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Slovo starosty
Od prvního března, kdy byl v České 
republice poprvé zaznamenán pozi-
tivně testovaný člověk na koronavi-
rus, začal veřejný a společenský život 
rychle utichat, a to nejen u nás v obci. 
Nejdříve bylo vydáno mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví 
k uzavření škol. Následně na to vyhlá-
sila vláda ČR nouzový stav a nakonec 
i celkovou karanténu pro všechny 
občany České republiky. Tato opatře-
ní znamenala zákaz volného pohybu 
osob, uzavření hranic s okolními stá-
ty, zákaz cestování, nařízení nošení 
ochranných pomůcek a další. Toto 
mělo samozřejmě dopad i na naše 
občany a potažmo na celou obec. Nej-
prve se uzavřela základní škola, poté 
byl ukončen provoz místní tělocvič-
ny, muzea, knihovny a pošty. Zrušeno 
bylo konání všech sportovních, kul-
turních a společenských akcí. Ještě 
před vydáním mimořádných opatře-
ní jsme z preventivních důvodů dopo-
ručili ředitelce ZŠ umístit do domácí 
karantény i dva pedagogické pracov-
níky místní ZŠ a MŠ, kteří byli během 
jarních prázdnin na zimní dovolené 
v zahraničí, přestože nenavštívili 
rizikové oblasti severní Itálie. Aby-
chom vyhověli pracujícím rodičům, 
tak jsme až do 16. března drželi v cho-
du mateřskou školku. A to i z důvodu 
neexistence žádného jasného prohlá-

šení, že v případě uzavření mateřské 
školy z iniciativy obce (zřizovatele) 
budou mít rodiče těchto dětí nárok na 
ošetřovné. Nárok na ošetřovné se do 
té doby týkal pouze dětí navštěvují-
cích školská zařízení, jež byla uzavře-
na na základě nařízení Ministerstva 
zdravotnictví, popř. školství. 

Ihned po vyhlášení karantény jsme 
nabídli bezplatnou pomoc našim se-
niorům a lidem v karanténě. Jednalo 
se o zajištění nákupů potravin a léků 
s donáškou přímo do domu a dále do-
voz obědů.  Kvůli nedostatku ochran-
ných pomůcek jsme požádali občany 
o pomoc se šitím ústenek. Lidé da-
rovali nitě, gumy, šňůrky a látky, ze 
kterých pak dobrovolnice a možná 
i dobrovolníci šili roušky. Co chybělo, 
dokoupila obec. Prvních cca 360 rou-
šek jsme distribuovali mezi seniory 
65+. V další vlně již byly roušky roz-
neseny do všech domácností a to jak 
textilní, tak i jednorázové, které obec 
zakoupila v počtu 3 000 ks. Bohužel 
se nám nedostalo adekvátní pomoci 
z Krajského úřadu, respektive z mi-
nisterstev. Prostřednictvím obce 
s rozšířenou působností, tj. Frýdlan-
tu nad Ostravicí jsme celkově obdr-
želi jen 50 ks jednorázových roušek 
a 1 ks respirátoru, ačkoliv město 
požadovalo 1 000 ks respirátorů na 

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

tento Zpravodaj vznikal v nelehké 
době nejen pro naši vesnici, ale pro 
celou republiku, potažmo pro celý 
svět. Pandemie koronaviru obrátila 
náš život vzhůru nohama. Zvažovali 
jsme, zda za této situace Zpravodaj 
číslo 3 vůbec připravovat a pokud 
ano, co do něj zařadit. Koronavir byl 
v té době tématem číslo jedna (a nej-
spíš stále ještě je). Obecní Zpravodaj 
vzniká v mnoha krocích (příprava 
článků, grafické zpracování, korek-
tura, vytištění, roznos) a celá pro-
cedura trvá cca 3 – 4 týdny. Vzhle-
dem k překotnému vývoji ohledně 
pandemie, je jasné, že Zpravodaj 
nemůže přinést ty nejaktuálnější 
informace. V tomto čísle se tedy na 
několika místech s problematikou 
koronaviru setkáte, ale kromě toho 
si můžete také přečíst o akcích, kte-
ré se v uplynulém období uskuteč-
nily (90. Šibřinky, Vítání občánků, 
Šmoulí svět, Vernisáž výstavy Lenky 
Schmidtové a další). Pokračování 
mají i některé stálé rubriky – Před-
stavení jednotlivých výborů obce 
(tentokrát to bude Kontrolní výbor) 
nebo Okénko do historie věnova-
né 75. výročí ukončení 2. sv. války. 
V sekci Farnost si můžete přečíst 
„slovo“ pana faráře Václava Gande-
ry. Jeden z článků tohoto Zpravodaje 
patří „Matce v karanténě“ – trochu 
odlehčené čtení pro pobavení. Na 
zadní straně tentokrát nenajdete 
termínový kalendář, protože v tom-
to okamžiku nikdo neví, které akce 
a kdy se uskuteční. Nejaktuálnější 
informace najdete na vývěskách 
nebo na webových stránkách obce či 
jednotlivých spolků. 

Vážení spoluobčané, doufáme, že 
v tomto čísle Zpravodaje najdete 
články, které vás zaujmou a že jeho 
čtení vám dá alespoň na chvíli zapo-
menout na všechny starosti. 

Do dalších týdnů vám přejeme pře-
devším pevné zdraví a ať korona-
virovou pandemii přečkáte s co 
nejmenšími následky (fyzickými 
i psychickými). Věřme, že se vše zase 
v dobré obrátí. Redakční rada
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každou obec v našem mikroregionu. 
Na Krajský úřad byl na základě výzvy 
Ministerstva vnitra dále odeslán po-
žadavek na cca 26 000 jednorázových 
roušek a 920 respirátorů, které měly 
být primárně určeny pro osoby za-
jišťující nezbytné služby v obci s plá-
novanou spotřebou těchto ochran-
ných pomůcek na 14 dnů (praktický 
lékař, obchody s potravinami, hasiči, 
ale i pracovníci školských zařízení). 
Leč do uzávěrky tohoto Zpravodaje 
(2. dubna) nic z toho nedorazilo. Pro 
Místní akční skupinu MAS Frýdlant-
sko-Beskydy bylo dodáno z Morav-
skoslezského kraje 27 000 textilních 
roušek tzn. 1 ks na občana našeho 
mikroregionu, ale to co jsme obdr-
želi, zarazilo nejen mě, ale i ostatní 
zaměstnance obecního úřadu. Místo 
hotových roušek dostala každá obec 
„polotovary“, tzn. – ustřižený čtve-
rec látky a k tomu na jedné špulce nit 
a na druhé namotanou gumu. Zbytek 
– „ušij si sám“. Zkrátka hodně hrubý 
polotovar, takže bude ještě chvíli tr-
vat než z toho naše „švadlenky“ ušijí 
2 000 ks skutečně použitelných rou-
šek. 

Proto ještě jednou vyzdvihuji soli-
daritu a ochotnu všech, kteří nám se 
šitím roušek pomáhali a stále ještě 

pomáhají. A poděkování patří i těm, 
kteří roušky po obci roznášeli.

Velký dík patří také všem, kteří zajiš-
ťovali zásobování a prodej základních 
potravin v obci – Potraviny u Pavelků 
a Potraviny Milan a Jiřina Kulhánko-
vi. Zároveň děkuji těm, kteří pro naše 
občany vařili a rozváželi obědy – Re-
staurace a penzion Pod lipami Mety-
lovice, Hospůdka U Tomise Palkovice, 
Restaurace U Fandy Lhotka a Hotel 
Byskyd Frýdlant nad Ostravicí. Podě-
kování patří také naší paní doktorce 
Kajnarové a sestřičce Nadi Kopřivové, 

které v omezené provozu poskytovali 
zdravotní pomoc všem, kteří ji zrov-
na potřebovali. Všichni tito lidé byli 
a stále jsou nasazeni v tzv. první linii 
nákazy koronavirem. 

Vám občanům bych chtěl poděkovat 
za dodržování pravidel a nařízení ke 
zmírnění šíření pandemie.

Takže ještě jednou všem obrovské 
DÍKY!

Je mi jasné, že i přes všechny kroky, 
které mají vést ke zpomalení šíření 
nákazy, se kontaktu s koronavirem 
asi ani u nás v obci nevyhneme. Věřím 
však, že díky dostupnosti ochranných 
pomůcek, kapacitě a dostatečnému 
vybavení zdravotnických zařízení 
včetně personálu, budou ztráty na ži-
votech co možná nejmenší. Jsem rád, 
že jsou lidé k sobě ohleduplní, obětaví, 
trpěliví a nápomocní. Škoda, že to pla-
tí jen v dobách zlých, ale snad nás tato 
těžká doba stmelí i pro čas budoucí. 

Všechny vás prosím, abyste i nadále 
důsledně dodržovali hygienický re-
žim a stanovená opatření. Chráníte 
tím lidské životy a osudy nás všech. 

Do dalších dnů vám všem přeji pevné 
zdraví a hodně pozitivní energie. 

Ing. Lukáš Halata

Dění v obci

Virová nákaza a poděkování švadlenkám
Nákaza korona virem COVID-19 přišla 
rychle a změnila řadě nám život, čas-
to zásadně. Těší mě, že se lidé v obci 
naučili velice rychle používat rouš-
ky, správně ústenky. Vážím si jejich 
odpovědného přístupu k dodržování 
řady omezujících nařízení a doporu-
čení. Nepřestávejme prosím zároveň 
darovat krev, řada nemocných ji stále 
nutně potřebuje. Je pravděpodobné, 
že nový virus se bude k nám díky glo-
balizaci světa opakovaně vracet. Za-
tím o něm pořád víme málo, někteří 
lékaři si myslí, že bychom na něj moh-
li získat částečnou imunitu a věřím, 
že najdeme i účinné léčebné a preven-
tivní postupy. Než to však zvládneme, 
vydržme, buďme opatrní a ohledupl-
ní ke svému okolí. Nezapomínejme, že 
je teď žádoucí minimalizovat osobní 

návštěvy u našich babiček a dědečků, 
byť nás z toho srdce bolí. Těšme se, že 
až nejhorší pomine, až se vrátí žáci do 
škol, život dostane zpět rovnováhu, 
byť bude trochu jiná, ale bude zpět.

Hned na začátku epidemie jsme spo-
lu s Vavřínem Michalcem vymysleli 
pomoc ze strany úřadu pro seniory, 
která je od té doby trvale nabízena 
všem potřebným – detailnější info 
na stránkách úřadu a rozdaných le-
tácích. Jedná se o zajištění nákupu, 
odvozu, jakékoli další pomoci. Prosím 
zvláště starší občany, opravdu nevá-
hejte zavolat, když budete cokoli po-
třebovat.

Minulé týdny byly specifické nedo-
stupností ochranných prostředků, 
především roušek. Rozhodl jsem se 

oslovit své okolí a vydal jsem výzvu, 
jestli není mezi námi někdo, kdo by byl 
ochotný ušít, hlavně pro seniory, tex-
tilní roušky. A musím říct, že reakce  
byla úžasná. Z původních 6-ti švadlen 
jich nakonec bylo 24! Využily částeč-
ně svých zásob látek, od řady dárců 
jsme získali další látky. Podařilo se 
dohodnout dva dodavatele keprovek 
a gum, kterých jsme nakoupili v dél-
ce přes 1,7 km. Výsledkem je, že do  
konce dubna švadlenky stihly ušít  
1 150 ks roušek, které byly rozveze-
ny seniorům, do jednotlivých domů 
v obci, do Odborného léčebného ústa-
vu, jsou k dispozici v obou obchodech. 
Za tuto nezištnou a tolik potřebnou 
pomoc musím hlavně švadlenkám 
velice poděkovat a všechny uvést : 
Gabriela Němcová, Naďa Sywalová 
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a Naďa Kopřivová (134 ks!), Rená-
ta Spustová (90 ks!), Radka a Lenka 
Veličkovy, Alena Kiecková, Marie Ha-
latová (97 ks!), Jana Němcová, Lenka 
Tesarčíková (95 ks!), Alice Mročková, 
Jana Mičkalová, Jana Prostějovská, 
Kamila Hajdušková, Eva Foldynová, 
Stanislava Zahatlanová (130 ks!), 
Martina Mertová, Růžena Vrbová, 

Jana Prostějovská, Martina Kubalová, 
Radka Pavladyová, Alena Kiecková, 
Marta Liberdová, Lucie Nováčková. 
Díky i všem dalším, kteří s čímkoli 
pomáhali . 

Ke konci března dorazilo 3 tisíce ks 
obcí zakoupených papírových roušek, 
které byly ihned rozneseny do všech 

domů. Nejedná se tak o státní pomoc, 
na tu stále čekáme. A pokud roušky 
v počtu, co byly slíbeny dojdou, opět 
budou obratem rozneseny. Je zakou-
pena dezinfekce Anti-COVID, která 
byla s rozprašovači dána do obou ob-
chodů, na úřad, poštu, bude pak i na 
dalších místech. Prosím používejte ji 
vždy při vstupu do daných prostor, 
neboť zastupitelnost je u nás hůř ře-
šitelná. Chraňme se, když můžeme, 
ať nezpůsobíme ukončení některých 
služeb. Děkuji.

Pro další období zastupitelům před-
nesu tyto návrhy na pomoc ze strany 
obce v současné a po-krizové době:

Fond obce na podporu osob posti-
žených koronavirovou krizí formou 
bezúročné půjčky s odloženou splat-
ností pro samoživitele/ky a občany, 
co přišli o práci,

Kompenzace podnikatelům a těm, 
kteří jsou postiženi ekonomicky – ná-
jmy, školkovné, finanční prostředky 
pro blízké léčebné a sociální zařízení 
na nákup pomůcek, apod.

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ 
SE ZAPOJUJÍ DO SPOLUPRÁCE A PO-
MOCI, JE VÁS HODNĚ .

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.,  
místostarosta

Covid-19 stavbu chodníků nezastaví
Jak na občany, firmy, domácnosti, 
podnikatele, muzea, kina či zoolo-
gické zahrady, tak ale i na města 
a obce dopadají přísná opatření, při-
jatá v souvislosti s epidemií nemoci 
Covid-19. Podle některých odhadů 
by česká ekonomika letos mohla po-
klesnout až o 10 procent. Počet ne-
zaměstnaných by se mohl do konce 
roku ztrojnásobit. To vše má vliv i na 
propad daňových příjmů ve státním 
rozpočtu. Stát vybere méně na DPH, 
na dani ze závislé činnosti nebo na 
dani z příjmů právnických osob. Tak-
že méně pak Ministerstvo financí 
přerozdělí i do rozpočtů měst a obcí. 
Proto je třeba se na tuto situaci při-
pravit. Obecně lze pracovat se scéná-
řem propadu příjmů ze sdílených daní  
o cca 20 %, což by v našem případě 
mohlo činit cca 4 mil. Kč. 

Přesto všechno máme, i díky pře-
bytkovému hospodaření v minulém 

volebním období, pokryté na tento 
rok všechny velké investiční akce 
a nemusíte tak mít obavy, že se kvůli 
menším daňovým výnosům pozasta-
ví např. letošní stavba chodníků. 

Jak jste si mohli přečíst v minulém 
Zpravodaji, byly na lednovém zase-
dání zastupitelstva obce schváleny 
na obě stavby chodníků smlouvy 
o dílo se společností SATES MORA-
VA, spol. s r.o. Zastupitelstvo obce 
však na únorovém jednání bylo nu-
ceno původně vybraného zhotovitele 
vyloučit, a to z důvodů nepředložení 
originálů nebo ověřených kopií do-
kladů o jeho kvalifikaci před podpi-
sem smlouvy a neposkytnutí součin-
nosti k uzavření smlouvy. Následně 
zastupitelstvo vybralo k plnění této 
veřejné zakázky nového dodavatele, 
který se umístil ve výběrovém říze-
ní na druhém místě. U úseku 1 a 2 
to je společnost JANKOSTAV s.r.o. 

a u úseku 3 společnost SEMITA – DS 
s.r.o. Tato nepředvídatelná okolnost 
zpozdila původně plánované uzavře-
ní smlouvy min. o 1,5 měsíce. Jelikož 
před předáním staveniště, resp. za-
hájením realizace stavebních prací 
je nezbytné požádat Silniční správ-
ní úřad Městského úřadu Frýdlantu 
nad Ostravicí o schválení přechodné 
úpravy provozu na dotčených po-
zemních komunikacích a správce ko-
munikace (Správu silnic Moravsko-
slezského kraje) o uzavření smlouvy 
o užívání silničního pozemku – povo-
lení zvláštního užívání silnice, nelze 
dodržet původně plánované předání 
staveniště. Proto se termín zahájení 
stavby posouvá až do doby vydání 
rozhodnutí (stanovení) Silničního 
správního úřadu, předpoklad první 
polovina května.

 
Ing. Lukáš Halata
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Investiční akce v letošním roce
Letos se konečně po dlouhé době po-
suneme v občanské vybavenosti a vy-
budujeme další chodníky v obci. Velice 
mě to těší, neboť v této infrastruktu-
ře má obec vůči občanům velký dluh. 
A zároveň chci poděkovat těm aktiv-
ním občanům, kteří chodili na jednání 
zastupitelstva a ozývali se, až konečně 
bylo o stavbě chodníků rozhodnuto. 
A to jsme minulý rok bohužel mohli 
slyšet i názory ze zastupitelstva, že 
chodníky přeci mohou počkat ještě 
pár let. V předposledním Mikrore- 
gionu jste si mohli přečíst, že už byla 
vybraná firma, ale v té době ještě s ní 
nebyla podepsána smlouva a nakonec 
firma od podpisu odstoupila. Finál-
ně byly uzavřeny smlouvy s dalšími 
firmami v pořadí a tím byl proces 

výběrového řízení dokončen. Ověřo-
val jsem u firem situaci a v této chvíli 
jsou plně připraveni na práce nastou-
pit a řeší k tomu potřebné poslední 
povolení týkající se omezení provozu 
a dočasného dopravního značení. Na 
obě stavby jsou podány žádosti o do-
taci, zatím výsledek nevíme, ale sa-
motnou realizaci to neovlivní. Letos se 
tak bude stavět prodloužení chodníku 
ve směru od Frýdlantu nad Ostravicí 
v části pod Pasekami, má být hotovo 
o prázdninách, a chodník mezi autobu-
sovými zastávkami Dvořáček a kostel, 
který by měl být hotový v listopadu. 
Další části chodníků se projektují.

Druhou investiční akcí je pokračování 
realizace stavby kompostárny a sběr-

ného dvoru v areálu horního kravína. 
Tato stavba si vybírá daň díky tomu, 
že stavební projekt byl zpracován již 
před delší dobou, ne se všemi detaily, 
a nebyla dořešena jedna pozemková 
záležitost. Mezitím se ještě změnily ně-
které předpisy a technologie a projekt 
bohužel nebyl před začátkem stavby 
aktualizován, všechny změny se tak 
řeší až za pochodu. Rozsah změn si vy-
žádal i řešení nového stavební povole-
ní, kdy se do veřejné části jednání zcela 
pochopitelně zapojili lidé nově bydlící 
poblíž stavby. Výsledkem je, že stavba 
překročila zákonné limity pro délku 
stavby dle Zákona o zadávání veřej-
ných zakázek. Aktuálně je současně do-
končený stav od stavební firmy přebí-
rán, bude uzavřena dohoda o ukončení  

Dotace na bezúročné kotlíkové půjčky

Po delším čekání k nám konečně do-
razilo kladné rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace na poskytování bezúročných 
půjček občanům na realizaci výměny 
starých kotlů za nové zdroje na vy-
tápění díky tzv. kotlíkové dotaci. Žá-
dost byla podána minulý rok v květ-
nu a získali jsme celou požadovanou 
částku ve výši 4.78 mil. Kč. Půjčky tak 
bude moci využít až 23 žadatelů. 

Celá tato akce začala uspořádáním 
akce průzkumu zájmu o bezúročné 
půjčky občanům, který se konal 16. 4. 
2019 v kinosále Sokolovny. Jak na mís-
tě, tak postupně do konce dubna pro-
jevilo o půjčku vážný zájem celkem 

20 občanů. Na základě výsledku akce 
byla pak místostarostou sestavena 
dotační žádost. V plánu jsou instalace 
nových 9 ks tepelných čerpadel, 10 ks 
kotlů na biomasu a 1 ks plynového kot-
le. Žádost dále pamatovala na další tři 
nové žadatele, kteří se do průzkumu 
nepřihlásili. Následně naši kotlíkoví 
specialisté, připomínám, že to jsou 
Ing. Michal Ochman a Ing. Jan Kolonič-
ný, Ph.D., pomohli těm zájemců, kteří 
projevili zájem, s přípravou a podáním 
samotných žádostí o kotlíkovou dota-
ci. Zřejmě si vzpomínáte, že alokace 
dostupná v době vyhlášení byla vyčer-
pána do jedné minuty, a následně byly 
přijímány další žádosti do zásobníku. 
Alokace byla navýšena a dostat by se 
mělo na žadatele s pořadovým číslem 
do cca 8080. S potěšením musím říci, 
že všechny žádosti zpracované s pod-
porou kotlíkových specialistů dotaci 
obdrží, neboť mají nižší pořadová čísla.

V této chvíli víme, že někteří původ-
ní zájemci půjčku nakonec nevyužijí. 
Máme tak možnost poskytnout půjčku 
dalším cca 5-ti novým žadatelům, kteří 
se v průzkumu zájmu nepřihlásili. Po-
žádat o využití bezúročné půjčky bude 
moct kterýkoli další úspěšný žadatel 
z posledního kola kotlíkových dota-
cí, který původně neprojevil o půjčku 
zájem. Zájemci obracejte se na kotlíko-
vé specialisty. Nyní jsou finalizovány 
detaily programu poskytování těchto 

půjček v obci, které však musí být od-
souhlaseny zastupitelstvem, což bude 
možné nejdříve po ukončení krizové-
ho stavu. Program poskytování půjček 
pak bude veřejně vyhlášen. Získaná 
dotace na bezúročné půjčky bude po-
sléze využita na realizaci investičních 
akcí v obci, navrženy jsou Zateplení 
budovy hasičské zbrojnice a Instala-
ce fotovoltaických systémů, na jejichž 
přípravě jsme začali pracovat.

Jen chci ještě připomenout, co nás 
čeká od září 2022. Zákon o ochraně 
ovzduší zakazuje od dané doby použí-
vat teplovodní kotle na pevná paliva, 
která nesplní minimálně emisní po-
žadavky dané 3. třídou. Provozování 
takového kotle po stanoveném datu 
pak bude sankcionováno pokutou až 
50 tis. Kč. Ověřte si co nejdříve, zda-li 
váš kotel splňuje min. 3. emisní třídu, 
ať pak nejste nepříjemně překvapeni.

Ing. Jan Koloničný Ph.D.,  
místostarosta
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Obec informuje

stavebních prací, pak bude zpracována 
rozdílová projektová dokumentace. Ná-
sledně bude vybrána nová firma, která 
stavbu kompostárny i sběrného dvoru 
dokončí. Že to vše bude stát další fi-
nanční prostředky je zcela jasné, navíc 
nám reálně hrozí sankce za nedodržení 
termínů. O kolik více stavba nakonec 
bude stát, proti původně schváleným 
nákladům, zatím není možné vyčíslit, 
ale s největší pravděpodobností to bude 
někde v rozmezí 1-3 mil. Kč. Zatím neví-
me, jestli bude stavba letos dokončena, 
bude záležet na řadě okolností.
Další významnou investiční akcí je 
rekonstrukce zázemí na fotbalovém 
hřišti, kde jsou všichni za jedno, že re-
konstrukce měla už dávno proběhnout. 
Bohužel byl připraven projekt, kte-
rý svou cenou, vycházející s velikosti 
a podoby stavby, rozdělil v obci názor 
na vhodnost prakticky napůl. Celková 

kalkulovaná cena, vč. vybavení, se ak-
tuálně vyšplhala někde přes 23 mil. Kč. 
Obec i Sportovní klub již mnoho let žá-
dají o dotaci na stavbu v různých dotač-
ních programech, ale ani letos dotace 
dle odpovědi MŠMT získána nebude 
(byť ještě oficiální rozhodnutí vydá-
no není), neboť takto velkoryse pojatý 
projekt dostává v hodnocení málo bodů 
a nekončí tak mezi dotovanými. Stojíme 
tak před rozhodnutím, zda-li budeme 
celou investici hradit z obecního roz-
počtu. K nákladům na rekonstrukci je 
nutné ještě připočíst náklady na stav-
bu opěrné zdi za zázemím, která musí 
být logicky postavena ve stejné době, 
a projektovaná cena přesahuje částku 
1,2 mil. Kč. Díky spolupráci s archi-
tektonickou kanceláří Ateliér pod věží 
jsem získal projekt na výstavbu zázemí 
u hřišť v Paskově, který má sloužit ke 
zcela stejným účelům, jako u nás. Záze-

mí tam bude trochu menší, konkrétně 
využitelná plocha je menší o cca 15 %, 
ale kalkulovaná cena s vybavením je na 
úrovni 13 mil. Kč. Myslím, že bychom 
měli znova pečlivě zvážit, jak stavba 
bude vypadat, pokud už víme, že v na-
vržené podobě by byla hrazena bez do-
tačních prostředků.

Správa silnic Moravskoslezského kraje 
bude od dubna rekonstruovat opěrnou 
zeď na hlavním tahu v obci. Bude to 
pod Poštou – Partner v délce cca 150 m, 
provoz bude řízen semaforem. Práce by 
měly být dokončeny v půli prázdnin.

Omlouváme se za způsobené komplika-
ce ve spojitosti se stavbami chodníků. 
Prosíme spoluobčany, aby se v místech 
staveb pohybovali se zvýšenou opatr-
ností. 

Ing. Jan Koloničný Ph.D.,  
místostarosta

Statistika obce k 31. 03. 2020
K 31. 03. 2020 má obec Metylovice celkem 1 741 občanů.

Přistěhovalo se:         9 osob Zemřelo:         7 osob (4 ženy, 3 muži)
Odstěhovalo se:        12 osob Narodilo se:  3 děti (1 chlapec, 2 holčičky)

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni     1 741   858   883
Do 15 let        299   149   150
Do 18 let        349   175   174
Od 18 do 60 let        924   471   453
Nad 18 let     1 392   683   709
Nad 60 let        468   212   256

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 26. 02. 2020
 Nejmladší muž  08. 02. 2020
 Nejmladší žena  26. 02. 2020
 Nejstarší obyvatel 15. 03. 1925
 Nejstarší muž  24. 05. 1929
 Nejstarší žena  15. 03. 1925

Nabídka pomoci a informace pro dobu  
nouzového stavu v ČR
Vážení spoluobčané, obec Metylovi-
ce nabízí, v případě nutné potřeby, 
bezplatnou pomoc lidem v nařízené 
karanténě a dalším ohroženým oso-
bám (zejména senioři, ZTP, zdravotně 
postiženi a další) při zajištění nákupu 
a dodávky potravin přímo do domu.

Požadavky jsou přijímány na tel.: 
737 345 110, rozvoz bude organi-
zován dle možností v co nejkratší 
době. Pokud se na číslo nedovoláte, 
zanechte prosím SMS. V případě ja-

kékoli vážné situace můžete dále vo-
lat místostarostovi na t. 734 670 676 
nebo starostovi na t. 731 414 352.

Taktéž nás kontaktujte v případě, že 
byste nutně potřebovali jakoukoli jinou 
pomoc. Prosíme informujte všechny, 
koho by se pomoc mohla týkat. Služba 
je jen pro občany Metylovic.

Úřední hodiny obecního úřadu (záleži-
tosti je možné řešit i telefonicky a emai-
lem): pondělí 14.00 - 17.00 hod.,  

středa 9.00 - 12.00 hod. Žádáme 
o striktní dodržování. 

Osoby nad 65 let mají obecně pro ná-
kup potravin a drogerie vymezený čas 
od 8.00 do 10.00 hod. ALE v malých 
prodejnách do 500 m2 kdykoli. 

Je zakázáno vycházet bez ochranné 
roušky nebo respirátoru. Ke krytí úst 
a nosu na veřejnosti lze použít i šátky. 
Tyto, stejně jako textilní roušky, je však 
potřeba po použití dezinfikovat.

Upozornění  
jubilantům
Obecní úřad oznamuje, že 
z důvodu trvání nouzového 
stavu a mimořádných opatření 
v České republice, pozastavil 
do odvolání návštěvy jubilan-
tů. Těm budou k jejich význam-
nému jubileu zasílány pouze 
blahopřání.

Děkujeme za pochopení.
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číslo 3/2020

Poplatky za odpad a psa
Obecní úřad oznamuje, že poplatek 
za odpad a za psa můžete, bez uplat-
nění sankcí, zaplatit do konce května 
2020. Po tomto datu již bude přikro-
čeno k vymáhání případných nedo-
platků na výše uvedených poplatcích.

Pokud možno, využívejte k úhradě 
poplatků převod z účtu na účet obce 
Metylovice.

Poplatek za odpad 
500,- Kč za každou osobu s trvalým 
pobytem na území obce Metylovice

670,- Kč za rekreační objekt nebo RD, 
ve kterém není nikdo přihlášen k tr-
valému pobytu

Poplatek za psa
70,- Kč z prvního psa 
100,- Kč za každého dalšího 

Číslo účtu obce Metylovice  
27-3599820227/0100    

Variabilní symbol – číslo domu nebo 
chaty.

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která ode-
čítá vodoměry pro zákazníky  
SmVaK Ostrava, v souvislosti s ak-
tuální situací mění preferovaný 
způsob zjišťování spotřeby vody.

Z preventivních důvodů a s ohledem 
na minimalizaci potenciálních rizik 
šíření koronaviru nebudou zaměst-
nanci Společnosti VoDoTech vstupo-
vat do domácností odběratelů, ale 
bude preferováno řešení, při kterém 

budou odběratele kontaktováni te-
lefonicky s žádostí, aby zaměstnanci 
Společnosti VoDoTech nahlásili stav 
vodoměru. Údaj bude následně zadán 
do systému. 

Dalším alternativním způsobem na-
hlášení stavu vodoměru je buď tele-
fonicky na bezplatné zákaznické lince 
800 292 400, elektronicky na adre-
sách:  nabidkasluzeb.smvak.cz 
 www.vodotech.cz 

nebo prostřednictvím korespondenč-
ního lístku vhozeného do schránek 
odběratelů. 

Zjišťování stavu vodoměrů se ve 
většině případů provádí čtyřikrát 
ročně podle schváleného harmono-
gramu, o němž budou odběratelé 
v dané lokalitě předem informováni.

Ředitel společnosti VoDoTech  
Radek Kaňok

Pobočka České pošty v Metylovicích 
je opět otevřena v obvyklých časech.

S ohledem na přerušení školní docház-
ky je omezena veřejná autobusová 
doprava a funguje v rozsahu jízdních 
řádů platných v období letních školních 
prázdnin. Změny jízdních řádů jsou do-
stupné na webových stránkách https://
www.portal.idos.cz a www.kodis.cz

Sokolovna, muzeum i knihovna jsou 
uzavřeny. Zrušeny jsou všechny bo-
hoslužby. Mše svaté můžete sledovat 
v TV NOE 7.00, 12.00, 18.00 denně, 
pak v rádiu PROGLAS FM 93.3 v 18.00.

Restaurace a penzion Pod Lípami na-
bízí rozvoz jídel z běžného menu, vo-
lejte 736 626 904.

Hospůdka U Tomise v Palkovicích 
vaří a dováží obědy. Zájemci se mo-
hou hlásit u pana Lukáše Bražiny na 
telefonním čísle 739 463 299.

Restaurace U Fandy ve Lhotce rozváží 
jídlo zdarma do Metylovic každý den 
od 11 do 20 hodin. Objednávat mů-
žete z jídelního lístku a to včetně so-
bot a nedělí. Volejte na tel. č. 733 644  
655. 

Nakládání s domovním odpadem – 
osoby v karanténě odpad netřídí. 
Ostatní jak běžně, použité ochranné 
prostředky patří ale vždy jen do směs-
ného komunálního odpadu.

Podrobné informace k třídění odpadu 
jsou uvedeny formou letáku na před-
poslední straně tohoto Zpravodaje.

Aktuální informace najdete na webo-
vých stránkách obce  
https://metylovice.cz/aktuality/ .

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ DO-
ČASNÝCH OMEZUJÍCÍCH NAŘÍZENÍ

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Metylovice ur-
čuje ověřovateli zápisu pana Tomáše 
Rabase a pana Aleše Veličku. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej částí obecních 

pozemků parc. č. 1955/1, 1957/1 
a 1987/1 v k. ú. Metylovice paní 
Petře Šimíčkové, Metylovice 398,  
739 49 Metylovice, za cenu danou 
znaleckým posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu s paní 

Petrou Šimíčkovou, na prodej 
části obecních pozemků parc. č. 
1955/1, 1957/1 a 1987/1 v k. ú. 
Metylovice za dohodnutou cenu 
6 000 Kč (cena daná znaleckým 
posudkem je 5 800 Kč) a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 2.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej části obecních po-
zemků parc. č. 1956/1 a 1987/3 v k. ú. 
Metylovice panu Ladislavu Chýlkovi, 
Mírová 472, 739 21 Paskov, za cenu 
danou znaleckým posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Nájemní smlouvu s Tělo-
cvičnou jednotou Sokol Metylovice, 
pobočný spolek, na pronájem budo-
vy č. p. 111 a přilehlých pozemků 
a pověřuje starostu k podpisu ná-
jemní smlouvy – viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Darovací smlouvu s Mo-
ravskoslezským krajem, se síd-
lem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, zastoupeným prof. 
Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtma-
nem kraje, na bezplatné převedení 
vlastnických práv ke 2 ks kompo-
zitních tlakových láhví na dovy-
bavení jednotky SDH Metylovice 
a pověřuje starostu k podpisu Da-
rovací smlouvy – viz příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu části 
obecního pozemku parc. č. 495/11 
v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu části 
obecního pozemku parc. č. 2006/3 
v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele firmu 
Ateliér Frýdek, Ing. arch. Blanka 
Petrovová, Mánesova 480, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 44925191 na 
zpracování dokumentace pro pro-
vádění stavby na projekt „Stavební 
úpravy šaten a přístavba umývá-
ren v k. ú. Metylovice“ a rozdíl mezi 
nabídkami Ateliér Frýdek a Ateli-
ér POD VĚŽÍ (90 000 Kč), doplatí 
Sportovní klub Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
Ateliér Frýdek, Ing. arch. Blanka Pe-
trovová, Mánesova 480, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČO: 44925191, na zpra-
cování dokumentace pro provádění 
stavby na projekt „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“ za cenu 450 000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Strategický plán rozvoje 

obce Metylovice pro roky 2020 – 
2022 – viz příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje záměr prodeje části 
obecních pozemků parc. č. 1993/1  
a 1871/1 v k. ú. Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem: Teplic-
ká 874/8, Děčín IV – Podmokly,  
405 02 Děčín, IČ: 24729035, za-
stoupenou na základě plné moci 
firmou: ARPEX MORAVA, s.r.o., 
se sídlem: Teslova 873/2, 702 00 
Ostrava – Přívoz, IČ: 26809559, 
zastoupenou zplnomocněncem 
Ing. Petrem Adamcem, na zřízení 
zemní kabelové přípojky NN na 
pozemek parc. č. 1117/2 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 8. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a finančních darů dle 
návrhu finančního výboru – viz 
příloha č. 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje vyloučení společnosti 
SEMITA – DS spol. s.r.o., která ne-
prokázala splnění technické kvali-
fikace a nezdůvodnila mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele SATES 
MORAVA, spol. s.r.o., Železničního 
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziří-
čí, IČ: 60775530, na realizaci stavby 
„Metylovice – chodník, úsek 1 a 2. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností SATES MORAVA, spol. s.r.o., 
Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, 
na realizaci stavby „Metylovice – 
chodník, úsek 1 a 2“ za nabídkovou 
cenu 6 380 494,71 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 10. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele SATES 
MORAVA, spol. s.r.o., Železničního 
vojska 1386, 757 01 Valašské Mezi-
říčí, IČ: 60775530, na realizaci stav-
by „Metylovice – chodník, úsek 3“.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo se společ-

ností SATES MORAVA, spol. s.r.o., 
Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, na 
realizaci stavby „Metylovice – chod-
ník, úsek 3“ za nabídkovou cenu  
2 363 733,95 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 11.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 
– viz příloha č. 12.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Žádost ZŠ Mjr. Ambrože 
Bílka a MŠ Metylovice o přijetí pe-
něžitého daru od paní Svatavy Ča-
jánkové.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr směny části obec-
ního pozemku parc. č. 2026/3 (pod 
novým parc. č. 2026/7, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, o výměře 
177 m2), za část pozemku parc. č. 
477 (pod novým parc. č. 477/2, za-
hrada, o výměře 44 m2) vše v k. ú. 
Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem: ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692, za-
stoupeným Správou s lnic Morav-
skoslezského kraje, p. o., se sídlem: 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,  
středisko Frýdek-Místek, Horymí-
rova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, 
IČ 00095711, zastoupenou vedou-
cím střediska Ing. Radomírem Vl-
kem a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 13. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě 
o úhradě finančního podílu na poří-
zení movitých věcí a služeb s tímto 
souvisejících z projektu Přeshranič-
ní spolupráce v regionu Frýdlantsko 
- Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
dodatku – viz příloha č. 14.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 13/2019.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí vyhodnocení do-
tazníků pro zavedení služby Senior 
taxi v obce Metylovice a pověřuje 
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finanční výbor přípravou návrhů 
na řešení jednorázového příspěv-
ku občanům starších 70 let. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí rozpočtovou úpra-
vu č. 13 – viz příloha č. 7. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

pověřuje předsedy jednotlivých 
výborů a místostarostu (pověře-
ného vedením kulturního výbo-
ru) k předkládání měsíční a roční 
zprávy o činnosti výborů a to před 
jednáním zastupitelstva obce.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce pověřuje místostarostu obce, 
aby zajistil stažení fotek z kultur-
ních akcí pořádaných a hrazených 
z rozpočtu obce Metylovice ze  

sociálních sítí sdružení Pro Mety-
lovice a to v termínu do 31. 1. 2020.

• Zastupitelstvo obce Metylovice po-
věřuje místostarostu obce (pově-
řeného vedením kulturního výbo-
ru) a předsedu PR výboru, aby akce 
pořádané obcí Metylovice byly pre-
zentovány na stránkách obce.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-

schvaluje návrh zastupitele Petra 
Černocha na oslovení Ateliéru POD 
VĚŽÍ s.r.o., zastoupený Ing. Roma-
nem Vojtíšek k doplnění termínu pro 
odevzdání dokumentace pro pro-
vádění stavby na projekt „Stavební 
úpravy šaten a přístavba umýváren 
v k. ú. Metylovice“ do 31. 3. 2020 
a oslovení firmy Ateliér Frýdek, pro 

akceptaci ceny za zpracování do-
kumentace ve výši 360 000 Kč bez 
DPH. Následně by výběr zhotovitele 
byl projednán na mimořádném za-
stupitelstvu obce.

• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-
schvaluje výběr firmy Ateliér Frý-
dek na zpracování dokumentace 
pro provádění stavby na projekt 
„Stavební úpravy šaten a přístav-
ba umýváren v k. ú. Metylovice“ za 
cenu 450 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
odkládá:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

odkládá zpracování architektonic-
ké studie a následného stavebního 
projektu, vč. vyřízení stavebního 
povolení, změn a rozšíření dvou 
budov využívaných hasiči.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 18. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Petra Čer-
nocha a pana Jakuba Farného.
Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje pronájem části obecního 
pozemku parc. č. 495/11 v k. ú. Me-
tylovice k umístění reklamního pa-
nelu společnosti ITECO TRADE s.r.o., 
Palkovice 496, 739 41 Palkovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pronájem části obecní-
ho pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú. 
Metylovice panu Pavlu Onderkovi, 
Metylovice 357, 739 49 Metylovice, 
na dobu neurčitou, s půlroční výpo-
vědní lhůtou, za cenu 500 Kč ročně.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej části obecních po-
zemků parc. č. 1993/1a 1871/1 v k. ú.  
Metylovice panu Adamu Šigutovi, Li-
dická 1691, 738 01 Frýdek-Místek. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu na prodej 
části obecních pozemků parc. č. 
1993/1 a 1871/1 v k. ú. Metylovice 
panu Adamu Šigutovi, Lidická 1691, 
738 01 Frýdek-Místek a pověřu-
je starostu obce k podpisu Kupní 
smlouvy– viz příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje směnu části obecního po-

zemku parc. č. 2026/3 (pod novým 
parc. č. 2026/7, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, o výměře 177 m2), 
za část pozemku parc. č. 477 (pod 
novým parc. č. 477/2, zahrada, o vý-
měře 44 m2) vše v k. ú. Metylovice, 
s panem Jakubem Čaníkem, Metylo-
vice 187, 739 49 Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu směnnou a o zří- 
zení věcného břemene na směnu 
části obecního pozemku parc. č. 
2026/3 (pod novým parc. č. 2026/7, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 177 m2), za část pozem-
ku parc. č. 477 (pod novým parc. č. 
477/2, zahrada, o výměře 44 m2) vše 
v k. ú. Metylovice, s panem Jakubem 
Čaníkem, Metylovice 187, 739 49 
Metylovice a pověřuje starostu obce 
k podpisu Smlouvy – viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje, v souladu § 122 odst. 7 
a § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vyloučení účastníka SATES MORA-
VA spol. s r.o., Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 
60775530 ze zadávacího řízení na 
uskutečnění veřejné zakázky ozna-
čené „Realizace stavby Metylovice 
– chodník, úsek 1 a 2“, a to z důvodu 
nepředložení originálů nebo ověře-
ných kopií dokladů o jeho kvalifikaci 

před podpisem smlouvy a neposkyt-
nutí součinnosti k uzavření smlouvy.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele a smlou-
vu o dílo na stavební práce v rámci 
veřejné zakázky označené „Realiza-
ce stavby Metylovice – chodník, úsek 
1 a 2“ se společností JANKOSTAV 
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 
719 00 Ostrava, IČ: 25855581 a po-
věřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje, v souladu § 122 odst. 7 
a § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vyloučení účastníka SATES MORA-
VA spol. s r.o., Železničního vojska 
1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 
60775530 ze zadávacího řízení na 
uskutečnění veřejné zakázky ozna-
čené „Realizace stavby Metylovi-
ce – chodník, úsek 3“, a to z důvodu 
nepředložení originálů nebo ověře-
ných kopií dokladů o jeho kvalifikaci 
před podpisem smlouvy a neposkyt-
nutí součinnosti k uzavření smlouvy.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele a smlou-
vu o dílo na stavební práce v rámci 
veřejné zakázky označené „Reali-
zace stavby Metylovice – chodník, 
úsek 3“ se společností SEMITA - DS 
s.r.o., č. p. 171, 742 73 Veřovice,  
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IČ: 03829707 a pověřuje starostu 
obce k podpisu této smlouvy o dílo – 
viz příloha č. 5. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje odpisový plán movitého 
majetku Základní školy Mjr. Ambro-
že Bílka a Mateřské školy Metylovice, 
příspěvkové organizace na rok 2020 
ve výši 1 536 Kč (odpisy z transferu 
ve výši 9 624 Kč) a odpisy nemovi-
tého majetku Základní školy Mjr. 
Ambrože Bílka a Mateřské školy Me-
tylovice, příspěvkové organizace na 
rok 2020 ve výši 3 000 Kč (odpisy 
z transferu ve výši 18 840 Kč). 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 se společ-
ností Frýdecká skládka, a.s., Panské 
Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01  
Frýdek-Místek, IČO: 47151552, za-
stoupenou Ing. Richardem Blahu-
tem, předsedou představenstva  
a Ing. Zdeňkem Sladkým, místopřed-
sedou představenstva ke Smlouvě 
o zajištění sběru, přepravy a odstra-
ňování komunálních odpadů a po-
věřuje starostu k podpisu dodatku 
– viz příloha č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí dotace Mo-
ravskoslezskému kraji, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692, ve výši 20 000 Kč na 
spolufinancování projektu „Kotlí-
kové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“, realizovaného 
krajem v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, reg. č. CZ.
05.2.32/0.0/0.0/17_117/0009638.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje starostu obce k uzavření 
a podpisu Smlouvy s Moravskoslez-
ským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Metylovice ve výši 20 000 
Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, realizova-
ného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_ 17/0009638 
– viz příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje poskytnutí dotace 
Moravskoslezskému kraji, se síd-
lem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČ: 70890692 ve výši 20 000 Kč na 

spolufinancování projektu „Kotlí-
kové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 2. výzva“, realizovaného 
krajem v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, reg. č. CZ
.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
pověřuje starostu obce k uza-
vření a podpisu Smlouvy s Mo-
ravskoslezským krajem, se síd-
lem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  
IČ: 70890692 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Metylovice ve výši 
20 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji – 2. výzva“, 
realizovaného krajem v  rámci Ope-
račního programu Životní prostře-
dí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_0 
7/0005161 – viz příloha č. 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje Smlouvu s ARROWS 
advokátní kancelář, s.r.o., V Jámě 
699/1, Nové Město, 110 00 Praha 
1, IČO: 067 17 586, zastoupenou  
JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D., 
jednatelem, o poskytování práv-
ních služeb a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy – viz příloha  
č. 9. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje přijetí dotace ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR na 
akci „Podpora výměny kotlů v obci 
Metylovice, okr. Frýdek – Místek“.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje smlouvu se Státním 
fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
11, IČ: 00020729, zastoupeným  
Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem 
SFŽP ČR na poskytnutí dotace na 
akci „Podpora výměny kotlů v obci 
Metylovice, okr. Frýdek – Místek“ 
a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 10.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje Darovací smlouvu se 
SPORTOVNÍM KLUBEM METYLO-
VICE z.s., se sídlem:  Metylovice 466, 
739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
zastoupen: Ing. Radomírem Kul-
hánkem, předsedou a Vladimírem 
Míčkem, tajemníkem na darová-
ní finančního příspěvku ve výši  
90 000 Kč na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby 
„Stavební úpravy šaten a  přístav-
ba umýváren v k. ú. Metylovice“  

a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz  příloha č. 11. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 
- viz příloha č. 12. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci č. PM/
II-225/2019 Ing. Martinem Bar-
tečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, 
o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a dohodě o umístění 
stavby č. IV-12-8017515/2, Metylo-
vice 2057/8, 4121534557, NNv, NNk 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 13. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje převod zlepšeného hos-
podářského výsledku Základní 
školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateř-
ské školy Metylovice, příspěvko-
vé organizace za rok 2019 ve výši  
2 391,45 Kč do rezervního fondu.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje nabídku eABM s.r.o., na 
vytvoření modulu kalendáře na 
webové stránky obce. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 1/2020.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí Pravidla pro poskyto-
vání příspěvku pro seniora z roz-
počtu obce Metylovice na rok 2020. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí veřejnopráv-
ní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí rozbor hospoda-
ření Základní školy Mjr. Ambrože 
Bílka a Mateřské školy Metylovice, 
p. o. za rok 2019– viz příloha č. 14.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-

schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 1944/31 v k. ú. 
Metylovice.
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Výbory Zastupitelstva obce Metylovice
V minulém čísle jsme vám předsta-
vili Finanční výbor. Dnes bychom 
chtěli pokračovat a představit vám 
Kontrolní výbor. 

Na 4 otázky nám odpověděl před-
seda Kontrolního výboru Bc. Jakub 
Farný.

Složení vašeho výboru: Kontrolní 
výbor se skládá z 5 členů.
Předseda: Jakub Farný
Členové: Leona Pavlásková, Tomáš 
Rabas, Petr Černoch, Jiří Závodný 

Co je úkolem vašeho výboru?

Činnost Kontrolního výboru je 
dána Zákonem o obcích (Zákon  
č. 128/2000 Sb.) §119 odst.3. Kon- 
trolní výbor je pověřen těmito úkoly: 
kontrolou plnění usnesení zastupi-
telstva obce, kontrolou dodržování 
právních předpisů ostatními výbory 
a obecním úřadem na úseku samo-
statné působnosti a plněním dalších 
úkolů, kterými byl pověřen zastupi-
telstvem obce. Náš kontrolní výbor 
se schází pravidelně jednou měsíčně. 

Kontroluje plnění usnesení předcho-
zího zastupitelstva, zdali byly všech-
ny schválené smlouvy podepsány 
starostou obce, popřípadě řeší další 
úkoly, které dostal od zastupitelstva.  
Z každého jednání výboru je vypra-
cován zápis „Kontrola plnění usnese-
ní“. V případě, že byl kontrolní výbor 
pověřen dalším úkolem je vypraco-
ván zápis o provedené kontrole.

Co se vašemu výboru daří, a co 
byste naopak chtěli zlepšit?

Dle Zákona o obcích musí být Kon-
trolní výbor minimálně tříčlenný. 
Jsem rád, že náš Kontrolní výbor je 
pětičlenný a jsou v něm zastoupeny 
všechny politické strany a uskupení, 
což je jistě ku prospěchu věci. O své 
činnosti pravidelně na každém za-
stupitelstvu informujeme zastupite-
le i přítomné občany. 

Kontrolní výbor může poukázat 
na neplnění usnesení, úkolů a další 
nedostatky a může navrhnout pří-
padné řešení. Nemůže však reali-
zovat žádná sankční ani nápravná 

opatření. Jeho výstupy slouží pouze 
a jen pro zastupitelstvo obce, tj. jeho 
zřizovatele. Odstranění případných 
zjištěných nedostatků, resp. rozhod-
nutí o tom, zda se nějaká opatření 
přijmou, patří do působnosti zastu-
pitelstva obce.

Co váš výbor připravuje pro 
letošní rok, ev. pro celé volební 
období?

Jak už vyplynulo výše, naše úkoly 
jsou přesně definovány Zákonem 
o obcích a tím se musíme řídit nejen 
v letošním roce, ale po celé volební 
období. Pokud tedy v průběhu vo-
lebního období nedojde ke změně 
zákona nebo k jeho novelizaci. Pak 
bychom se samozřejmě museli řídit 
změněnými právními předpisy. 

Náš výbor nemá příliš prostoru pro 
kreativitu jako například PR výbor 
nebo Kulturní výbor. Členové Kon-
trolního výboru jsou však zároveň 
členy dalších výborů obce, zejména 
PR výboru, ale o něm bude zmíněno 
někdy příště.

Když píšu tento článek, je začátek dub-
na, stále platí karanténa, prakticky 
pořád jsme doma, a to na psychice moc 
nepřidá. 

Rozhodl jsem se tedy podívat se do his-
torie, jak podobné infekce zvládali naši 
předkové. A když jsem dočetl, musím 
říct: „Zaplať Pán Bůh, že žijeme v České 
republice začátkem 21. století!“

Všichni mají jistě obavy, jestli se nena-
kazí naši prarodiče, jak na tom bude-
me finančně, až to skončí, jak na tom 
bude naše ekonomika, nemůžeme ven, 
nudíme se, ale… 

Ještě moje prababička, která se narodi-
la v roce 1899, zažila tzv. Španělskou 
chřipku. Jednalo se také o virové one-
mocnění, na které v letech 1918 až 1920 
ve světě zemřelo 50 až 100 miliónů lidí. 
Představte si, od roku 1914 do roku 

1918 zuřila 1. světová válka, která si 
vyžádala 18 miliónů mrtvých a šlo do 
té doby o nejbrutálnější světový kon-
flikt, který nějakým způsobem zasáhl 
snad každou rodinu. A sotva skončila 
tato hrůza, zaplavila svět, co se týče 
úmrtí, ještě větší. Naší planetu tehdy 
obývalo cca. 1,6 miliardy obyvatel a za 
dva roky tato nemoc vyhubila skoro  
5 % všech lidí, za dva roky zemřelo 4 x 
více lidí než za 4 roky ve světové válce.

Byť se této nemoci říká Španělská 
chřipka, prvním oficiálně zazname-
naným pacientem byl vojenský ku-
chař v táboře Funston v americkém 
Kansasu *, byl 4. březen. 1918. Světo-
vá válka se blížila ke svému konci, ale 
právě díky přesunům vojáků se velmi 
rychle rozšířila do zbytku světa. Její 
zákeřnost tkvěla i v tom, že nezabíjela 
staré nebo oslabené jedince, ale nejví-

ce obětí si vyžádala u lidí mezi 20ti až 
40ti lety. Obrovská úmrtnost pak byla 
u těhotných žen. 

I tato nemoc napadala plíce a způ-
sobovala těžké zápaly plic. Tehdejší 
zdravotnictví samozřejmě nemělo lék. 
Nyní běžná antibiotika byla objevena 
až v roce 1928. Byl podáván aspirin, 
zábaly, čaje… Už 20 let jezdily po Pra-
ze elektrické tramvaje, již byla známá 
Einsteinova obecná teorie relativity, 
byl objeven proton, Max Planck obdr-
žel Nobelovu cenu za kvantovou teorii, 
ale jak bojovat s epidemií jsme tehdy 
ještě příliš nevěděli… 

Mor je označován za nejstrašnější pan-
demii v celých lidských dějinách. Do Ev-
ropy se rozšířil okolo roku 1350 a epi-
demie se opakovaly až do roku 1720, 
tedy skoro 400 let. Někdy se vracel, 
co dva roky a v Evropě tehdy vyhubil  

Jak funguje obec

Epidemie a lidstvo
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polovinu obyvatel. Smrtnost byla 60 %,  
kdo nemoc dostal, tedy pravděpodob-
ně zemřel. Smrt přišla několik dní po 
nakažení. Přenášela se kapénkami 
(kašlem apod.) nebo jej přenášely ble-
chy a vši. Dýmějový mor způsoboval 
zánět mízních uzlin (zejména v podpaží  
a v tříslech), hnis po několika dnech 
prasknul a způsobil celkovou sepsi. 

Proč je Mor také označován jako čer-
ná smrt? Způsoboval nekrózu tkáně. 
Kůže zčerná. A pokud si myslíte, že 
mor je vymýcena choroba, mýlíte se. 
Morem ročně ve světě onemocní ně-
kolik tisíc lidí. V dnešní době je však 
léčitelný antibiotiky. Nemocný však 
nesmí přijít pozdě. I dnes onemocnění 
postupuje velmi rychle. 

Pravé neštovice. V roce 1980 byly díky 
očkování ve světě prakticky vymýceny. 
Do té doby se jednalo o jedno z nejne-
bezpečnějších onemocnění a nejsmr-

telnější virus v dějinách. Jen během  
20. století na tuto nemoc zemřelo  
500 miliónů lidí. Ještě v 70. letech  
20. století se každý rok nakazilo 10–  
15 miliónů lidí a z toho 2–3 milióny 
zemřely. Uvádí se, že Pravé neštovice 
stály za úspěchem evropské kolonizace 
Severní Ameriky. Evropané tuto nemoc 
zavlekli na nově osídlený kontinent a ta 
přinesla smrt 90 % původních obyvatel. 

Nemoc byla rovněž přenášena kapén-
kovou infekcí. Lehký průběh zname-
nal, že tělo pokrylo jen několik nešto-
vičných strupů, při vážném průběhu 
bylo tělo pokryto těmito strupy celé. 
Jen drobný pohyb byl pro nakaženého 
bolestivý, ke konci nemocní již pouze 
leželi. Pupence nepokrývaly jen kůži. 
Pokrývaly též vnitřní orgány – plíce, 
žaludek, jícen…

Uf… Najednou si uvědomuji, že máme 
vlastně štěstí, že jsme na světě. Naši 

prapředci mohli umřít na tolik straš-
livých nemocí… Buďme rádi, že žijeme 
v dnešní době. Jasně, všechno stále 
neprobíhá, jak bychom si představo-
vali - karanténa, roušky… Ale když se 
podíváme jen nedlouho do minulosti, 
žijeme v mnohem, mnohem bezpeč-
nějším světě. 

Jsem přesvědčen, že pokud jsme zvlád-
li Španělskou chřipku, Mor a Pravé ne-
štovice, zvládneme všechno! 

David Hyšpler

* Španělská chřipka byla oficiálně po-
prvé zaznamenána v USA, ale její pů-
vod je pravděpodobně v Asii. Jejím pů-
vodcem jsou ptáci. Své jméno dostala 
díky faktu, že ve Španělsku byla oproti 
ostatním státům minimální cenzura tis-
ku a vzhledem k tomu, že se zde o této 
nemoci psalo vůbec nejvíce, dostala ne-
právem jméno této jihoevropské země.

Březen, měsíc knihy
Na začátku března jsme s žáky 4. třídy 
navštívili děti mateřské školy ve třídě 
Sluníčko, abychom si společně pře-
četli pár řádků z oblíbených knih. Při-
chystali jsme si pro ně bajky. Nejen, že 
je rádi čteme, ale vždy v nich najdeme 
i ponaučení, které jsme mohli předat 
budoucím prvňáčkům. Dětem se spo-
lečné čtení líbilo, a tak doufáme, že se 
příští rok opět při příležitosti měsíce 
knihy potkáme. 

Mgr. Miroslav Klimánek

A něco na odlehčení...(postřehy matek v karanténě)
Jak už jste si na několika místech to-
hoto Zpravodaje mohli přečíst, koro-
navir hýbe v současné době světem. 
Museli jsme mu přizpůsobit své ži-
voty, i životy svých blízkých. Mnozí 
z nás museli zůstat doma s dětmi. 

A skloubit práci z domova, učit se 
s dětmi, vařit, prát, uklízet, šít roušky 
atd. určitě nebylo snadné pro nikoho 
z rodičů.

Následné čtení je samozřejmě nadne-
sené a berte ho s rezervou. Přinášíme 
ho na odlehčení současné situace, 

protože troška humoru v této nelehké 
době určitě neuškodí. 

Matky (a otcové) s dětmi  
v karanténě
První den karantény 

Karanténu vítám. Trochu volna mi 
jen prospěje, děti mi pomůžou, bude 
to taková senzační dovolená. K obědu 
volím složitější pokrm, jelikož mám 
čas jej připravit. Takže začíná takové 
domácí „Prostřeno“. Filetované kach-
ní prso, celerové pyré a nakládané 

naklíčené výhonky. Pro odpolední 
sladký polibek vybírám náročnější 
dezert. Děti jsou v klidu. Karanténu 
zvládáme. Začínám cvičit. 

P.S.: zajímalo by mě, na co je na stru-
hadle čtvrtá část struhadla. Zatím mi 
nic nepostrouhalo. 

Druhý den karantény 

Pokračuji v domácím úklidu . Co jsem 
nestihla včera, snad dokončím dnes. 
Děti rostou, rozhodnu se přebrat jim 
skříň. K obědu opět složitější jídlo, 
jehněčí s glazovanou řepou a tzatziki.  

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice
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Dezert crembrilé. K večernímu vínu 
parmazánové čipsy. Opět cvičím. Úkoly 
zadané ze školy s vypětím sil splněné. 

P.S.: parmezán na struhadle strouhat 
nejde 

Třetí den karantény 

Uklízet už se mi nechce. Dnes jen rych-
lovka v podobě špaget Carbonara. Bolí 
mě všechny svaly, vynechávám cviče-
ní. Děti se musí učit samy, kontroluji 
je a dohlížím. K večernímu vínu dělám 
tyčinky. Tři dny volna mi prospěly. 

P.S.: struhadlo odolává všem mým po-
kusům. 

Čtvrtý den karantény 

Opět vše vydezinfikované. Nemá cenu 
vařit složitá jídla, děti to tolik neoce-
ní. Peču bábovku. Necvičím, nechce 
se mi. Sice se děcka musí učit, ale na-
psala jsem jim omluvenku, ať si užijí 
volno s námi. Dnes jsem se ani nelíči-
la, manžel se nelekl, ušetřím za make 
up. Dnes víno bez pišingru. 

P.S.: ani mýdlo nejde na struhadle. 

Pátý den karantény 

Děcka táhnou do domácí školy, včera se 
to s nimi nedalo vydržet. Omluvenku 
škrtám. K obědu jsou včerejší špagety. 
Bábovka taky zbyla. Bez make upu, stej-
ně to nikdo nevidí. Jeden den si prostě 
odpočinu. Víno otvírám už odpoledne. 
Pomalu mi odrůstají nehty a tvrdnou 
paty. Zítra se na to vrhnu. Dnes opět ne-
cvičím a ani neuklízím. To počká. 

P.S.: struhadlo mě nezajímá 

Šestý den karantény 

Učitelky se zbláznily, tolik učiva? Psa-
la jsem třídní. Já jsem blbá, ale dobře 
jsem se vdala. Nevím, co jsou příslo-
večný slovesa. Ona studovala pět let, 
ne já. V poledne otvírám víno. Dnes 
vaří děti. Našla jsem jim recept na you-
tube. Dělají palačinky. Rozdala jsem 
úkoly, kdo co doma uklidí. Tlačí mě 
paty, ale nemám na to náladu. Začíná 
mi zarůstat obočí. 

P.S.: struhadlo je v myčce 

Sedmý den karantény 

Děti opět dělají palačinky, jsou spoko-
jené. Dnes se cítím unaveně, nevylé-
zám z postele. 

P.S.: struhadlo mě nezajímá 

Osmý den karantény 

Bylo nutné vstát, vyčistit si zuby 
a vyměnit spodní prádlo. Tuto akti-
vitu zapisuji do kalorických tabulek 
jako 20 minut intenzivního cvičení. 
K obědu opět palačinky. Na paty se 
nedá došlápnout, nehty jsou odrost-
lý, začíná mi růst knír. Děcka tvrdí, 
že se učí, asi na mobilu. K obědu si 
dávám víno. 

P.S.: struhadlo je stále v myčce 

Devátý den karantény 

Mouka smíchaná s vodou se dá pít, na-
bobtná v břiše. Ještě že jsem si mou-
ku nakoupila do zásoby, teď se bude 
hodit. (Alespoň víte, proč mouka tak 
rychle zmizela z obchodů). Děckám 
lezou palačinky krkem, vylizují hr-
nec po špagetách. V televizi zazní do-
poručení na roušky, ty ale nemáme. 
Nicméně je nutné je sehnat. A začíná 

se nám doma vířit prach. Dochází čis-
té prádlo. K obědu opět víno. 

P.S.: struhadlo je stále v myčce 

Desátý den karantény 

Dochází mouka (bohužel). Místo 
roušky mám ponožky. Už ani nepo-
znám, jestli jsou čistý. Děcka najely na 
úsporný režim, leží vedle mě. Pomalu 
přestávám mluvit, při psaní se mi ple-
tou písmenka. V rámci domácího uče-
ní se úlohy vyměnily. Děcka teď čtou 
po mě. Odhodlám se vylézt z postele, 
bezúspěšně. 

P.S.: dnes možná umyji struhadlo 

Jedenáctý den karantény 

Vím na co je ta divná strana struha-
dla. Jdou s ní oškrábat paty. Ty mě už 
netlačí. Vyrašil mi knír, ale není to 
v tom špinavém zrcadle vidět. Nehty 
jsem si začala kousat. 
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Ponožky z obličeje nasazuji na nohy. 
Našla jsem čínskou polívku. Víno jsem 
si dala už ke snídani. 

P.S.: struhadlo je dobrý nástroj  

Dvanáctý den karantény 

Přestává mi to myslet, i bez cvičení 
hubnu a slábnu. Nemám chuť na víno. 
Už ani nevím jak za sebou patří pís-

menka, aby dávaly souvislý text. Děc-
ka odjdnsakfn mnaskfniuewz………. 

P.S.: Abyste si nemysleli, že jsem al-
koholička, to víno jsem si dala každý 
den do dvoudecové skleničky a ještě 
ho ředila vodou (a občas se podělila i s 
manželem), takže zásoby moc neubyly. 
Čínská polévka nám neuškodila. Man-
žel mě stále ještě poznává a já když si 

očistím brýle, poznávám jeho. A když 
jsem si očistila ty brýle a postavila se na 
váhu, tak jsem zjistila, že jsem nezhub-
la, ale ve skutečnosti jsem ještě 2 kila 
přibrala. Takže všechno je vlastně cel-
kem v pohodě (až na ta přibraná kila). 
Ale upřímně – už se těším do práce. 
A nebudete věřit, ale děti se nemůžou 
dočkat až začne škola…

Matka v karanténě

Spolek rodičů – Šmoulí svět
Ten, kdo přišel v sobotu 15. 2. 2020 
do Sokolovny v Metylovicích, ocitl se 
rázem ve Šmoulím světě. S výzdobou 
pomohli žáci ZŠ a vyrobili na každý 
stůl krásné šmoulí domečky a do ce-
lého sálu obří Šmoulíky. 

Dětí a rodičů se na maškarní karneval 
sešlo opravdu hodně. V předsálí bylo 
nachystáno plno dobrot, které napek-
ly, vyrobily a nazdobily maminky, ba-
bičky a příznivci Spolku rodičů. 

Těm všem je třeba poděkovat. O zá-
bavu dětí se letos postarala agentura 
MODRÝ SLON, která celým odpoled-
nem provázela a měla docela hodně 
práce. Byli úžasní. V kinosále bylo 
opět kolo štěstí, kde rodinka Klodne-
rových vytáčela jednu cenu za dru-
hou. Novinkou byl fotokoutek a to... 
to bylo náramné zpestření! Jistě si 
spousta dětí odnesla mnoho fotek.  
Navíc všechny fotky byly zdarma 
(proplatil Spolek rodičů). Bylo mož-
no vypůjčit si různé rekvizity k foce-
ní a už dnes víme, že fotokoutek bude 
i příští rok. Podle fotek jste si to ná-
ramně užili, a to je pro nás ta největší 

odměna. Program oživilo vystoupení 
mažoretek ze ZŠ Metylovice, tento-
krát ve stylu vloček, pod vedením 
paní Lucie Šigutové. Pěkná podívaná 
byla také na tanečníky Helenu Čečot-
kovou a Michala Šustka, kteří před-
vedli ukázku latinskoamerických 
tanců.

Musíme poděkovat všem sponzorům, 
díky nímž jsme mohli zajistit opravdu 
bohatou tombolu. Jmenovitě to jsou: 
ZERO s.r.o. Palkovice, Pavel Hajdušek, 
www.dvedeti.cz, www.vseprokrby.cz, 
www.topsi.cz, Otakar Kulhánek, Dan 
Peterek, obec Metylovice, Potraviny 
MaJ – Milan Kulhánek, restaurace Pod 

Spolky
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lipami, bar Oko – David Pavelek, Miro-
slav Klimánek, Miroslav Chýlek, muze-
um Na Větrné hůrce, stolařství LUTO, 
VS Color Frýdlant n. O., FB stránka 
Levné kostýmy na karneval, SKI are-
ál Mezivodí, Martin Žídek, FB strán-
ka JaBa klubka, Veronika Mohylová, 
kosmetické služby Kamila Koperová, 
manželé Tůmovi, Jarmila Ševčíková, 
René Schmidt, Jan Rypka, Jana Pavlás-
ková, Vladimíra Volná, Ilona Vyvialová, 
Blanka Ochmanová, MDDr. Kateřina 
Svobodová, Lucie Nováčková, manželé 

Náplavovi, včelí farma Aleš Pink, fa Da-
vid Škodík + Michaela Pavlády, Střední 
škola stavební a dřevozpracující Ostra-
va, Sportovní klub Metylovice, řeznic-
tví H + H.

A jaké masky byly nejlepší?

Tady je přehled těch vítězných:

Kategorie nejmenších dětí: 1. kak-
tus, 2. auto, 3. Pat a Mat

Kategorie střední: 1. myška, 2. kov-
bojka, 3. jednorožci

Kategorie nejstarší: 1. kosmonaut, 
2. Pipi dlouhá punčocha, 3. Kleopatra

Také velmi děkujeme Zastupitelstvu 
obce Metylovice za poskytnutou dotaci.

Fotky z různých akcí a veškeré info 
najdete na naší FB stránce „Spolek ro-
dičů Metylovice“

Přejeme krásné jarní dny prožité ve 
zdraví! 

Za Spolek rodičů Kamila Koperová  
a Petra Šimíčková

Sport

Sokolská činnost pozastavena

Z důvodu stavu nouze se celá soko-
lovna musela uzavřít, takže tělocvič-
na i prostor kinosálu zejí posledních 
pár týdnů prázdnotou. Veškeré spor-
tovní i kulturní činnosti se zastavily 
a náhle byli mnozí z nás bez svého ob-
líbeného koníčka či fyzického vybití. 
Bohužel tato celosvětová událost i lo-
gicky negativně ovlivnila naše řady. 
S momentální nejistotou kdy se zase 
brány sokolovny otevřou, žádný ze 
spolků neví, zda se jejich zápasy v jar-
ní části ještě odehrají, či vůbec budou 
moci ještě na jaře trénovat.

Soutěž stolního tenisu byla ukončena. 
Mrzelo nás to hlavně u ping pongo-
vého „B“ mužstva, které mělo na jaře 
výbornou formu a jistou účast v bará-
ži o postup. Ta se neodehraje, takže 
nepostoupíme. Škoda, ale za rok to už 
jistě vyjde. 

V bledě modrém je na tom také oddíl 
šachu, který je rovněž soutěžní. Ša-
chisté alespoň hrají z domova proti  
počítači, nebo proti sobě přes speci-
ální šachové aplikace. 

Oddíly všestrannosti a badmintonu 
jsou na tom o malinko lepé, ale pou-

ze z hlediska toho, že nejsou soutěžní 
a nemusí řešit postupy a tabulky, ale 
i tak přichází o své tréninky v prosto-
rách tělocvičny, což je po všech strán-
kách škoda.

Omezení pohybu také zasáhlo náš di-
vadelní spolek Sokol na prknech. Po 
novém roce se naši herci a herečky 
opět sešli, aby nacvičili novou hru. 
Loňský rok byl pro naše divadelníky 
extrémně náročný. Stihli jsme odehrát 
postupně všechny naše tři předsta-
vení, a sice premiéru nové hry, reprí-
zu „Vraždy a něžnosti“ na divadelním 
festivale ochotníků v Luhačovicích 
a reprízu hry „S tvojí dcerou ne“ v Ma-
lenovicích na divadelním festivale Figa 
Borová. Čas na novou hru se tedy udě-
lal až po Vánocích. Jak mnozí zajisté 
víte, premiéru a reprízy našich před-
stavení se snažíme odehrát pro naše 
diváky vždy na jaře nebo nejpozději 
začátkem léta.  Toto bylo v plánu i le-
tos, ale nyní to vypadá, že premiéru 
budeme muset odložit až na podzim či 
konec roku. 

Koronavirus se také postaral o zrušení 
přednášky „Jsme ve vesmíru sami?“, 
kterou měl vést Mgr. Jaroslav Vrba. Toto 
zrušení hodně zamrzelo, poněvadž po-
tencionální účast se odhadovala podle 
ohlasů na plný kinosál, což by činilo 
přes sto posluchačů. To bylo zapříči-
něno vynaložením množstvím času na 
propagaci a věcmi okolo, takže zkla-
mání bylo o to větší. Zde také doufáme, 
že slíbenou přednášku se nám podaří 
do konce roku uskutečnit a uspokojit 
všechny nadšence vesmíru.

Ani v této době však nezahálíme. Ši-
jeme roušky. Zpočátku, spíše jen tak 
pro sebe, později i pro ostatní občany. 
Do konce března jsme na Obecní úřad 
donesli bezmála sto roušek, které 
byly rozdány seniorům a potřebným. 
Nejvíce jich ušila Kamila Hajdušková.

Chtěli bychom také poděkovat našim 
členům, kteří nás chrání v první linií 
v boji s koronavirem. Lence Schmid-
tové, sestřičce v nemocnici v FM,  
MUDr. Zbyňkovi Luňáčkovi, praktic-
kému lékaři ve Frýdlantu n.O. a Mila-
nu Kubalákovi, řidiči záchranky v Ne-
mocnici FM. Jak je známe, tak jsou 
jistě ti z nejobětavějších.

Všichni doufáme, že epidemie brzo 
skončí. Je možné, že v momentě, kdy 
tento článek čtete se  náš sportovní 
a kulturní život vrací pomalu zpět.

A na závěr jedna dobrá zpráva. Díky 
finanční podpoře obce Metylovice byl 
mezi potokem a parkovištěm před So-
kolovnou zasazen od můstku k můst-
ku nový habrový plot. Ať roste! 

Mějte se zdravě! 
Pavel Navrátil,  

starosta TJ Sokol Metylovice
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

90. Šibřinky – motto „Jak šel čas...“
Letos se Šibřinky konaly 22. 2. 2020 
a měly slavnostnější ráz než jiné roky. 
Vždyť se jednalo o jubilejní devadesáté. 
Již u vchodu čekalo návštěvníky milé 
překvapení. Každý příchozí byl přiví-
tán štamprličkou tradiční „čepičky“. 

Během večera se uskutečnilo něko-
lik vystoupení, na kterých se podí-
lely všechny oddíly Sportovní klubu. 
V rámci těchto kulturních vstupů 
jsme se postupně přenesli časem od 
první republiky až do dnešní doby.

Zahájení plesu si vzaly na starost 
členky SPV a v kouzelných kostýmech 
první republiky předvedly, jak to 
mohlo vypadat na plese ve dvacátých 
letech minulého století. Zatančily na 

píseň Jen pro ten dnešní den..., do zá-
kulisí pak odcházely spolu s hlasem 
Oldřicha Nového a jeho slavnou vě-
tou: „Zavřete oči, odcházím“…

V dalším vstupu jsme se přenesli do 
budovatelských 50. let. V sále se ob-
jevili pionýři a pionýrky s budovatel-
skými hesly a básničkou pod velením 
Ing. Jaroslava Svolinského. Některé 
byly nadčasové a stojí za zamyšlení  
i v dnešní době. Tady je třeba poděko-
vat oddílům nohejbalu a SPV.

Oddíl volejbalu se se svým vystou-
pením vrátil do 60. let a ztvárnil éru 
hippies. Za zvuku hymny květinových 
dětí, kterou je světoznámá píseň San 
Francisco, objeli tělocvičnu ve věro-

hodných kostýmech a pomalovaném 
autobuse značky Volkswagen. Během 
svého vystoupení rozdali hostům kvě-
tiny, objetí, ale zejména dobrou náladu. 
Své vystoupení zakončili v Pekle, které 
se stalo jejich základnou. Květinové 
děti ztvárnili Marie Liberdová, Danie-
la, Spustová, Pavel Suchan, Jiří Lanča, 
Lukáš Drastich a Miroslav Konečný. 

Hlavní vystoupením večera byla 
spartakiádní skladba „rodičů s dět-
mi“ pod názvem (PRO)PADÁK. Ocit-
li jsme se rázem v 70. a 80. letech. Ve 
slušivých úborech se předvedly oddíly 
SPV a fotbalistů. „Děti“ byly jako vždy 
roztomilé a „rodiče“ měli co dělat, aby 
je uhlídali.

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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Na závěr předvedl oddíl  fotbalistů 
scénku s mobily, jak by zábava vypa-
dat neměla.

Své vystoupení zakončili tancem na 
známou skladbu „Dneska to rozjedem 
na plný pecky“... a dostali do varu celý 
sál.

Velký dík patří Martině Mertové za 
choreografii a scénář celého večera.

Program uváděl předseda Sportovní 
klubu Ing. Radomír Kulhánek, který 

v úvodu krátce představil historii 
Šibřinek. Návštěvníci si také mohli 
ve vestibulu prohlédnou několik ná-
stěnek s fotografiemi a pozvánkami 
od prvních Šibřinek až po součas-
nost. 

K tanci hrála v hlavním sále skupina 
RELIDA, v kinosále byla reproduko-
vaná hudba.

Samozřejmostí bylo bohaté občer-
stvení, které připravovaly členky SPV 
od sobotního rána.

Žízeň hostů zaháněli v „Nářaďovně“  
fotbalisté a v „Pekle“ volejbalisté.
O půlnoci došlo na oblíbenou tombo-
lu, která letos byla opravdu bohatá. 
Hlavní cenou byl robotický vysavač. 
Pořadatelé děkují všem za účast, 
sponzorům za dary do tomboly a také 
všem, co s plesem jakkoliv pomáhali.
Jubilejní devadesáté Šibřinky se sku-
tečně vydařily.

Za výbor Sportovní klubu  
Jiřina Nytrová a Daniela Spustová

Fotbalový ples
Sál místní tělocvičny se v sobotu  
8. února po sedmé hodině večerní 
naplnil pány v oblecích a dámami 
v krásných plesových šatech. Konal 
se tradiční Fotbalový ples. V letošním 
roce ho celým večerem, ale i ránem 
provázela ve velkém sále skupina 
HERNAJS Radima Němce a v kinosále 
pop-rocková kapela KARM. V průbě-
hu plesu čekala hosty i dvě vystou-
pení. O první se postaral taneční pár 
Helena Čečotková a Michal Šustek 
v latinsko-amerických tancích. 

Druhá vsuvka patřila místním činov-
níkům, kteří pod vedením Martiny 
Mertové nacvičili scénku (PRO)PA-
DÁK. Ale propadák to teda nebyl. Vedle 
pódia, všem na očích, byla vystavena 
lákavá tombola, jejíž losování proběh-
lo o půlnoci. Ti, kteří si zakoupili losy 
mohli vyhrát například poukázky na 
kosmetiku, bazén, sjezdovku, dárkové 
balíčky, volné vstupenky do hudební-
ho klubu STOUN, poukazy na odběr 
kameniva, ale třeba také popelnici, 
sekyrku, kotlík, mixer, a nebo wellness 
pobyt pro 2 osoby na 2 noci v hotelu 

TROYER, jako první cenu. Dohromady 
bylo nachystáno 90 cen. 

K dobré náladě přispělo také bohaté 
občerstvení, domácí zákusky, chlebíč-
ky, jednohubky a také teplá kuchyně, 
o kterou se již po několikáté postara-
li Monika a Martin Lorencovi (Bistro 
OMMA). Za hladký průběh večera pa-
tři poděkování organizátorům a také 
všem, kteří přiložili ruku k dílu. Velké 
díky patří také všem sponzorům za je-
jich ochotu a podporu. 

Lukáš Halata

Fotbalová mládež
Fotbalový ročník 2019/2020 zaháji-
li kluci a holky z přípravky hned po 
prázdninách. Pod vedením trenérů 
pana Martina Žídka, Zbyňka Drasti-
cha a nově také pana Otakara Kul-
hánka trénovali na fotbalovém hřišti 
v Metylovicích dvakrát týdně, vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Tré-
ninková jednotka trvala hodinu a půl. 

Tým mladší přípravky byl přihlášen 
do okresního přeboru Frýdek-Místek. 
Soutěžní zápasy této věkové kate-
gorie probíhají způsobem, kdy stálé 
dvojice družstev (naším partnerem je 
klub z Kozlovic) hrají vždy po jednom 
utkání s družstvy další dvojice. Počet 
hráčů je 4 + 1 a hrací doba 2 x 20 mi-
nut. V této věkové kategorií se nekla-

de důraz na konečný výsledek, tudíž 
se nevedou žádné tabulky. 

Nově bylo do okresního přeboru Frý-
dek-Místek přihlášeno také družstvo 
starší přípravky, které hraje stejným 
způsobem jako mladší přípravka. 
Partnerským celkem jsou zde Hukval-
dy. Rozdílný je jen počet hráčů, kdy se 



obce METYLOVICE

18

u starší přípravky hraje v poli 5 + 1. 
Mužstvo se také v září zúčastnilo me-
zinárodního fotbalového turnaje star-
ších přípravek, 5. ročníku Memoriálu 
Tomáše Bražiny ve Frýdlantu n/O.

Předpřípravka, ročníky 2012 a mlad-
ší, sehrála turnaj na Stovkách ve F-M. 
Přes zimní období se tréninky přesu-
nuly do tělocvičny. Na jarní sezónu, 
jestli vůbec nějaká začne, se bude opět 
trénovat na fotbalovém hřišti a to kla-
sicky, úterý a čtvrtek od 16 hodin. 

Během zimního období se všechny pří-
pravky zapojily do Krajské zimní ligy. 
Utkání se hrají ve sportovních halách 
v Palkovicích, Brušperku či Raškovi-
cích. Hraje se turnajovým způsobem 
a systémem 3 hráči proti 3 a bez bran-
káře. Ani jedna kategorie Krajské zim-
ní ligy se však letos kvůli koronaviro-
vé pandemii nedohrála až do konce. 

Žáci se v podzimní části okresního 
přeboru starších žáků 6+1, umístili na 
7. místě z 11 týmů, se skórem 37:55. 

V létě přešli do mladšího dorostu do 
Frýdlantu nad Ostravicí Ondřej Opál-
ka a Roman Velička. Trénink probíhal 
na hřišti 2x týdně, vždy v úterý a ve 
čtvrtek pod vedením trenérů Petra 
Murky a Lukáše Myslikovjana.

V zimě se kluci připravovali v míst-
ní tělocvičně. Tým doplnili dva noví 
hráči z Pržna - Tomáš Janek a Samuel 
Tomši. Celkem tedy žáci mají 13 ak-
tivních hráčů.

Martin Žídek a Petr Murka

Zprava: Dalibor Šimek, Adam Mikel, Ju-
lie Halatová, Otakar Kulhánek mladší 
a trenér Otakar Kulhánek

Horní řada zleva: Matyáš Bílek, Daniel 
Svolinský, Julie Halatová. Dolní řada zle-
va: Dalibor Šimek, Pavel Mohyla, Vítěz-
slav Klodner. Brankář Filip Halata

Na okně: Vítězslav Klodner. Dole: Domi-
nik Mohyla, Matyáš Bílek, Daniel Svolin-
ský, Pavel Mohyla, Filip Halata

Konec fotbalové sezóny?
I když z důvodu koronavirové pande-
mie Fotbalová asociace ČR oficiálně 
ještě neukončila jarní fotbalovou se-
zónu ročníku 2019/2020, myslím si, 
že pro nejnižší soutěže je letošní jaro 
definitivně odpískáno. Nebylo by ani 
v silách mužstev, jejichž hráči vykoná-
vají přes týden různé směny ve svých 
zaměstnáních, aby byli schopni někdy 
v červenci či srpnu dohrát formou 
anglického týdne, tj. středa – sobota 
zbývající utkání. Během pracovního 
dne by se určitě v dostatečném počtu 
nesešli. Někdo může namítnout, že je 
dobře, že se celé jaro zruší, protože se 
metylovským mužům stejně podzimní 
část nepovedla a letošní sezóna by se 
navíc odehrála na Pržně. Ale tomu tak 
určitě není. Kluci mají stále chuť přijít 
si zahrát fotbal, alespoň pro ten důvod 
se po zimě trochu rozhýbat, shodit 
kila, sejít se s kamarády a dát s nimi 
řeč. Diváci by opět měli možnost přijít 
a užít si zábavy, fandění a třeba si i od-
počinout od práce a stresu. 

Do okresních soutěží (okresní soutěž 
a okresní přebor) podalo před zaháje-
ním podzimní části sezóny 2019/2020 
přihlášku jen 17 družstev. Na zákla-
dě schváleného hracího systému byla 
proto vytvořena jen jedná kategorie, 
a to okresní přebor, ale o dvou skupi-
nách. Frýdeckomístecké a Třinecké. 
Metylovice hrají tedy frýdeckomís-
teckou skupinu spolu s dalšími 8 týmy 
z blízkého okolí. Třineckou část pak 
tvoří 8 klubů. Po ukončení soubojů ve 
skupině, měly hrát první 3 celky z kaž-
dé části nadstavbu o postup do 1. B 
třídy. Ostatní mužstva by dohrála se-
zónu mezi sebou ve svých skupinách. 
Muži po neodehrané celé podzimní 
části (v jarních bojích zbývá odehrát 
ještě tři utkání) obsadili předposled-
ní 8. příčku. Uhráli jen 4 body (výhra 
v Chlebovicích 1:0 a remíza doma 
s Kunčicemi p/O 1:1). Před zaháje-
ním nového ročníku nepřijal 1. BFK 
Frýdlant n/O nabídku od SK Metylovi-
ce na vytvoření opět sdruženého muž-

stva, a tak metylovští muži již nemohli 
počítat s výpomoci frýdlantských do-
rostenců. V průběhu celého podzimu 
tak museli nastupovat i bývali hráči, 
kteří dnes tvoří jádro staré gardy (Da-
vid Halata, Martin Němec, Petr Murka, 
Roman Hadámek, Petr Machů, Lukáš 
Halata a Pavol Zelenák). Po několika 
úvodních zápasech přišly Metylovice 
o další hráče, které do dalších bojů 
nepustila zranění (Petr Velička – pře-
tržené vazy v kotníku, Denis Dušík – 
meniskus, Daniel Kocián – krční páteř, 
Ondřej Němec – vazy v koleně, Lukáš 
Krupa – natržený lýtkový sval, Michal 
Pajurek – zlomená zánártní kůstka, 
Adam Bražina – přetržené vazy v kot-
níku, Roman Hadámek – třísla). Absen-
ce tolika hráčů a nedostatek kvalitních 
náhradníků pak měly zásadní vliv na 
výsledky. Věřme tedy, že se hráči dají 
během vynucené pauzy do pořádku, 
abychom se pak všichni mohli sejít na 
hřišti, ale i mimo ně. 

Lukáš Halata
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ASPV cvičení žen
Březen – za kamna vlezem. My však ni-
kam nevlezly, ba naopak. Ještě koncem 
února jsme přichystaly občerstvení na 
Šibřinkách. A protože byly 90. - průře-
zem doby, náležitě jsme se na to při-
pravily a nic nenechaly náhodě. A tak 
přítomni mohli potkat dámy z 1. re-
publiky nebo pionýrky. 

Následující cvičení jsme věnovaly rela-
xaci a zašly si zaplavat do bazénu.

Svátek všech žen jsme oslavily, jak jinak, 
než cvičením. Tentokrát ve stylu count-
ry. Po tancích, jsme si všechny navzájem 
popřály a poseděly u drobného pohoš-
tění, které jsme si samy připravily. 

V neděli 8. března jsme vyrazily na 
vernisáž obrazů naší členky Lenky 
Schmidtové do místního muzea. Lenka 
tam vystavuje své obrazy a jsou velice 
hezké. Malování je totiž jejím velkým 
koníčkem. 

V této době nouzového stavu, bohužel 
do tělocvičny nemůžeme. Ale Martina 
Mertová na nás myslí a připravila pro 
nás cvičení, které doma nacvičila, na-
hrála a všem nám rozeslala. Takže ne-
zahálíme.

Také se mnohé z nás zapojily do šití 
ochranných roušek, a ty pak darovaly 
obecnímu úřadu. 

Růžena Vrbová

V Beskydech to žije
Na začátku letošního roku 
byla vyhlášena úplně prv-
ní výzva na předkládání 
žádostí o příspěvek z do-
tačního programu s ná-
zvem „V Beskydech to žije 
– 2020“. Tuto výzvu má na svých bed-
rech Místní akční skupina Frýdlant-
sko – Beskydy za finančního přispění 
obcí našeho mikroregionu.

Do výzvy se registrovalo celkem 
32 projektů v celkové hodnotě 
308.500,- Kč. Vzhledem k velkému zá-
jmu žadatelů a omezenému rozpočtu 
nemohly být podpořeny všechny pro-
jekty. Hodnocení žádostí nebylo vůbec 
jednoduché, ale nakonec bylo Místní 
akční skupinou vybráno k podpoře 
celkem 19 krásných akcí, které bu-
dou pořádat především místní spolky 
a obyvatelé mikroregionu. 

Z naší obce byl podpořen projekt 
„Metylovský trojsešup“, který podal 
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 
Jedná se o turistickou akci, jejíž hlav-
ním smyslem je zdolání 3 metylov-

ských vrcholů – Čupek (524 m.n.m.), 
Na Magoni (497 m.n.m.) a Kubalán-
ky (665 m.n.m.). Délka této hlavní 
trasy je cca 14 km. Pro rodiče s dětmi, 
seniory a méně zdatné turisty, zkrát-
ka pro ty, kteří si chtějí jen zpříjem-
nit nedělní odpoledne vycházkou, 
bude připravena kratší trasa. Během 

této značené trasy bu-
dou účastníci odpovídat 
na otázky (teoretické) 
zaměřené především na 
historii obce a plnit růz-
né praktické úkoly, které 

připraví místní spolky.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Obcí 
Metylovice, konkrétně s PR výborem, 
a to v neděli 27. 9. 2020. Uznatelné 
náklady jsou ve výši 17 000 Kč a dota-
ce činí 10 000 Kč. 

Účastníci Trojsešupu poznají krásné 
výhledy na obec, zapojí sportovního 
ducha, osvěží si historické milníky 
dějin obce Metylovice a vyzkoušejí 
znalosti a praktické dovednosti z čin-
nosti jednotlivých spolků. Po absolvo-
vání jakékoliv trasy dostanou dospělí 
guláš a účastnický list, děti pak párek 
a malé „překvapení“. 

Všichni jste zváni. Budeme se na Vás 
těšit.

Ing. Radomír Kulhánek,  
předseda SK Metylovice
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Vítání nových občánků Metylovic
V neděli 1. března se v 15 hodin sešlo 
ve slavnostně vyzdobeném kinosále 
místní Sokolovny devatenáct rodičů 
z dvaceti pozvaných. Rodiče samozřej-
mě přišli s dětmi, které se v naší obci 
narodily od posledního vítání občán-
ků, které bylo 17. 2. 2019. Mezi nově 
narozenými občánky byly také jedny 
klučičí dvojčata. Mezi dalšími hosty 
byli nejbližší členové rodin rodičů a je-
jich známí, kteří se na tento slavnostní 
akt rovněž přišli podívat. 

V úvodu všechny přítomné přivítal 
a pozdravil místostarosta obce Mety-
lovice a předseda Kulturního výboru 
obce pan Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Zá-
roveň omluvil starostu obce Metylo-
vice Ing. Lukáše Halatu, který se v té 
době vracel z dovolené. Následovalo 
vystoupení žáků místní školy pod ve-
dením pana učitele Mgr. Miroslava Kli-
mánka. Žáci zarecitovali několik bás-
niček a zazpívali také několik písniček 
za doprovodu zobcové flétny a houslí. 
Dlouhý a upřímný potlesk jim byl vel-
kou odměnou za chvíle trémy, kterou 
prožívali někteří při pohledu z jeviště 
do zaplněného sálu.

Dalším bodem programu bylo čtení 
zamyšlení nad příchodem nových ob-
čánků. Čtení o tom, že děti nepřicháze-
jí na svět s návodem na zacházení, že 
rodiče nesou břímě odpovědnosti za 
jejich budoucnost, za období klidného 
dětství, dospívání, bezpečného rodin-
ného zázemí a ochrany před nástra-
hami vnějšího světa. A zároveň přání, 
aby se Metylovice staly tou vesnicí, 

která jim navždy přiroste k srdci, kam 
se rádi budou vracet, i když by je vítr 
života zavanul kamsi daleko.

Následně pan místostarosta vyzval 
přítomné rodiče nově narozených 
občánků, aby, jak bude postupně číst 
jména, přišli dopředu, přistoupili k pa-
mětní knize a do ní se za svého novo-
rozence podepsali. Po podpisu obdržel 
každý nový občánek od obce papírovou 
tašku s několika dárky a pamětní list, 
který je vydáván od minulého roku. Je-
den z dárků byly ručně pletené botičky, 
které pro tento slavnostní akt, napletly 
členky Asociace sport pro všechny – 
Cvičení žen. Maminky dostaly květinu.

V další části slavnostního aktu jednot-
liví rodiče uložili své děti do slavnost-

ně nazdobené kolébky. U této kolébky 
stály tři sudičky ze žáků školy a kaž-
dému novému občánkovi přednesly 
tři přání do života. Veškeré dění za-
znamenával pohotový pan fotograf, 
aby, až novorozenci dorostou, měli nač 
vzpomínat. Jak rodiče dětí, tak i pří-
tomní hosté kteří seděli u stolů, měli 
možnost se během slavnostního vítání 
občerstvit malým občerstvením. 

Obecní úřad i Kulturní výbor obce 
Metylovice děkuje všem přítomným 
rodičům s dětmi i ostatním hostům za 
účast na této kulturní akci a těší se na 
setkání na nějaké další akci pořádané 
Obecním úřadem

Za KV a OÚ  
Vavřín Michalec a Jan Koloničný

Kultura
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Vernisáž výstavy obrazů Lenky Schmidtové  
– Barvy mého života
Metylovice v minulosti proslavili 
nejen řemenáři, ale i hudebníci. Ve své 
době zde byly čtyři dechové kapely 
a houslistů požehnaně. Vzpomínám, 
že při vánoční mši se těsnali ve dvou 
řadách na lavicích kůru. Většinou to 
byli žáci pana Liberdy, který pravi-
delně obcházel místní domácnosti 
a vyučoval omladinu ve hře na hous-
ličky. A byli tu také žáci pana Halaty 
a Taichmana, kteří se vyučovali ve 
hře na akordeon.

Doba pokročila, hudebníků ubylo, ale 
v Metylovicích se zrodil jiný fenomén. 
Objevilo se zde několik žen, které se 
začaly výtvarně vzdělávat a tvořit. 
Většinou pod odborným vedením me-
tylovské rodačky Marcely Brodové 
(rozené Němcové). Výstavní síň me-
tylovského muzea byla svědkem již 
několika výstav obrazů z její tvorby 
a tvorby jejich žákyň. 

8. března se v Muzeu Kožano město 
uskutečnila vernisáž výstavy obrazů 
Lenky Schmidtové s názvem Barvy 

mého života. Důkazem velkého zájmu 
místních o toto umění svědčí vysoká 
účast na vernisážích. Ta poslední ne-
byla výjimkou. Milým oživením bylo 

hudební vstoupení dětí místní školy 
s doprovodem pana učitele Mirka Kli-
mánka.

Lenka Schmidtová maluje pastely, 
akrylovými barvami i pastelkami. 
Nejraději maluje přírodu. Nejlepší 
předlohou je pro ni její rodný kraj, 
především Beskydy. Ráda ale maluje 
i na svých toulkách po světě. 

Lence Schmidtové patří poděkování 
za duševní obohacení, které svým dí-
lem návštěvníkům poskytla.

Děkujeme také organizátorům výsta-
vy - Občanskému sdružení Koňské 
nebe, Obci Metylovice a sponzorům 
za poskytnuté občerstvení. 

Muzeum je v současné době z důvodu 
pandemie uzavřeno, ale až se znovu 
otevře, bude výstava patřičně pro-
dloužena. Případní zájemci tak budou 
mít možnost tuto výstavu ještě shléd-
nout. 

Vřele doporučuji! Aleš Bílek

Bluegrass Theatre 2020
Takový to byl pěkný plán.

Ještě se mi ani nepodařilo obsadit 
všechna volná místa v programu a mu-
sel jsem zastavit další přihlášky.

A teď budeme škrtat jednotlivé kon-
certy.

Zatím je téměř jisté, že nedorazí žádní 
umělci ze Slovenské republiky.

Velmi nepravděpodobné je, že stihne-
me uspořádat květnové koncerty. 

Zatím ale není nutné nic rušit. Uvidí-
me, jak se bude situace vyvíjet, co bude 
povoleno, co stihneme a na co bude 
chuť, síla a zdraví.

Naopak jisté je, že pokud se bude něco 
konat, tak to bude za přísných hygie-
nických opatření.

Inter arma silent musae. (Ve válce 
Múzy mlčí)

My to nevzdáváme a když to nepůjde 
tak, jak jsme to naplánovali, vymyslí-
me něco jiného.

Přeji všem pevné zdraví a veselou mysl, 
ať se někdy potkáme na hudební akci.

Lukáš Karlický,  
hudební skupina Ptačoroko
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Co dnes potřebujeme? Řád, naději a lásku
Zprávy o drastických omezeních v Číně 
ke mně nejprve přicházely jako z jiné-
ho světa. Zdály se někde daleko a pryč. 
Je březen a ony skutečně přišly. Démon 
Koronaviru vtrhl do našeho jara bez 
varování, bez času na přípravu. Svět, ve 
kterém jsme žili, nám přišel naprosto sa-
mozřejmý. Všechno bylo jakoby „samo 
od sebe“, potraviny, setkávání s přáteli, 
kostel, zábava. A démon si to najednou 
vzal. Nicméně žádný démon nepřichází 
sám, ale přitahuje k sobě i démony další. 
Především ty poschovávané v naší mys-
li. Řada z nás se teď potýká s nejedním 
ze svých démonů, který spal v hloubi 
našich duší i vztahů. A možná větší boj 
je právě s nimi, než se situací samotnou.

Stará indická báje vypráví o tom, jak 
poutník potkal na své cestě smrt a ptal 
se jí, kam jde. Ona odpověděla, že Bůh 
ji poslal, aby morem zabila padesát tisíc 
lidí.  Po čase smrt zase potkal a hned se 
do ní pustil a říká: „Nedostála jsi svému 
slovu, mor zabil sto padesát tisíc lidí!“ 
Smrt mu ale jen suše odvětila: „Mýlíš se, 
nezabil je mor, ale strach.“

Když dnes chodím po „svých trasách“ 
s rouškou, abych vyřešil omezené pra-
covní úkoly nebo nakoupil, mám pocit, 
že chodím po jiném světě. Z našeho 
světa se v podstatě vytratil úsměv. Rád 
se usmívám na lidi kolem sebe a mám 
radost, když se také usmějí. Nezbyt-
né roušky a odstupy úsměv ale skryjí. 
Bohužel i na očích je ale vidět, že se lidé 
neusmívají. Úsměv a radost jsou pra-
meny života, a proto prosím, usmívejte 
se pod rouškou tak hodně, aby to bylo 
vidět aspoň na očích.

Stav i všechna opatření jsou skutečně 
vážné a závažným způsobem, a někdy 
i totálně, devastují naše životy. Řada 
lidí ztrácí příjmy a propadají se na do-
slovné dno existence. Často se ptáme, 
k čem je to všechno dobré? A marně 
hledáme odpovědi. Jistě mnoha dobré-
ho se již ukazuje. Často mluvíme o so-
becké a egocentrické společnosti, ale 
krize odhaluje, že v jejím jádru je dobro, 
soucit a velká ochota pomáhat. K čemu 
všemu to bude ještě dobré zatím neví-
me, můžeme se ale zamyslet pro změnu 
nad jednou čínskou legendou:

Jeden sedlák měl koně a ten mu utekl. 
Vesničané za ním chodili a říkali: „To je 
moc špatné a zlé.“ A sedlák na to v klidu 
odpověděl: „Možná.“ Druhý den se kůň 
do vesnice vrátil a přivedl s sebou celé 
stádo divokých koní, kteří připadli sed-
lákovi. Sousedé za ním opět chodili a ří-
kali: „To je skvělá zpráva.“ Sedlák opět 
jen suše odvětil: „Možná.“ Dalšího dne 
chtěl jednoho z divokých koní osedlat 
jeho syn. Spadl a velmi škaredě si zlo-
mil nohu. Vesničané přicházeli a říkali 
sedlákovi: „To je tuze špatné.“ Sedlák 
řekl opět jen: „Možná.“ Další den do 
vesnice přišli verbíři a odvedli do vál-
ky všechny mladé zdravé muže kromě 
sedlákova syna. Přátelé za ním chodili 
a říkali: „No, to je velké štěstí.“ A sedlák 
neměl jinou odpověď než: „Možná.“

Tento příběh ukazuje, že některé věci 
plynou, aniž bychom je mohli jakkoliv 
ovlivnit. Můžeme se z nich stresovat 
a zemřít na strach tak, jak vypráví prv-
ní příběh. Nebo věci, které se kolem 
nás dějí, můžeme brát jako „mraky na 

nebi“…přijdou a zase odejdou, někdy 
přinesou blahodárný déšť, jindy bou-
ři, která zničí vše ve svém okolí, ale 
umožní postavit věci nové. Věcmi, kte-
ré nemůžeme ovlivnit, se nestresujme. 
Snažme se je přijímat takové, jaké jsou. 
Mají se nosit roušky…tak je budu nosit 
a nebudu řešit, jaký to má smysl.

Někdy se snažíme ovlivnit věci kolem 
nás, které ovlivnit nemůžeme, a upa-
dáme do deprese. Zapomínáme ale na 
to, že nejdůležitější je ovlivňovat věci, 
které můžeme – naše vlastní pocity, po-
stoje a vztahy. Jen na nás záleží, zda je 
sklenice poloplná nebo poloprázdná. Je 
těžké říkat, že „vše špatné je pro něco 
dobré“…někdy to bohužel neplatí. Ale 
jestli se nám dějí věci, které nemůžeme 
ovlivnit…pozorujme je a ovlivňujme 
svůj postoj k nim.

A co v této době potřebujeme nejvíce: 
ŘÁD, NADĚJI A LÁSKU:

Dávejme svým dnům pevný řád, 
bude se nám lépe žít. Zvláště když 
pracujete z domova a máte všeho nad 
hlavu: práce, úklid, nakupování, děti. 

Koukejte se dopředu. Nejsme na kon-
ci světa. Celá situace snad za pár týdnů 
ustane a před námi bude krásné léto.

Z ponorky udělejte místo, ve kterém 
se konečně můžete najít. Oprašte 
deskové hry, společné zájmy a aktivity. 
Modleme se společně v rodinách. Buď-
te rádi, že jste spolu. 

Žehnám Vám P. Václav

(čerpáno a upraveno Blog, Novinky)

Farnost

Okénko do historie budeme tentokrát věnovat 75. výročí od konce 2. světové války, posledním válečným dnům v Me-
tylovicích a osvobození obce.

75. výročí konce 2. světové války (1945 - 2020)
V nadcházejících květnových dnech 
si připomeneme 5. května 75. výročí 
osvobození Metylovic Rudou armádou 
a 8. května rovněž vzpomeneme 75. vý-
ročí konce 2. světové války v Evropě.

Je to už opravdu dávno. Zhruba tři gene-
race nás dělí od těchto hrůzných dob. Ži-
jících pamětníků rychle ubývá, za krát-
kou dobu zůstanou už jen vzpomínky na 
ně a informace, pokud byly zachyceny. 

Poslední souhrnné zpracování obec-
ní historie k tomuto tématu bylo 
zveřejněno již před deseti léty v Mi-
mořádném čísle obecního Zpravo-
daje v květnu 2010. Toto číslo bylo  

Okénko do historie
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zpracováno tehdejší kro-
nikářkou Marií Bartkovou 
a Milanem Hajduškem. 

Dějiny přepisovat  nechce-
me, takže obsah tohoto „vá-
lečného“ čísla z roku 2010, 
je více méně stále aktuální. 
Můžete se na něj podívat na 
obecních webových strán-
kách pod odkazem: https://
me t y lov ice . c z/i m a ges/
Dok ument y/Zpravodaj/
Metylovice_mimor.Zpravo-
daj-_valecny_2010.pdf 

Nicméně pro ty, co nemají 
možnost užívat internet, si 
jeden článek z tohoto čísla 
dovoluji zveřejnit i v tomto 
vydání Zpravodaje pod ná-
zvem METYLOVICE V DOBĚ 
VÁLEČNÉ – DNY OSVOBO-
ZENÍ.

Popisuje atmosféru posled-
ních válečných dnů v obci 
pohledem „zevnitř“. Dnes 
už nežijící metylovští pa-
mětníci, popisují na základě svých 
emocí, pocitů a dojmů, jak horečně 
prožívali chaotický konec války. 

 

Za války tragicky zahynulo 18 mety-
lovských mužů ve věku 17 až 48 let. 
Většinou jejich jména, činy a osudy 

známe již desítky let. Mno-
zí z nich mají ještě příbuz-
né a známé, kteří si na ně 
občas s lítosti vzpomenou 
a položí jim květinu na 
hrob. 

Devatenáctou obětí je žena, 
v době úmrtí, 56 – letá 
Friederika (Bedřiška) Ne-
ustadtlová. Nový příspě-
vek je právě o ní. Její příběh 
je však jiný, neboť i ona  
byla jiná. V Metylovicích 
žila jen několik málo let, 
neměla tu příbuzné ani 
známé, byla jiného nábo-
ženství, její mateřštinou 
nebyla čeština. 

Asi nemá nikde hrob a ani 
nikoho, kdo by na ní vzpo-
mněl a tu kytičku položil. 
Článek je vlastně sym-
bolickou vzpomínkou za 
všechny podobné bezbran-
né, nešťastné osudy, které 
někde v neznámu semlelo 

válečné běsnění a nezůstalo po nich 
nic, vůbec nic.

Milan Hajdušek
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Metylovice v době válečné – dny osvobození
Rok 1939 – středa 15. březen, nepří-
jemný den, padal mokrý sníh. Ráno 
ohlásil rozhlas okupaci již rozpadlé 
Československé republiky. Byl vyhlá-
šen Protektorát Čechy a Morava.
Přestože v obci nebylo tehdy ještě 
mnoho přijímačů, zpráva se rychle 
rozšířila „ústním podáním“. Německé 
jednotky během dopoledne obsadily 
kraj. Všude se objevily německo-čes-
ké plakáty, které podepsal německý 
generál Blaskowitz, a které vyzývaly 
občany ke klidu a odevzdání zbraní. 

První vylepenou vyhláškou v Metylo-
vicích byla tzv. Rechts fahren! (Jízda 
vpravo!)

Krátce nato následovaly další vyhláš-
ky, např. užívání německého a české-
ho označení měst a vesnic (Metylovi-
ce – Quittendorf), zavedení jednotné 
měny s označením K, zavedení letní-
ho času, zatemňování aj. 

Protektorát je podivný státní útvar, 
má svou hlavu – státního prezidenta, 
který nedisponuje žádnými 
pravomocemi, má svou vlá-
du, která je zcela podřízena 
německým orgánům.
Prostoru Čech a Moravy je 
přidělen úkol zásobování 
jiných částí Velkoněmecké 
říše a bojišť. Dlouhodobým 
cílem bylo původní obyvatel-
stvo protektorátu poněmčit, 
odsunout na východ nebo 
zlikvidovat.
1. září 1939 byla fingova-
ným útokem na německý 
vysílač ve slezské Gliwici 
zahájena. 2. světová válka, 
již se zúčastnila většina stá-
tů světa a jenž se stala s více 
než 60 miliony obětí dosud 
největším a nejvíc zničujícím 
válečným střetnutím v ději-
nách lidstva. 
Válka v Evropě skončila ví-
tězstvím spojeneckých vojsk 
8. května 1945, kdy vstoupila 
v platnost bezpodmínečná 
kapitulace německých oz-
brojených sil.
Prošlo více než 6 apokalyp-
tických let. Naše pozornost 

však bude nasměrována k samotnému 
konci této války v naší vesnici. Metylo-
vice samotné byly osvobozeny Rudou 
armádou v sobotu 5. května 1945. Po-
malu ubývá pamětníků. Chci tyto udá-
losti alespoň částečně připomenout. 

Jednak uvádím střípky vzpomínek 
paní Barbory Kožuchové, roz. Šiguto-
vé, Ludmily Mihaliakové, roz. Závodné 
a Ludvíka Mužného. Dále čerpám z pí-
semného záznamu, který o posledních 
dnech války a dnu osvobození napsali 

tehdy mladí kluci, dnes již 
zemřelý Bohuslav Halata 
a František Michalec. Nej-
více materiálu jsem získala 
v deníku pana Ondřeje Le-
píka, legionáře z 1. světové 
války a starosty obce.

Paní Barbora Kožuchová, 
nar. 1918 vzpomínala: „Pár 
dnů před osvobozením k nim 
nastěhovali tři Němce. Dva 
vojáci spali na jednom lůž-
ku, důstojník na „prašťáku“. 
Na dvoře měli nákladní auto, 
ve chlévě koně. Pro oběd si 
chodili na Čihadlo s pětilitro-
vou baňkou. Trochu pojedli, 
zbytek vylili. Když důstojník 
viděl, jak perou prádlo na 
valše, řekl, že jejich ženy ta-
kovou práci nedělají. Choval 
se slušně, ale o presidentu 
Benešovi říkal, že je to „Gros-
se Lump“. Starší z vojáků jed-
nou plakal, že má doma rodi-
nu a ani neví, jestli je naživu. 
Když si zapískal melodii „Ta 
naše písnička česká“, druhý 
voják hned křičel, že ho udá. 
V obci se začalo povídat, že je 
slyšet střelbu z Těšína, a že 

Metylovice před válkou

15. březen 1939 – Protektorátní vyhláška
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jsou tam Rusové, Němci se rychle stě-
hovali pryč. U Šiguta nechali své hrnky, 
stejně prý nevědí, jestli dojdou domů.

Maminka šla ráno v 6 hodin odevzdat 
mléko do sběrny a přišla s tím, že vy-
hodili most na dolním konci do po-
větří. Její muž i manžel její kamarád-
ky se tam běželi podívat. Měly o ně 
strach a tak stály na verandě a vyhlí-
žely je. Vesnicí projelo také několik 
ruských vojáků na koních. Měli sebou 
kytice šeříků, kterými je lidé vítali. 
Ale odpoledne už šly vesnicí zvěsti, 
že berou seno a hodinky. Její teta ne-
chala na verandě deštník a pak už jen 
zahlédla, jak ho odnáší ruský voják“.

V domě se pak ubytovali dva vojáci. Je-
den se jmenoval Viktor. A hned „davaj 
vodku“. Manžel přinesl láhev alkoholu 
a půlky. Skleničky odmítli a pili z hrn-
ků. Jeden Rus se chodil dívat, jak pracu-
jí v řemenářské dílně a varoval je: „Až 
budete pod námi, nebudou žádné dílny. 
Všichni musíte do práce, děti dáte do 
útulku“. Samozřejmě mu nevěřili. 

Ludvík Mužný vyprávěl, že obyvatelé 
obce považovali za důležité připravit 
se na blížící se frontu. I on upravil svůj 
sklep tak, aby se v něm dalo přespat. 
Místo, určené k přespání, vystlal slá-
mou a přichystal bednu pro nejnutněj-
ší věci. Fronta se blížila. Němečtí vojá-
ci připravili nálož ke zničení mostu na 
dolním konci. Lidem v okolních dom-
cích sdělili, aby se v šest hodin ráno 
připravili na výbuch. Upozornili je, 
aby otevřeli okna a raději se na krát-
kou dobu odstěhovali. Mluvili česky, 
možná byli ze Sudet. Když přišli Ruso-
vé, hledali ubytování. Přišli i k němu. 
Světnice byla vystěhovaná a tudíž pů-
sobila neútulně. Podívali se na ni a se 
slovy „eto plochaja komnata“ odešli.

Podle výpovědi místních varoval 
místní farář Václav Ingr hned v nad-
šených dnech po osvobození občany 
před nekritickým nadšením a obdi-
vem Sovětského svazu. Varoval, že se 
teprve ukáže, jaký bude další vývoj. 
Mnozí mu to tehdy měli za zlé. Později 
se ukázalo, že měl pravdu.

Paní Ludmila Mihaliaková, nar. 1930, 
vypovídá: „Sestra Alička narazila před 
koncem války v lese na tři Rusy a doved-
la je domů na Čupek. Rodiče je schovali 
ve sklepě ve chlévě v hromadě listí pro 
podestlání krávě. Hned vedle byl sklep 
na dřevo a dalo se jím projít ven. Jednou 
se v kuchyni objevili Němci. Přišli bez 
ohlášení a do kuchyně vešli dveřmi ze 
sklepa. Bylo jich asi sedm, měli krosny 
a dráty, zřejmě spojaři. U rodičů by se 
v té chvíli krve nedořezal. Němci se utá-
bořili na tak zvané verandě, odkud byl 
dobrý výhled až k Ostravě. Mezi veran-
dou a sklepem byly jen trámy a prkna. 
Rusové se tedy nesměli v listí příliš hý-
bat, bylo by to slyšet. 

Tatínek Závodný odcházel brzy ráno na 
vlak do Pržna. Jezdil do práce a vracel 
se k večeru. A maminka byla celé dny 
sama s dětmi, Němci a Rusy v jednom 
domě. Vždy, když šla dojit, vložila do 
hrotku nenápadně chleba, brambory 
a šla dojit. Němci se chovali slušně, mlu-
vili napůl německy a napůl polsky. Když 
se fronta přiblížila, odešli, ale předtím 
hodili před budovu granát, který roz-
bil na verandě všechna okna. Hned jak 
definitivně odešli, vyvěsil pan Závodný 
na střechu československý a sovětský 
prapor. Jak se později dověděli, zachrá-
nilo jim to možná život. Ruské vojsko 
bylo už v té době v Hodoňovicích. Tam 
jim řekli, že na Čupku jsou Němci. Za-
mířili tedy děla na budovu a v poslední 
chvíli zahlédli vztyčené vlajky. Náhle 
se tam objevil mladý ruský voják, tak  
17–18 let. Pan Závodný měl psa, tatran-
ského čuvače. Dlouho si na něho šetřil, 
měl ho rád. Pes samozřejmě začal na 
příchozího štěkat. Rus vytáhl pistoli 
a psa zastřelil. Panu Závodnému vyhrk-
ly slzy z očí, i děti se rozplakaly. Rus se 

Radostné vítání prvních ruských vojáků na Dolním konci

Pohled přes okno na německá děla před Obecním hostincem Vyhozený most přes Olešnou na Dolním konci
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rozčílil, že pláčou pro „sabáku“. Řekl, že 
slyšel, že na Čupku jsou buržousti a že 
je zastřelí. A hnal je na dvorek. Rusi, 
schovaní ve sklepě, se jich zastávali, 
ale mladý Rus chtěl pořád střílet. Jedné 
z dcer se podařilo vyklouznout a bez 
dechu doběhla do vesnice. Okamžitě 
tam přijeli oficíři, mladého Rusa odved-
li a zřejmě zastřelili.

Pan František Michalec si v květnu 
1945 poznamenal: Zatím se přiblížila 
fronta do Frýdku a k nám přišlo dělo-
střelectvo. Měli tři langy (děla) ráže 
15 cm. K ozdravovně postavili také tři 
děla té samé ráže. Němci se poohlídli, 
kde by nejlépe děla mohla stát. Jedno 
postavili na zahradu paní Lepíkové, 
lang zavezli na dvůr. Druhé stálo v za-
hradě pana Korytáře (dnes Tůmovi). 
Třetí na pozemku pana Svobody (dnes 
Kožuchovi). Velitelství bylo u paní Bíl-
kové (dnes p. Kusý). U nás byla ústřed-
na telefonu. U pana Kožušníka (dnes 
p. Pešl) byl štáb. Telefon si postavili do 
světnice. Měli sebou také vysílací sta-
nici. Ptali jsme se, zda budou střílet. 
Odpověděli, že mají málo nábojů, že by 
přestřelovali frontu a tak to nemá cenu. 
Za nějaké tři dny přišel rozkaz, že musí 
být do pěti hodin pryč. V noci pak lítalo 
ruské letadlo a osvětlovalo. Hledalo pr-
chající Němce. Ti však byli pryč. 

Ráno jsme zaslechli, že byl vyhozen 
most na dolním konci. Kluci se tam 
hned běželi podívat. Za chvíli byli 
zpátky. Vypravovali, že k mostu přijel 
rudoarmějec na motorce. V 7 hodin byl 
vyvěšen ruský a český prapor na Čup-
ku. V půl 8 již procházeli vesnicí první 
Rudoarmějci. Hlavní proud však šel na 
Lhotku. K večeru k nám přijeli Rusové 
s koňmi a povozy. Na druhý den v po-
ledne odjeli za postupující frontou“.

Bohuslav Halata si zapsal: „Je předvečer 
5. května. Utíkám přes kopec k Lomis-
kám. Před dvěma dny Němci vyhlásili 
stanné právo a sebrali šest lidí. Pozoruji 
ustupující německou kolonu. Na koních, 
v autech i s děly, vše se hrnulo k Palko-
vicím. Vrátil jsem se k mostu, který byl 
podminovaný. Střežil ho jeden voják. 
Ani jsem si nemyslil, když jsem večer 
uléhal, že na druhý den budeme osvobo-
zeni. V sobotu v šest hodin ráno vyletěl 
most do vzduchu. Němci, kteří ho vyho-
dili, ujížděli ke Lhotce. Šel jsem se po-
dívat k mostu a zhrozil jsem se, co nám 
to Němci zrobili. Celý most byl ve vodě, 
kamenné kostky rozházené po potoku 
a v zahradách. U pana Lepíka se zaryly 
tak hluboko, že je nebylo ani vidět. Ně-
kdo křičel, že od Palkovic jede voják na 
koni, ale zase se vrátil. Asi v osm hodin 
přijeli dva Rusové na motorce. Podívali 
se na most a řekli, aby se hned začalo 
pracovat. Pan Luňáček to všechno řídil. 
Pan Mališ dovolil, aby se zatím jezdilo 
přes jeho stodolu. Vybírali jsme trosky 
z vody, ostatní káceli stromy v lese Vol-
ného. Někdo vystřelil z Lomiska smě-
rem k mostu. Nic se nestalo a tak jsme 
pokračovali v práci. Pak již přicházely 
od Frýdlantu oddíly Rudé armády. Byli 
to mladí a staří, někteří byli zkrvavení. 
To jsme již věděli, že jsme osvobozeni. 
K večeru, když byl most hotov, jezdili po 
něm. Večer jsem byl na cestě u nás. Byli 
tam Rusové s vozy i koňmi. Přišel k nim 
Rudolf Halata a chtěl, aby mu jednoho 
koně prodali. Rusi řekli – „dejte dva li-
try vodky, hned ho dostanete“. Přinesl 
vodku, koně hned dostal a má ho stále.

Tatínek přivedl domů mladého ruské-
ho vojáka, který jezdil u Němců s koň-
mi a u Lhotky jim utekl. Dali jsme mu 
jíst a pak šel spát.“

Nejpodrobněji popsal tyto dny Ondřej 
Lepík, který byl tehdy v Metylovicích 
starostou: „Do obecní kanceláře přišel 
řídící učitel a slavnostně mi sdělil, že 
ruské tanky se už objevily před Frýd-
kem. Bylo slyšet palbu děl i kulometů. 

Během dne přišel do obce další od-
díl německého vojska. Vojáci, únavou 
schvácení, se zašili do závětří. Když 
jsem odešel z kanceláře domů k obě-
du, sháněl mne jejich velitel. Mluvil 
jsem s ním telefonem od profesora 
Luňáčka. Potřebuje prý rukojmí a to 
pokud možno z řad inteligence. Hlá-
sím mu, že už rukojmí vzali Němci, 
kteří přijeli před nimi. 

S večerem přijíždějí další vojáci. Uby-
tovali se u sedláků na dolním konci. 
Podminovali mosty. Jak přes místní 
potok, tak i přes Olešnou. K večeru 
přijel i nějaký polní soud. Ubytovali se 
u Metoda Bílka čp. 233. Ani si nečinili 
nárok na pohodlí. Slyšel jsem, jak Fran-
ta Lepíků si dobíral v němčině jednoho 
z jejich šoférů. Byly to narážky, které 
za normálních poměrů stačily vyvolat 
spor. Ale šofér nereagoval. Ještě v noci 
jsem byl probuzen. Zas nějaký větší 
oddíl hledal ubytování pro koně. Ale 
jen na horním konci obce. Prošel jsem 
s jejich důstojníkem úsek od Pasek až 
po Vrchovinu. Zde se zastavil a pozo-
roval frontu. Ptal se, kde ty jednotlivé 
záblesky výstřelů či exploze jsou. Byly 
to výbuchy od Těšína, ale blýskalo se 
i od Ostravy, Opavy až po Slovensko. 
Bylo vidět, že je důstojník zmaten. 
Přestal hledat ubytovací objekty. Ještě 
jsem se ho zeptal, co znamenají někte-
ré rudé záblesky. To prý jsou fosforové 
bomby. A kdo je používá? Obě armády.

Před několika dny kroužilo celý večer 
ruské letadlo od Frýdku k Ondřejníku, 

Metylovští vítali Rudou armádu s nadšením Zde projížděli vojáci než se opravil most 
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střílejíc občas krátké série na nám ne-
známé cíle. Prý hlavně na frýdecké ná-
draží a jedoucí vlaky“. 

Je první máj. Nesvětíme ho, ale ost-
ravští dělníci už zůstávají doma. Jed-
notlivé závody tam totiž zastavují 
práci. Do Ostravy dopadají jednotlivé 
granáty od Hlučína. 

Připravujeme se na přechod fronty. 
Šatstvo, peřiny a cennější věci přená-
šíme do sklepa. I palanda na spaní je 
zde upravena. Podle hlomozu odha-
dujeme, že se už střílí ve Frýdku. Na 
Židkovém a Magdoňovém vrchu je 
vidět hlídky německých vojáků. Ráno 
po mši pohřbil farář německého vojá-
ka. Na dolním konci máme poměrný 
klid až na jednotlivé německé vojá-
ky, kteří shánějí hlavně jídlo. I u nás 
si jeden voják vyžádal slepici, kterou 
ihned na dvoře odstřelil. 

Hůř bylo na horním konci, kde se kolik 
dní netrhla cesta německou armádou. 
Fronta byla zuřivě držena u Frýdku, 
Bašky, zatímco armáda ustupovala 
přes Skalici a Janovice k Frýdlantu 
a Frenštátu. Kopec z Vrchoviny ku sv. 
Anně zdržoval ustupující terén. Hla-
dové koně do kopce nemohly, vznikla 
zácpa. Biolkovi vzali koně na pomoc 
a už jich neuviděl. 

Vojáci mezitím hospodařili v jednotli-
vých domcích. Střelbu bylo slyšet kaž-
dý den hlasitěji. K večeru dopadl prv-
ní granát na území dolního konce. Do 
Mališových brambor, které ráno na-
sázeli. Soused František Boháč, čp. 36, 
také bývalý legionář, mne zverboval, 
abychom se šli podívat, jak to s tou 
frontou vypadá. Aspoň ze Skotnicova 
vrchu. Na mezi u Lysůvek jsme viděli 
dělo, které střílelo směrem k Chle-

bovicím. Vtom se ozvaly dělové rány 
za našimi zády. To začalo střílet dělo 
u Ozdravovny na fojtství. Tak jsme ra-
ději utekli domů. 

Potmě se protáhl napříč vesnicí od-
díl frontových vojáků. Jejich vzezře-
ní vzbuzovalo ne-li hrůzu, tedy jistě 
vážnost okamžiku. Co bude do rána? 
Té noci málokdo z dospělých spal. Já 
usnul až někdy po půlnoci. Vzbudi-
la mne prudká exploze, při níž nejen 
zařinčela okna, ale otřásla se celá bu-
dova. Hned jsme byli všichni vzhůru. 
Do povětří vyletěl most přes Olešnou. 
Čekáme explozi dalšího mostu. Nepři-
chází. Je poměrně klidno. Jen od hor-
ního konce Palkovic je slyšet střelbu. 

Když se skoro do osmi hodin na vesnici 
nic neděje, jdu jako obvykle do obecní 
kanceláře. Na vesnici je prázdno. Jen tu 
a tam se mezi dveřmi někdo mihne. Na 
cestě se objevují dvě ženské, ukazují si 
vzrušeně na Čupek. Pohlédnu tím smě-
rem a hle! Z budovy vlaje rudý prapor. 
Ženské se objímají, pláčou. I já cítím 
pohnutí. Jdu dál. Přicházím k obecnímu 
hostinci. Proti mně jde od kostela ruský 
voják se samopalem na krku, z každé 
strany má dva mladé civilisty, z nichž 
jeden rovněž nese pušku. Voják si jde 
docela bezstarostně. Přitom je v docela 
neznámém prostředí a nemůže vědět, 
kde číhá puška nepřítele. Vždyť i já 
jsem byl voják a vím, že v tomto případě 
je třeba postupovat zcela opatrně. 

Mířím do kanceláře. První, co učiním 
je, že uklízím ze stěny obraz fűhrera 
a prezidenta Háchy. Čekám, kdy se bu-
dou Rusové shánět po starostovi, jako 
to dělali Němci. Vždyť slyším, že se už 
hrnou do Obecního hostince. Nikdo 
nepřichází, jdu tedy dolů. V nálevně je 
Rusů plno, i v kuchyni se usazují. Ale 

nic si neporoučejí, jen vodu na čaj. Po-
kouším se s nimi navázat hovor. Jde to. 
Divím se, že jeden z nich, žádaje hrní-
ček na čaj, označuje jej jinak než ten 
druhý. „To je sibirjak“, vysvětluje mi 
druhý voják. Vycházím na silnici. Od 
dolního konce přichází nějaký člověk. 
Civil s rudou páskou na rukávě. Pozná-
vám ho. Je to jeden z Pajdových synů, 
bydlící toho času ve Frýdku. Vyřizuje 
mi, že máme urychleně opravit most 
na dolním konci, aby mohla Rudá ar-
máda dopředu. Hlavně je třeba dříví.
Ihned jsem vzkázal sedlákům, aby 
tam odvezli trámy, které měli Němci 
připravené v Pasekách a na Vrchovině 
na záseky proti tankům. Sám jsem se 
odebral na opravu dohlédnout. Zde už 
byla práce v plném proudu za řízení 
profesora Luňáčka a stavebního mistra 
Františka Svobody. Z lesa Volného byly 
dopraveny dlouhé trámy a položeny 
napříč na trámy dovezené z Pasek. Na 
dohotovení už čekají Rusové. Sedí na 
autě, na němž mají připevněno malé 
dělo. Nenechali jsme je čekat a převedli 
je kolem potoka k Mališovu domku, kde 
se dalo přejít a mohli jet dále. Nad stav-
bou mostu se vznesl do výše hvizd ku-
lek ze samopalu. Pracovníci se na chvíli 
rozeběhli. Most byl nouzově opraven. 
Z budov okolo stojících je velká část 
krytiny smetena. Rusové se dosud po 
starostovi neshánějí, jdu tedy domů. Po 
obědě se jdu podívat, jak daleko se už 
fronta odsunula. Palbu je nejvíce slyšet 
mezi Myslíkem a Kozlovicemi. Nějaký 
shluk lidí vidím u Kuhejdového Jedli-
čí. Nerozeznávám, jestli to jsou vojáci 
nebo civilové.

Mezitím k nám dovedl do stavení Čajá-
nek z čp. 35 německého vojáka. Zběha, 
který se prý už několik dní skrývá ve 

Metylovští zdraví své osvoboditele Ruské vojsko procházející vesnici těsně po osvobození
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Volného lomu. Nezastihl mne doma. 
Naši dali zběhu krajíček chleba a Ča-
jánek ho odvedl do obecního hostince, 
kde bylo nějaké menší velitelství. Zběh 
asi celou situaci nedovedl vysvětlit, 
neboť velitel nařídil přivést mne. Vy-
světlil jsem, jak to bylo. Velitel telefo-
noval nějaké vyšší instanci. Odpověď 
zněla, abych se zběhem zůstal a vy-
čkal, až budu zavolán. Čekal jsem až do 
večera. 

Přišel neveliký, zavalitý vojáček čer-
ných vlasů a očí. Máme prý jít oba 
s ním. V ruce samopal, hnal nás před 
sebou. Chtěl jsem s ním zavést rozmlu-
vu, ale neodpovídal. Nevedl nás dale-
ko. Zabočili jsme k Matějovi Mičkovi, 
čp. 15. Tam bylo velitelství. Domácí lidi 
zatlačili do malé světničky, větší svět-
nici a kuchyň zabralo velitelství.

Venku oživla palba. Zdála se mnohem 
bližší než odpoledne. Nerozeznal jsem, 
zda Rusové ustoupili nebo jsou rány 
nyní v noci slyšet hlasitěji. Voják nás 
dovedl k veliteli. Udílel rozkazy do-
cházejícím ordonancím. Nařídil nám 
počkat, ale ne u něho, nýbrž ve světnič-
ce u Míčků. Čekání se protáhlo na více 
než půl hodiny. Důstojník nás přišel 
vyslechnout k Míčkům. Dělal jsem tlu-
močníka, i když jsem si byl jist, že dů-
stojník zná jen o málo méně německy 
než já. Hlavním bodem výslechu byl do-
taz, zda zběh bojoval na Ukrajině. Ně-
mecký voják dokazoval, že na východní 
frontu přišel teprve k Hlučínu. Předním 
byl na západní frontě. Své tvrzení mu-
sel dokázat jmenováním velitele plu-
ku. A proč zběhl? Důstojník se usmál, 
když zběh vysvětloval ohromný rozdíl 
mezi dělostřeleckou palbou německou 
a ruskou (kaťuše). Voják u něho ztratil 
na ceně. Poručil jej odvést, kam, nero-

zuměl jsem. Bylo to v číslicích a znač-
kách. Chtěl jsem se nyní vzdálit, ale 
nařídil, abych počkal. Po desáté večer 
přišel a pokynul, abych šel s ním. Nyní 
jsem pochopil, proč jsem musel čekat. 
Na cestě stály vozy a auta, jedno za dru-
hým, i ve dvou řadách. A skoro z každé-
ho se vynořuje puška či samopal. „Kto 
eto?“ Důstojník odpoví a puška zmizí. 
Došli jsme až ke kostelu. Zde kolona 
končí. Důstojník se zastavuje. Ještě se 
ptal, jakého náboženství je tento kostel. 
„Římskokatolický“, odpovídám. „Jsem 
také katolík“, říká. Ptám se, z které gu-
bernie. „od Kavkazu“. Podal mi ruku 
a rozešli jsme se.

Je nedělní ráno, podmračeno. Občas 
ještě zaduní rána vzdálené exploze. 
Chystám se do kostela. Otevřou se 
dveře. Stojí v nich ruský voják, silné 
postavy, asijského vzezření. Nechápu, 
co chce. Vede mne ke chlévu. „Lošaď 
nět?“ Pochopil jsem, že hledá koně. 
„Nět“, přisvědčuji. Beze slova odchází. 
Když jsem se vracel z kostela, dověděl 

jsem se, že vyvlastnil koně u souseda 
Boháče. Naše chalupa, jelikož byla na 
kopci a nestála u cesty, měla pokoj od 
návštěv jednotlivců i oddílů, které 
v sobotu a v neděli obcí projížděly. 

V domech, kde je hostili samohonkou 
doma vyrobenou či domácím vínem 
došlo několikrát k více méně veselým 
příhodám, ať už z nepochopení jed-
notlivých slov či v rozjařenosti pod-
napilých vojáků. Jeden voják, chtěje se 
zavděčit ubytovatelům, zjišťoval, zda 
v obci bydlí nějaký germán. Už věděl, 
že v naší řeči se říká germánům Němci 
a tak se ptal okolo jdoucích, kde je tu 
Němec. Někdo ho odkázal na Leopolda 
Němce, čp. 251. Co zažila rodina Něm-
cova, než se vysvětlilo, že není Němec 
jako Němec, si nechala pro sebe. Také 
heslo – „davaj časy, bystro davaj“ bylo 
i v naší obci ojediněle praktikováno. 
Další den už bylo u nás poklidno.“

Bylo po válce.

Marie Bartková, květen 2010

Práce na stavbě provizorního mostu

Foto na památku z osvobození

Vojsko při pochodu vesnicí
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Friederika Neustadtlová, nar. 4. 6. 1886 - podzim 1942, Malý Trostinec, Bělorusko
Narodila se 4. 6. 1886 v Chrastavě u Li-
berce. Pocházela z Liberecka, ze zajiš-
těné židovské rodiny okresního lékaře 
Dr. Adolfa a Euphrasiny Neustadtlo-
vých. Byla z 5 dětí. Měla staršího bra-
tra JUDr. Ernsta Neustadtla - zemřel 
r. 1935 v Liberci a starší sestru Hedwi-
gu. Ta byla zavražděna na podzim 1942 
v německém vyhlazovacím táboře Tre-
blinka na východě Polska. Měla 2 děti, 
jejich potomci ještě pravděpodobně žijí 
v zahraničí. 
Byla z trojčat, matka měla v té době 
46 let. Další sestry se jmenovaly Emma 
a Ida.  Emma zemřela r. 1931 v Liberci. 
Ida byla zavražděna v roce 1943 v likvi-
dačním koncentračním táboře Osvětim. 
Friederika (Bedřiška) byla českoslo-
venskou státní občankou. Do Metylo-
vic přišla, pravděpodobně na podzim 
roku 1938, po nuceném záboru Sudet 
Německem. 
Bydlela v podkroví u významného me-
tylovského řemenáře a starosty Soko-
la, Metoda Bílka a Štěpánky Bílkové, 
učitelky v Metylovicích. Bylo to na čís-
le 233, bývalá pošta, první velký dům 
v obci, vpravo při vjezdu z Palkovic. 
Učila jejich dvě dcerky němčině. 
Učitelka paní Bílková požádala svou 
žačku Mařenku Bílkovou (nar. 1927, od 
Roziňoka), později provdanou p. Ulčá-
kovou z Kozlovic, aby ji trochu poslou-
žila. A tak ji nosila vodu z potoka na 
praní a mytí. Přepírala ji drobné prádlo. 
Na druhé straně potoka byl „čurček“, 
z toho ji nosila vodu na pití a jídlo. Taky 
ji zatápěla v kamnech. Bylo ji divné, že 
ona to neuměla. 
Z jejího vyprávění, si paní Ulčáková 
vzpomínala, že prý jich bylo doma hod-
ně dětí a všechny měly vzdělání. Říkalo 
se ji „Frydriška“, mluvila český nějak 
zvláštně šišlavě, ale dalo se s ní domlu-
vit. Vědělo se, že je německá Židovka. 

Po zřízení Protektorátu Čechy a Mora-
va v březnu 1939 ztratili Židé většinu 
svých občanských práv a stali se ob-
čany nižší kategorie. Pan 
František Michalec vzpo-
mínal, že když začala vál-
ka, tak najednou začala 
chodit schoulená do sebe, 
nejistá, ponížená. Na ša-
tech měla přišitou Davi-
dovu hvězdu. 

Na podzim roku 1941 zatklo Gestapo 
v rámci protisokolské akce funkcioná-
ře místního Sokola, manžele Bílkovy, 
jak Metoda, tak i Štěpánku. Ta se po 
6 týdnech vrátila z vězení v Ostravě. 
Metod se vrátil, až po tři čtvrtě roce 
v létě 1942, když byl předtím vězněn 
v Ostravě, Brně a Osvětimi. 

Paní Kovařovicová, starší z obou děvčat 
Bílkových vzpomínala: „Rodiče chtěli, 
abychom se trochu procvičili v němči-
ně, a tak dali inzerát, a na ten se přihlá-
sila paní Neustadtlová. Byla to Židovka 
a bydlela u nás nahoře v pokojíčku. Jed-
noho dne, asi v roce 1942 k nám přijelo 
gestapo, vůbec se s námi nebavili a paní 
Neustadtlovou odvezli. Od té doby, kdy-
koli před naším domem zastavilo auto, 
tak to se mnou začalo tak třást, že jsem 
to nebyla schopna zastavit. Takový 
hrozný strach jsem z Němců měla.“ 

Pravděpodobně, si Gestapo chtělo po-
jistit, že Bedřiška Neustadtlová na-
stoupí do transportu, do kterého byla 
vybrána Židovskou náboženskou obcí, 
což bylo ze strany protektorátních úřa-
dů mimořádně cynické. Již několik dnů 
před samotným nástupem, proběhla 
pečlivě propracovaná byrokratická 
procedura. Vzít se mohlo maximálně 
50 kg zavazadlo. Veškerý ostatní ma-
jetek propadl Říši. Musel se na ní pře-
vést dům či byt, odevzdat klíče, předat 
veškerou  peněžní hotovost, čísla kont 
v bankách, cenné věci, potravinové líst-
ky, osobní doklady, případně daňové 
přiznání apod. Musely být zaplaceny 
všechny poplatky za elektřinu, nájem-
né, atd. Časté bylo i placení poplatku za 
dopravu (do ghetta, na vlastní smrt).

Deportovaní zároveň ztráceli státní 
příslušnost. Stávali se číslem. Takže po-
slední předvolání už nebylo na jméno, 
ale bylo určeno pro cestovní číslo. Už 
nebyli občany nižší kategorie, už byli 
mimo kategorie. Přestávali být lidmi, 
stali se náhodným shlukem číslic. Mno-
zí raději volili dobrovolný odchod ze 

života.
18. září 1942 odjela 
Bedřiška Neustadtlová, 
nyní již jen číslo 118 324, 
s transportem Bh č. 169 
z Moravské Ostravy do 
Terezína, kde bylo seřa-
diště pro další deportace 

na východ Evropy do Polska, Pobaltí 
a Běloruska. 
Transportu na východ se každý ve-
lice obával. Měly hroznou, tragickou 
pověst. Nikdo se odtamtud nevracel, 
nikdo neposlal žádný dopis, lístek, či 
zprávu…
Cílem východních transportů bylo na-
plňování hrůzného nacistického pro-
jektu „Endlösung der Judenfrage“ Šlo 
o „konečné řešení židovské otázky“, 
což je eufemismus pro úplné vyhlazení 
židovského národa. 
Zmocněncem a velkým iniciátorem 
tohoto úkolu byl prominentní nacista 
Reinhard Heydrich, který byl na životě 
zkrácen úspěšným atentátem, který na 
něj provedli českoslovenští vlastenci 
Kubiš a Gabčík v Praze 27. května 1942. 
Čest jejich památce.
Po několika dnech v přeplněném Tere-
zíně, 22. září 1942 odjela Bedřiška Neu-
stadtlová transportem Bn č. 116. Nikdo 
v přeplněném nákladním vlaku nevě-
děl, kam jedou. Bohužel byl to trans-
port na východ k okamžité likvidaci. 
Tímto vlakem s 12 vagóny, odjelo 1 001 
deportovaných židovských spoluobča-
nů, konce války se dožila jen 1 osoba!!! 
Cesta do více než tisíc kilometrů vzdá-
leného místa, trvala v „dobytčácích“ 
bez sedadel, většinou tři až pět dnů.  
Bez jídla a pití. Skoro bez možností jít 
na záchod, takže nezbytné fyziologické 
potřeby probíhaly spontánně uvnitř 
vagónu. Umírat začali lidé v počtu desí-
tek již při samotné cestě. 
Němci udržovali vězně kvůli panice 
v nějaké falešné naději, že jedou za-
bydlovat opuštěná města, pomáhat 
v továrnách, v zemědělství, lesnictví, 
apod. Deportování si mohli vzít sebou 
zavazadlo s nezbytnými potřebami, 
oblečením, hračkami pro děti,  trochu 
jídla a taky i nějaký drobný majetek, 
případně potajmu brali i nějaké peníze, 
šperky, prstýnky, hodinky, apod. 
Po dojezdu do prostoru Malého Tros-
tince, prázdné běloruské vesničky 
uprostřed lesů, dále už železnice ne-
vedla, byli paradoxně na chvílí všichni 
rádi. Nesnesitelný zápach a žízeň byly 
ve vagónech k nevydržení.
A tady jen louka, les a hlavně vzduch. 
Nešlo o žádný tábor, jen několik  
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menších dřevěných budov pro dozor-
ce a obslužný personál bylo poblíž. 
Tam již na ně čekalo zvláštní německé 
komando a tamní vězni v roli pomoc-
níků. Z jednoho vagónu museli všichni 
urychleně vystoupit, bez tetování, bez 
evidence, bez selekce. Zato s řevem, kři-
kem, pláčem a bitím. Naprosto všechno 
co měli museli odevzdat a svléknout se 
do naha. Byli ještě podrobení nedůstoj-
né tělesné prohlídce zda něco cenného 
neschovávají. O tento lup se pak mezi 
sebou dělili němečtí důstojníci. 
Pod záminkou, že se jedou vykoupat 
a pak na pracoviště, museli všichni 
nastoupit do speciálního velkého skří-
ňového nákladního vozu, který pojal 
desítky stojících osob. Velký zámek se 
uzamkl. 
Vždy byly přistaveny 2 – 3 takové vozy. 
Dole v děrované podlaze však byly 
rozvody od výfukových plynů. Herme-
ticky utěsněné vozy poodjely zhruba 

kilometr k připraveným, vykopaným, 
hlubokým jámám. Tam zastavily, jen 
motor zůstal běžet. Po 15-minutách 
byli všichni v autě zplodinami z výfuku 
udušení. Vězni je z vozů vytahovali (ně-
kdy i pomoci kovových háků). Pokud 
někdo jevil ještě známky života, byl 
Němci zblízka zastřelen a spolu s ostat-
níma vhozen do jámy. Poté byly mrtvo-
ly zasypány hlínou. 

„Dušegubky“, jak se říkalo těmto po-
jízdným plynovým komorám, připomí-
najících stěhovací vozy, se znovu vráti-
ly k dalšímu, nově otevřenému vagónu 
vlaku z Terezína. Za několik hodin byl 
osud jednoho tisíce lidí dokonán. 

Tak bohužel, vypadal konec života 
Bedřišky Neustadtlové z Metylovic. 

Na toto popraviště bylo jen z Terezína, 
dopraveno v sedmi transportech 6 988 
židovských spoluobčanů různého věku. 
Přežilo jich 22, z toho jen jedna žena! 

Jedinou šanci, jak úplnou náhodou pře-
žít, při obrovském štěstí, byl občasný 
výběr některých profesí (např. elektri-
kářů, zámečníků apod.) pro práci v ži-
dovském ghettu v nedalekém Minsku. 
To Němci na zhruba dva roky nechali 
postavit, aby je později i s obyvatel-
stvem úplně zlikvidovali. 
Rovněž tábor v Malém Trostinci byl při 
německém ústupu spálen a zůstala po 
něm jen prázdná velká louka s narychlo 
zasazenými stromky.
Celkem se odhaduje počet židovských 
obětí v Malém Trostinci od 65 000 do 
207 000. 
Nyní je zde pietně upravený terén 
s místy nápadně zelenou trávou a ka-
menný obelisk připomínají tyto hrůzné 
okamžiky dějin.
Mít více času, nacistům by se jejich plán 
zbavit Evropu Židů jistě povedl. Z býva-
lého Československa přišlo o život na 
270 000 židů. V průběhu 2. světové vál-
ky zahynulo v Evropě z důvodů rasové 
nadřazenosti na 6 milionů Židů, tedy 
skoro 70%  jejich populace.  
Po válce byla tato nacistická politika 
systematického, státem provozova-
ného pronásledování a hromadného 
vyvražďování občanů židovské národ-
nosti nazvaná holokaust (naprosté 
zničení, úplná katastrofa, masakr), pří-
padně hebrejským šoa (zlo, nesprave-
dlnost).

Milan Hajdušek

Uctění památky padlých
Každoročně se schází občané Metylovic u pomníku padlých, aby zde uctili památku těch, kteří zahynuli v době 2. světové 
války. V tomto okamžiku (začátek dubna) není jasné, zda se z důvodu vyhlášení nouzové stavu a s tím spojených opatření 
toto setkání uskuteční i v letošním roce. Pokud bychom i začátkem května byli koronavirovou pandemii stále omezeni v se-
tkávání většího počtu osob, věnujte prosím tichou vzpomínku obětem 2. světové války. A pokud půjdete kolem pomníčku 
padlých, zastavte se na chvíli a připomeňte si ty, kteří položili své životy za naši svobodu. Ing. Lukáš Halata, starosta
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Prezentace obce Metylovice
Metylovice jsou obcí, kterou určitě 
stojí za to navštívit, protože má nejen 
svým občanům, ale i návštěvníkům co 
nabídnout.
Po celá desetiletí se o společenské, kul-
turní i sportovní vyžití staraly místní 
spolky a organizace a činí tak dodnes. 
Nejstarším spolkem je Sbor dobrovol-
ných hasičů, který byl založen v roce 
1886. Naši hasiči stáli u zrodu soutě-
že Moravskoslezské ligy v požárním 
sportu. Soutěží se nejen zúčastňují, 
ale pravidelně i různá klání organizují, 
např. závod TFA, tradiční pohárovou 
soutěž nebo recesní soutěž netradič-
ních družstev. Sportovní vyžití nabízí 
Sportovní klub, Sokol nebo Tenisový 
klub. Naši sportovci se mohou pochlu-
bit řadou vynikajících výsledků, ať už 
se jedná o volejbal, fotbal, či stolní te-
nis. Tyto spolky jsou mimo sportování 
také činné na poli kulturním. Sportov-
ní klub pořádá plesy a tradiční Šibřin-
ky (letos byly již devadesáté) a Sokol 
se může pochlubit divadelním soubo-
rem „Sokol na prknech“, který slaví 
úspěchy nejen v našem regionu, ale 
i za jeho hranicemi. Tenisový klub kro-
mě sportování pořádá ve svém areálu 
letní koncerty Bluegrass Theatre. 
Aktivní jsou také další spolky a or-
ganizace Myslivecký spolek, Klub Se- 
niorů, Spolek rodičů při ZŠ, Zahrád-
káři, Včelaři a další, kteří během roku 
pořádají mnoho zajímavých akcí nejen 
pro místní, ale i pro příchozí občany. 
V obci se nachází mnoho zajímavostí, 
které stojí za zmínku. Nejstarší docho-
vanou stavbou je kostel Všech svatých, 
který byl postaven v roce 1577. V obci 
bylo z obecních prostředků, ale i díky 
podpoře Evropského fontu pro regi-
onální rozvoj a Muzea Novojičínsko, 
vybudováno a v roce 2010 slavnostně 
otevřeno Muzeum Metylovice se stálou 
expozicí „Kožane město“, kde se ná-

vštěvníci mohou seznámit se slavnou 
historii řemenářství, vydělávání kůží 
a výroby proslulého metylovického 
biče. Kromě stálé expozice mohou ná-
vštěvníci zhlédnout také výstavy foto-
grafů, malířů a výtvarníků nejen z Me-
tylovic, ale i širokého okolí Chloubou 
obce je nová základní škola, jejíž stavba 
byla dokončena v roce 2014. Sportovci 
jsou zase pyšní na nově opravenou so-
kolovnu.
Návštěvníci Metylovic jistě ocení zre-
konstruovanou Restauraci a penzion 
Pod lípami, kde se mohou nejen občer-
stvit, ale mohou zde i „hlavu složit“. 
Zastavit se můžete i u několika sakrál-
ních památek – kapličky u svaté Anny, 
u kříže na Božích mukách, kamenného 
kříže na bývalém hřbitově. 
Ti, kteří mají rádi pohyb mohou, ať již 
na kole nebo pěšky vyrazit do terénu. 
Metylovice jsou obklopeny třemi vr-
choly. Asi nejznámější z nich je Mety-
lovická hůrka, lidově zvaná Čupek, Zde 
se každoročně scházejí 31. prosince 
občané Metylovic i okolních vesnic, 
aby se rozloučili s odcházejícím rokem 
a přivítali rok nový. 5. července 2019 
zde byl odhalen a posvěcen dřevěný 
reliéf Cyrila a Metoděje a byla tak zalo-
žena tradice Cyrilometodějských pou-

tí. Na Čupku je vybudováno také pěkné 
posezení s ohništěm, takže určitě stojí 
za to tohle místo navštívit. Z Metylovic 
sem vede asfaltová silnice nebo žlutá 
turistická značka.  
Druhou krajinnou dominantou je lesní 
masiv Ondřejníku a třetím vrcholem 
je Magoň, kde opět najdou návštěvníci 
posezení s ohništěm. 
V roce 2019 se uskutečnil první ročník 
Metylovského trojsešupu, který zave-
dl turisty na všechny tři vrcholy, kde 
se mohli pokochat nádhernými výhle-
dy na blízké i vzdálené vesnice a měs-
ta a zejména na beskydské hory. Akce 
měla velký ohlas, a proto se v letošním 
roce opět uskuteční v neděli 27. září.
Obec pořádá i další kulturní a spole-
čenské akce. Nejznámější je určitě Den 
obce spojený s Gulášmetem – soutěží 
ve vaření guláše. Dále pak vítání no-
vých občánků, květnová vzpomínka 
na padlé ve světových válkách, Den 
dětí a Předvánoční jarmark s mikuláš-
skou nadílkou.
V současné době žije v Metylovicích cca 
1750 obyvatel. Najdete zde, mimo již 
výše zmiňovaných staveb, také obecní 
úřad, knihovnu, poštu, dětské sanato-
rium, sokolovnu a hasičskou zbrojnicí. 
K volnočasovým aktivitám je mož-
no využít 3 dětská hřiště s pískovišti 
a prolézačkami. Ke sportování slouží 
areál s fotbalovým hřištěm, třemi an-
tukovými kurty na volejbal, tenis či 
nohejbal a jedním beach volejbalovým 
hřištěm. Bohužel nám v současné době 
chybí v tomto areálu adekvátní sociální 
zařízení. Sportu chtiví zájemci se mo-
hou vyřádit také na kurtech Tenisové-
ho klubu.
Společenské, kulturní i sportovní vy-
žití máme opravdu bohaté. 
Na závěr můžeme říci, že my se bavit 
umíme, co je nuda nevíme. PR výbor


