Probìhla
i soutì o nejlepí kostým, o zábavu se starali Klauni z Balónkova. Na závìr si vichni opekli párek.

Areál za kolou nabídne v létì
nìkolik koncertù

Chcete si v létì zajít poslechnout dobrou muziku? Tak to
navtivte areál za základní kolou, který se jmenuje Bluegrass Theatre Metylovice. A jak ji název napovídá, hrají
v nìm pøevánì kapely zamìøující se na hudební styl Bluegrass.
U v minulých letech jsme poøádali nìkolik akcí. Letos
jsme se ale rozhodli pøidat na intenzitì a uspoøádáme koncertù více. Vìtinou se jedná o jakési minifestivaly, na kterých vdy vystoupí tak dvì, tøi skupiny. Akce jsou urèeny
doslova pro celé rodiny. Vdy dospìlí mají muziku a dìti si
mohou hrát v areálu.
O obèerstvení je vdy postaráno. V areálu nebudou hrát
ádné kapely zvuèných jmen, na druhou stranu se ale jedná
o vynikající hudebníky, kteøí by si zaslouili hrát i na vìtích
akcích. Tenisový klub a Ptaèoroko zve tedy vechny obyvatele
Metylovic, ale i z okolních obcí, pøijïte na tyto akce. Doufáme, e se vám budou líbit.
Letoní program:
1. 7. BG Cwrkot, Whiskey Before Breakfast, Ptaèoroko.
8. 7. Mini Rock Festival  Pavlusha trio, Zpocený Voko,
432Hz, Alter Via.
14. 7. The Jumper Cables.
23. 7. S. Kotas Band. BG styl, Ptaèoroko.
4. 8. Red Herring (NL), Vrtáci, Red and White.
9. 9. Lucie Redlová a dalí.
17. 9. Taverna, Ptaèoroko.

Pøijïte do kina pod irým nebem

Obec Metylovice zve vechny milovníky kinematografie
do letního kina. Plátno vyroste v areálu fotbalového høitì
v pátek 30. èervna. Tìit se mùeme na èeský snímek Manel
na hodinu. Promítání zaène okolo 21 hodiny.
Kdo nestihne toto pøedstavení, mùe si poznaèit, e dalí
promítání se uskuteèní 25. srpna. Tentokrát se bude hrát
film Bezva enská na krku (ÈR).

Jak se zakládá divadlo

Titulek mùe pùsobit zkreslenì, protoe v Metylovicích
divadlo dlouhá leta fungovalo. Ale poslední pøedstavení bylo
tak dávno (pøed více ne padesáti lety), e se v pravém slova
smyslu skuteènì o zaloení jednalo. A taky to slovo zakládá
mùe znít, jako by obrozenci zakládali v Praze národní. Ne,
neodehrálo se to v Praze, ale tady, a bylo nás pár nadencù,
kteøí s divadlem nemìli naprosto ádné zkuenosti. Jak se
tedy takové divadlo zakládá?
Krok nula: Pøedstava
Pøedstava je mylenka, a mìla by prakticky trvat jen
chvíli, ale ve skuteènosti tento krok trval úplnì nejdéle.
Milan Hajduek mi o své pøedstavì, e by v Metylovicích
mohlo znovu fungovat ochotnické divadlo, øekl nìkdy v roce
2014. S tím, e u o tom pøemýlí dlouho. Prvotní mylenka
tedy mohla pøijít jetì o mnoho let døíve. Odvìtil jsem, e by
mì to urèitì zajímalo. Chvíli jsme si povídali, e by to bylo

fajn, e by se to mohlo líbit, e by to mohla být legrace, a e
bychom navíc navazovali na místní tradici A to bylo
vechno. Vdycky jsme debatu ukonèili ve chvíli, kdy jsme si
nedokázali odpovìdìt na dvì (podstatné) otázky. Kdo v nìm
bude hrát, a kdo to bude reírovat. Naprosto jsme se shodli
na tom, e bez hercù by to nelo. Milan ihned zamítl pøedstavu divadla jednoho herce, protoe historie místních ochotníkù zná pøedstavení, ve kterém úèinkovalo 27 hudebníkù a 48
zpìvákù. A teï Hypler? A nebo Hajduek? No, to by opravdu
nelo.
Bavili jsme se pak spolu na toto téma jetì v roce 2015,
pak o rok pozdìji znovu, a poøád nic. Jen ta pøedstava. A
v listopadu 2016 jsme si pøestali jen povídat a skuteènì jsme
zaèali.
Krok jedna: Kdo
Pøestoe, jsme pøeli od pøedstavy k realizaci, stále jsme
øeili stejný problém. Kdo bude hrát? A kdo bude reisér?
Protoe ná tip reiséra, na kterého jsme si docela dlouho
mysleli, nevyel, a nesehnali jsme ani nikoho externího, Milan se podíval na mì. Hledali jsme sice nìkoho se zkuenostmi, co jsem já nebyl, ale pokud bych v tu chvíli odmítl,
vrátili bychom se o krok zpìt a byli bychom tam, kde jsme
byli pøed lety. Musel jsem si zaèít zvykat, e budu dìlat nìco,
èemu pranic nerozumím a nikdy jsem to nedìlal.
Reisér by tedy, s pøivøenýma oèima, byl. Teï jetì sehnat
to nejdùleitìjí  herce. Optimálnì, aby alespoò jeden z nich
mìl ji zkuenost s divadlem. Samozøejmì jsme troku závidìli fungujícím divadelním spolkùm, které ji mají pár základních hercù a u jenom pøibírají pro potøeby hry, nebo tu
a tam dalího nadence jen tak. Ale co my? Nevìdìli jsme
ani, z jakého konce zaèít. Vyhlásit konkurz? Nebo nenápadnì
vnést mezi lidi mylenku, e se zakládá divadlo a nìkdo se
sám ozve? Nic se nezdálo úplnì optimální. Take jsme nakonec zvolili variantu aktivní, tzv. hledaèe talentù. Ve sportovní terminologii se jí øíká skaut. Tím se stal Milan. Jeho
úloha byla docela tìká, protoe nejvíce talentù se zkuenostmi s divadlem, je na základní kole
Krok dva: Co
Øeení otázky kdo, pøímo souviselo s odpovìdí na otázku co?. Co budeme hrát? Tyto dvì otázky se vlastnì øeily
ve stejnou chvíli. I zde jsme ale stále na dalím rozcestí.
Budeme hledat herce, a podle toho, kolik jich nakonec bude,
kolik jim bude let a jakého pohlaví, pak následnì vybereme
hru? Nebo vybereme hru, a podle toho budeme hledat pøíhodné typy? V tu dobu se nám to zdálo hroznì zamotané  hodnì
moností a správné mohou být klidnì vechny, ale taky ani
jedna. A nám bìel èas, protoe byl prosinec 2016, a my si
naplánovali premiéru na jaro 2017. Nemohli jsme herce shánìt mìsíce, ale maximálnì týdny. A to nejvýe 2 a 3.
Zvolili jsme variantu výbìr hry a potom hercù, a variantu
skaut.
Mìli jsme s Milanem stejný názor, e to bude urèitì komedie. Nebude o politice ani jiném kontroverzním tématu,
a zaèali jsme pátrat na Dilii (stránkách agentury, která zastupuje divadelní autory) a na internetu.
Obìma se nám nakonec nejvíce líbila hra Antonína Procházky S tvojí dcerou ne, která je o vztazích, stereotypu
a sexu.
Hra nám v ten okamik jasnì stanovila, koho potøebujeme. 7 postav. 4 mue a 3 eny. A skvìlé by bylo, kdyby byli ve
vìku, který odpovídá scénáøi. 7 lidí A my jsme 5 mìsícù
pøed premiérou nemìli nikoho. Na druhou stranu jsme si
l pokraèování na str. 18 l l è
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øíkali, e v Metylovicích pøeci o talenty nouze být nemùe,
kdy byly èasy, kdy se zde nalo 27 hudebníkù a 48 zpìvákù!
Talent se pøece dìdí!
Milan, jako hledaè talentù, nezklamal. V polovinì ledna
2017 jsme se poprvé seli v sokolské klubovnì a bylo nás
skuteènì 7! Vìk, a na drobné nuance, odpovídal. Pøilo mi to
skoro neuvìøitelné. V listopadu jsme nemìli nic, jen mnoho
cest, kterými se vydat, a za dva mìsíce jsme mìli hru a 7
lidí, kteøí se do toho chtìjí pustit.
Nikdo z nás s divadlem nemìl ádné zkuenosti. Nikdy
ádné divadlo nehrál, ani se na pøípravì ádného pøedstavení nepodílel. Zaèínali jsme skuteènì od úplného zaèátku. To
píu i proto, e kdyby se k nám nìkdo chtìl pøidat  nebojte
se, zaèít se dá opravdu od nuly  jen s chutí.
Krok tøi: Kde
Jedinì tuto otázku jsme mìli zodpovìdìnu. Místem pøedstavení a zkouek bude nae sokolovna, která disponuje
kino- a nyní ji divadelním sálem.
Prakticky vzápìtí, co jsme se zkoukami do sálu pøesunuli, jsme zjiovali, jestli je jevitì dostateènì osvìtleno a jestli
nás, nekolené hlasy, bude slyet i v zadní øadì. Osvìtlení sál
mìl, ale prakticky neodpovídalo potøebám divadla, ani samotné høe, kdy bylo nutné vytvoøit pøítmí, osvìtlovat jen
èást jevitì, nebylo moné stmívat. Narazili jsme také na
hranici naeho hlasového projevu. Nebyli jsme schopni sál
ukøièet.
Díky Zastupitelstvu obce Metylovice, které k nám, jako
k úplným zaèáteèníkùm, pøistupovalo velmi vstøícnì, jsme
získali výraznou èást prostøedkù na instalaci trvalého divadelního osvìtlení. Milan následnì rovnì zaøídil pronájem
ozvuèení sálu.
By to byly vìci zásadní a finanènì dosti nároèné, my
jsme si teprve tehdy, pøi zahájení zkouek na jeviti, zaèali
reálnì uvìdomovat, co nás jetì èeká
Krok ètyøi: Kulisy a rekvizity
Prakticky kadá divadelní hra má potøebu specifických
kulis a rekvizit. Tedy vytvoøení atmosféry, která odpovídá
pøedstavì scénáøe a podstatì hry.
Museli jsme si sepsat dlouhý seznam vìcí, které budeme
potøebovat. Od tìch vìtích, jako byly gauè a postel, a po
úplné drobnosti, jako punèocháèe, provaz èi umìlou kvìtinu.
Kadý donesl, co mohl, co mìl doma, nebo mohl sehnat. A by
jsme k tomu museli pøistupovat s øádnou peèlivostí, jetì
dlouhé týdny jsme nosili dalí a dalí vìci, na které jsme
pøicházeli teprve pøi praktických zkoukách. Sandra si lehá
na gauè a zapíná televizi. Potøebujeme dálkový ovladaè. Alice
rozsvìcuje. Potøebujeme vypínaè na zdi. Lubo si pokládá
kuføík na knihovnu. Potøebujeme skøíòku. Obrazy, které zútulòovaly scénu, ale byly také nezbytné, aby atmosféra co
nejvìrnìji pøipomínala zabydlené místnosti, se umísovaly
týden pøed premiérou.
Nejsloitìjí, tedy alespoò z mého pohledu, byla stavba
kulis. Nejdøíve jsme zjiovali, jak se takové kulisy vùbec
dìlají? Cílem zároveò bylo, aby nebyly pøíli drahé, a optimálnì i vícekrát pouitelné. Milan se vydal na exkurzi do
Tìínského divadla, kde pobral základní informace, a skoro
jako pión nám dovezl fotky kulis z druhé strany, kterou
divák nevidí. Jejich základní konstrukci vytvoøil truhláø profesionál. Na nás pak bylo potáhnout ji látkou, tak aby ve
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následnì vyhlíelo jako stìna. Jen potahování døevìných
konstrukcí látkou zabralo pìti lidem asi 7 hodin práce. Nepíu to proto, aby snad vznikl pocit, e to bylo hodnì práce.
Bylo. Ale aby sis, ty, který bude mít chu se na ochotnièení
dát, umìl pøedstavit, co vechno tì mùe èekat.
Opìt jsme museli jako kulisáci zaèáteèníci, øeit spoustu
drobností typu: na jakou stranu se budou otevírat dveøe.
(Co se nám samozøejmì nepovedlo a museli jsme to pøedìlávat.) Jak kulisy postavit, aby bylo na vechny dveøe vidìt
a bylo moné z jevitì odejít i jinými místy. A zároveò aby
zùstalo dostatek prostoru na jeviti mezi gauèem a postelí.
A tak dále a tak dále. Takových drobností, kterých si nikdo
nevimne, bylo nespoèet. Tímto jsme pomalu sami sobì odhalovali tajemství zákulisí.
Krok pìt: Kdy
Uvìdomovali jsme si, e divadelní ochotnická sezóna konèí v dubnu. Protoe v dalích mìsících u obvykle vìtina
z nás tráví èas jiným zpùsobem, ne návtìvami ochotnického divadla. A u jsou to dovolené, práce na zahradì atd. To
jsme vìdìli.
Take nám v lednu 2017 zbývaly asi 4 mìsíce. Zjistili
jsme si, e èas pro fungující ochotnické divadlo s herci
s urèitými zkuenostmi na secvièení hry, je 6 a více mìsícù.
Rozhodli jsme se tedy pro intenzivnìjí zkouky  dvakrát
týdnì. I kdy jsme byli vichni zamìstnaní nebo alespoò kolou povinní, vichni souhlasili. Pøedstavovalo to pro kadého
asi 7 hodin týdnì pouze v divadle. A dalí èas pro samostudium textu doma.
Kritickou chvíli jsme zaili v únoru, kdy nám pøedstavitel
hlavní role sdìlil, e bohuel nestíhá a nebude s námi moci
pokraèovat. Kromì toho, e se nám termín do premiéry zkrátil o dalí mìsíc a zbývaly nám u jen dva, a my jsme toho
poøád nemìli moc nazkoueného, museli jsme najít nového
nadeného ochotníka, který bude schopný se za optimálnì
dva mìsíce nauèit text a zahrát hlavní roli. Vzhledem k tomu, e jsme po jednom absolvovaném mìsíci zaèali tuit, co
vechno nás èeká, vìdìli jsme, e je to prakticky nereálný
úkol. Nového Luboe se nám podaøilo natìstí najít docela
rychle, ale i tak jsme byli nuceni premiéru odloit o jeden
mìsíc. Zrealizovat premiéru v plánovaném termínu i za cenu,
e by výsledek byl o øád horí, ne jsme si pøedstavovali,
nechtìl nikdo. To by také mohla být pìkná ostuda.
Datum premiéry byl stanoven na 27. 5. 2017. Vichni si
byli vìdomi, e posunout u to nejde, a dle mého soudu do
toho dali vichni úplné maximum, co za tìch pár mìsícù
zkouení bylo moné. Za celou dobu, kdy u jsme byli ve
finální sestavì, se také nestalo, e by nìkdo øekl, e na
zkouku nemùe. Nebo e by pøiel tøeba o pùl hodiny pozdìji. Kadý z nás vìdìl, e kdy nepøijde, nebudou moci ostatní
plnohodnotnì zkouet.
Krok est: Premiéra
Úmyslnì jsem pominul èást, která se týkala samotných
zkouek, jak nám to ze zaèátku lo, nebo lépe øeèené nelo,
jak jsme se stydìli mezi sebou navzájem. A zároveò kolik
jsme pøitom zaili srandy, pohody, jak nám to vem zlepovalo náladu po únavném dni v práci nebo ve kole. A jak to bylo
(a na tìch pár drobných krizí) skvìlé. To si toti musí kadý
zaít sám.
Jetì v roce 2014 to byla pøedstava, a ta sahala jetì do
doby dávnìjí. Ani v roce 2016 nic nenasvìdèovalo tomu, e

se ochotnièení v Metylovicích nìkam posune. A najednou tu
byl 27. kvìten 2017, osm hodin veèer, odeznìla úvodní melodie, otevøela se opona a A my vstupem na jevitì ukonèili
vechny potøebné kroky k zaloení divadla.
I v ten okamik jsme mìli spoustu obav. Budou se svìtla
rozsvìcet, kdy mají, zazní zvuk zvonku nebo telefonu, kdy je

tøeba? U to ale nelo zastavit. Vechno bìelo. A my vichni
jsme byli rádi, e jsme u toho mohli být.
To, e se nám následnì dostalo tolik pochvaly, to tu radost
jen umocnilo na druhou.
Osobnì jsem se bál, aby to nebyla ostuda, protoe znám
l pokraèování na str. 20 l l è

Pavlína Drnková, Martin Karteczka

David Hypler

Martin Karteczka, Eva Foldynová

Kamila iková

VERNISÁ V MUZEU

V nedìli odpoledne 11. 6. 2017 byla v metylovském muzeu zahájena nová výstava pod názvem Praivá a Tìínské
Beskydy v promìnách.
Vernisá výstavy zahájil za Obèanské sdruení Koòské
nebe Milan Hajduek. Pøivítal Jana Smekala, tvùrce 24 velkoformátových fotografií, které zhotovil pøi toulkách po Tìínských Beskydech. Zachytil na nich nevední poetiku tìchto nedalekých hor, kopcù a vrcholù, luk a kotárù, popravdìpro nás spíe neznámých. Autor, profesionální fotograf novin
Dnes a Deníku, krátce pohovoøil o svém fotografickém koníèku a vztahu k Beskydám.
Poté vystoupil metylovský obèan, svìtocestovatel Martin Stiller. Ten, který mìl na jaøe v Sokolovnì dvì velmi
zajímavé besedy, kde komentoval svých ujetých 7 000 km
z cykloturistických vyjídìk po Kubì a USA.
Nyní je zároveò s kolegou provozovatelem a zachráncem
známé turistické chaty na Praivé. Formou videoprojekce
ukázal, jak daleko se dostali za pomoci své i dobrovolníkù
k záchranì zchátralého a skomírajícího objektu. Popsal, jakým zpùsobem vrátili ivot budovì a vnesli novou energií do
provozu chaty. Stal se z ní prostor pro støetávání bìných

návtìvníkù, zanícených turistù a známých cestovatelù z celého svìta.
Nastínil i plány do budoucna. Nejen stavební, ale i rozvojové. Pokud se je podaøí zrealizovat, byla by to pro nae
Beskydy výhra.
5 panelù s fotografiemi výe popsané záleitosti dokumentují.
Výstava potrvá do 30. èervence. Návtìvní hodiny jsou
v sobotu a nedìli vdy od 14 do 16 hodin. Milan Hajduek

Zleva Jan Smekal, Milan Hajduek a Martin Stiller.
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ten pocit, e se na nìco dívám a stydím se za herce, jak je to
patné. A 100% jsem se chtìl vyhnout tomu, aby se tak
v hlediti nìkdo cítil.
Nemìl jsem pocit, e to dìláme patnì. To urèitì ne. Ale
e by mohly být reakce a tak pozitivní? A od lidí, kteøí na
pøedstavení byli, bez toho abychom je sami pozvali a tudí
nám nemuseli ádnou pochvalu psát... To jsem neèekal ani
náhodou.
Taková pochvala udìlá èlovìku opravdu velkou radost,
a zároveò zvedne i ochotnické sebevìdomí. Tedy alespoò

v mém pøípadì urèitì. Na druhou stranu vím a myslím si, e
i ostatní z nás ví, kde jsou nae rezervy, kde jsme udìlali
chyby a budeme se pøítì snait urèitì jetì víc. Protoe
poøád je co zlepovat.
Na závìr bych mìl podìkovat vem, kdo se na pøedstavení podíleli, od hercù, zvukaøù, osvìtlovaèù, nápovìdy, Sokola,
obce, a mnoha dalím. Jmenovat je nebudu. Oni sami ví, kdo
jsou a píu vem hromadnì. Díky!
A vìøím, e pøítì se zase vichni sejdeme jako obvykle!

Pavel Navrátil

Jolana Karteczková

Eva Foldynová, Martin Karteczka

Michal Kia, Pavlína Drnková, Pavel Navrátil

Michal Kia

David Hypler, reisér a herec

Vichni s Milanem Hajdukem
Autorka fotografií: Lucie Peterová
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