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ŠKOLSTVÍ

V pondělí 4. 9. se otevřely vstupní dveře školy a přes
prázdniny osiřelá škola se zaplnila 66 školáky, kteří nedočkavě vyhlíželi své třídní učitele. Prvňáčci si s sebou přivedli rodiče, aby si dodali odvahu.

Všechny školáky přivítal ve školní jídelně starosta obce,
paní ředitelka i předseda hasičů, který odměnil prvňáčky
sladkou odměnou.
Školní rok nabral obrátky hned od prvního týdne. Všichni si museli opět zvyknout na svá nová místa ve třídě, na
své spolužáky, na nové učebnice a sešity, které v pátek
29. 9. vyměnili za špejle, papír a pastelky. Vždyť podzim se
už rozeběhl na plné obrátky.
K podzimu patří i pouštění draků. Od rána všichni pilně
pracovali na výrobě svých draků. Během vyučování se dozvěděli, že draci létali na obloze už dávno a dokonce nelétají
jen u nás, ale po celém světě.
Nakonec se svými krásně vyrobenými draky všichni
mohli pochlubit na fotbalovém hřišti, kde lety draků děti doprovodily básničkami, písničkami i svými pohádkami, které
v tento den vznikly.
K pátečnímu dni se připojily se svými draky i děti z mapokraèování na str. 2   Â
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teřské školy, oddělení Sluníčka i Medvídků, které si létání
moc užily.
Velké poděkování patří i trpělivým rodičům, kteří přišli
pomoci svým dětem vyrobit draky, i těm rodičům, kteří pomáhali při létání.
Za zdařilý den patří i poděkování vyučujícím, kteří tuto
akci pro děti připravili.
Mgr. Barbara Raszyková

velký zájem. Paradoxně jsme vydělali pro naše děti ze ZŠ
a MŠ Metylovice více peněz než vloni, a to je pro nás velká
výzva v tomto pokračovat.
Těšíme se na příští rok!
Hospodaření SRPŠ ve školním roce 2016/17
Příjmy:
Příspěvky SRPŠ – 36 300 Kč.
Výdaje:
Mikuláš – 6 001 Kč; Maškarní ples – 30 909 Kč; Výlety – 1 764 Kč; Vaječina – 1 658 Kč; Trička předškoláci –
1 445 Kč; Mikiny 5. třída – 3 795 Kč; Dárky na Dětský den
– 19 602 Kč; Dětský den – 12 558 Kč; Doprava - kino F.n/O.
– 748 Kč; Autobusy na šk. akce – 15 217 Kč.
Celkové výdaje Sdružení rodičů za rok 2016/17 činí
93 697 Kč. Když odečteme částku 36 300 Kč (členské příspěvky od rodičů), vyjde částka 57 397 Kč, kterou ve škol-

SRPŠ na Dni obce
Končily letní prázdniny a naše obec slavila další výročí.
Sdružení rodičů mělo opět možnost se zúčastnit stánkovým
prodejem zákusků. Využili jsme toho a napekli několik plechů oblíbených zákusků, dortových želé, šneků, rolád, muffinů, bublanin, řezů a věnečků. Trochu jsme se děsili toho
množství, protože počasí moc nepřálo, ale naštěstí nepršelo.
Ve 14 hodin jsme otevřeli hezky nazdobený stánek a přesně v 17.17 hod. jsme prodali poslední dobrotu. Letos nám
rodiče dětí s napečením moc nepomohli, zákusky donesly 3
maminky a jedna babička: Mirka Vacková, Martina Šigutová, Vladimíra Volná a Zuzana Čečotková. Tímto jim moc
děkujeme! O ostatní napečení se postarali členové Sdružení
rodičů. Jako nápoje jsme servírovali kávu, kakao, čaj a na
poslední chvíli jsme se rozhodli pro větší nabídku teplých
nápojů a rozšířili ji o mošt, grog nebo čaj s rumem. Mimochodem výborný nápad – o teplý mošt a studený rum byl
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ním roce 2016/17 Sdružení rodičů nabylo vlastním úsilím a
od sponzorů. Na jednoho žáčka tedy vychází částka 474 Kč
(121 dětí MŠ a ZŠ Metylovice).
Tímto děkujeme všem stávajícím členům, našim věrným dobrovolníkům a všem, kdo kdy nezištně přiložili ruku
k dílu. V neposlední řadě také velké díky Obecnímu úřadu
Metylovice za poskytnutou dotaci!
Plán akcí na školní rok 2017
5.10.17
v 16 hod. plenární schůze
1.10. až 31.10.17 soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
13.10.17
výlet Metylovice Horečky
1.11.17 až 1.6.18 sběr plastových víček
7.11.17
Halloween
24.11.17
výtvarný podvečer
12/17
Vánoční jarmark (datum včas upřesníme)
Sdružení rodičů dále oznamuje, že od 1. 11. 2017 do
1. 6. 2018 proběhne oblíbená soutěž ve sběru plastových víček pro Elišku z Lichnova.
Hezký podzim všem dětem a jejich rodičům přeje
Sdružení rodičů Metylovice o.s.

Děti si na táboře užily týden sportu
Na fotbalovém hřišti se v srpnu konal týdenní příměstský tábor. Byl určen pro kluky, kteří za naši obec hrají
fotbal. Zúčastnilo se ho 16 malých fotbalistů, pro které připravili trenéři dny plné sportu a samozřejmě hlavně fotbalu.
„Naším hlavním cílem bylo nejen se dobře pobavit a zasportovat si, ale i utužit kolektiv, aby se chlapci lépe poznali
a skamarádili se. Myslím, že se nám to docela podařilo,“
řekl za pořadatele trenér Petr Murka.

Počasí bylo po celý týden více než přívětivé, a tak malí
fotbalisté mohli trénovat dopoledne i odpoledne. Občas si
dopřáli procházku a hlavně hráli malé turnaje. „Tábor byl
příměstský, tedy bez spaní. Jídlo i pitný režim jsme měli zajištěné v Restauraci na hřišti. A třebaže jsme takový tábor
pořádali poprvé, a byli bez větších zkušeností, mám pocit,
že se dětem líbil,“ podotkl Petr Murka. Jeho tvrzení podpořil
i jeden z malých táborníků, jedenáctiletý Lukáš: „Na táboře
byla sranda. Bavily mě hlavně ty malé turnaje. Kluci byli
všichni dobří, takže se mi tady líbilo.“ Na otázku, zda půjde
na fotbalový tábor i příští rok, jen spokojeně pokýval hlavou, že ano. Také rodiče dětí byli spokojeni. „Musím pochválit trenéry, kteří to s dětmi umí. Zajistili klukům spoustu
pohybu, což je v dnešním počítačovém světě k nezaplacení.
A když to ještě udělali tak, že se to všem táborníkům líbilo,
tak jsem více než spokojená,“ chválila Vlaďka Volná.

Školáci zažili cvičný požární poplach
Už v prvním týdnu školy se naši žáci učili, jak se zachránit v případě, že by začala hořet škola. V pátek 8. září
proběhl ve škole cvičný požární poplach a následná evakuace školy. Po vyhlášení poplachu opouštěli žáci se svými
vyučujícími školu podle evakuačního plánu a shromáždili
se na školní zahradě. Evakuace školy proběhla naprosto
klidně a spořádaně a trvala nám pouhých pár minut. Na
závěr mohli žáci vidět simulované hašení požáru práškovým
hasicím přístrojem na papírové maketě, kterou vyrobily děti
z MŠ oddělení Sluníčko pod vedením p. Mráčka. Nad celou
akcí bděla bezpečnostní technička paní Kopecká, které bych
tímto chtěla poděkovat.
Barbara Raszyková, ředitelka školy

INFORMACE PRO OBČANY
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 30. 6. 2017
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s Linkou bezpečí, z. s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, na poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací
smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s Tenisovým klubem
Karlický, z.s., Metylovice 285, 739 49
Metylovice, na poskytnutí daru ve výši
5 000 Kč a pověřuje starostu obce k
podpisu darovací smlouvy – viz příloha
č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o dílo se společností Adam Kopřiva
STAVBY s.r.o., Metylovice 186, 739 49

Metylovice, IČ: 28597702, na zateplení
fasády budovy mateřské školky v Metylovicích a pověřuje starostu obce k
podpisu této smlouvy – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice schvaluje vyčlenění mzdových finančních prostředků na
rok 2017 ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice, p. o. v celkové výši 66 412
Kč.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
zastoupenou společností GridServices
s. r. o., Plynárenská 49/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, IČ: 27935311, na přeložku STL plynovodu „Restaurace pod Lípami“ a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy – viz příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČO 24729035, zastoupenou

Ing. Němcem Jiřím, firmou ELTOM,
s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ: 25837117, na
stavbu: „Metylovice, Přibyla přeložka
kNN“, číslo stavby: EP-12-8002573/
VB1 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy – viz příloha č. 6.
 ZO Metylovice schvaluje záměr
prodeje obecního pozemku parc. č.
1864/1a části obecního pozemku parc.
č. 1993/1, vše v k. ú. Metylovice
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000
Kč Mysliveckému spolku Metylovice,
739 49 Metylovice 058, IČ: 48428515,
zastoupeným předsedou spolku Stanislavem Pinkem, k nákupu jádrového
krmiva pro zvěř a k nákupu léčiva pro
spárkatou zvěř.
 ZO Metylovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Davidu Pavelkovi, Metylovice 481, IČ: 74229494, na
pokraèování na str. 4
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částečnou úhradu nákladů na pořádání dvou filmových představení letního
kina ve výši 2 x 4 500 Kč – viz příloha
č. 7
 ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocení a kamenné
zídky hřbitova v Metylovicích – etapa
II“ firmu BESTON, spol. s r.o., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
47667036, za nejnižší nabídnutou
cenu, tj. 969 535 Kč bez DPH – viz
příloha č. 8.
 ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo s firmou BESTON, spol. s r.o.,
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 47667036, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava oplocení a kamenné zídky hřbitova v Metylovicích – etapa II“, za nejnižší nabídnutou cenu 969 535 Kč bez DPH a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Smlouva bude podepsána až po přiznání dotace z Ministerstva zemědělství
– viz příloha č. 9.
 ZO Metylovice schválilo Závěrečný účet obce Metylovice za rok 2016 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad dle § 17 odst. 7,
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. – viz
příloha č. 10.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice bere na vědomí
žádost o opravu místní komunikace
parc. č. 1127/6 a 1127/8 v k. ú. Metylovice
NESCHVÁLILO:
 ZO Metylovice neschvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku
parc. č. 1993/1 v k. ú. Metylovice.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 21. 8. 2017
SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje prodej
obecního pozemku parc. č. 1864/1 a
části obecního pozemku parc. č. 1993/1
v k. ú. Metylovice paní Marii Němcové, Metylovice 256, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Tep4

lická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou
Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
IČ: 47195355, na stavbu zařízení distribuční soustavy, zemního kabelového vedení NN – „Metylovice – Miriam
Štěrbová – NNk“, číslo stavby: IV-128014098/2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu se společností B + J stavební s.r.o., Ostravice č. ev. 1272, 739 14
Ostravice, IČ: 25833529 – viz příloha
č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017
se společností KONSTRUKTIAL s.r.o.,
Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IČ:
25399063, na opravu místní komunikace v obci Metylovice-Zámrklí a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo – viz příloha č.
6.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí
žádost pana Miloše Zagrapana o změnu územního plánu, spočívající ve
změně využití stávající plochy pozemku parc. č. 1637/3, LV 1411 v k. ú. Metylovice z plochy zemědělské na plochu
pro bydlení v rodinných domech.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí
Petici občanů na celoroční zavedení
spoje č. 8 linky 860347.
 ZO Metylovice byl na vědomí
předán dopis od pana Vratislava Němce, adresovaný členům zastupitelstva
obce Lhotka, v němž vyjadřuje svůj nesouhlas s uvažovanou výstavbou obecní komunikace přes jeho pozemky a
žádá přizvání k jednáním, na kterých
by byla daná problematika projednávána.
Starosta obce seznámil přítomné s
průběhem konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ Metylovice a tlumočil doporučení konkurzní komise na jmenování
nové ředitelky Mgr. Barbary Raszykové, která bude starostou obce jmenována s účinnosti od 23. 8. 2017 na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní
školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské
školy Metylovice, p.o. Proti návrhu nebyly připomínky.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
METYLOVICE
ZE DNE 18. 9. 2017

SCHVÁLILO:
 ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s manžely Gerhardem Hřivnackým a Mgr. Janou
Hřivnackou, Hornická 1202/19, 748 01
Hlučín, na odkoupení pozemku parc.
č. 1133/2 a 1133/3 v k. ú. Metylovice
za cenu 22 035 Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy – viz
příloha č. 2.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Ing. Lukášem Fabiánem, J. Božana 3134, 738 01
Frýdek-Místek na umístění vodovodní
přípojky v obecním pozemku parc. č.
452/6 v k.ú. Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy –
viz příloha č. 3.
 ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností
Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO:
42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D.,
generálním ředitelem, zastoupen na
základě Pověření ze dne 5. 1. 2016
Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, na umístění stavby „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička sv. Anny a
Metylovice-Žukov“ na pozemku 2095/2
v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy – viz příloha č. 4.
 ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky na vybudování
pasivního odpočinku u Božích muk v
Metylovicích firmu Jaroslav Tošenovský, stolařství LUTO, Ostravice 529,
739 14 Ostravice, IČ: 67336949 za nejnižší nabídnutou cenu, tj. 309 276 Kč
včetně DPH – viz příloha č. 5.
 ZO Metylovice schvaluje záměr
pronájmu části nebytových prostor v
přízemí budovy Obecního úřadu Metylovice, Metylovice č.p. 495, za účelem
provozu prodejny s potravinami.
 ZO Metylovice schvaluje záměr
pronájmu části nebytových prostor v
přízemí budovy obecního úřadu Metylovice, Metylovice č.p. 495, za účelem
podnikání – provozování služeb (dříve
provozovna České pošty).
 ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti s Michalem a Markétou Bílkovými na umístění vodovodní přípojky v
obecním pozemku parc. č. 347/10 v k.

ú. Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy – viz příl. č. 7.
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ZO Metylovice vzalo na vědomí

žádost paní Ivany Fulnekové o ukončení nájmu v prodejně potravin k 31.
12. 2017.
 ZO Metylovice vzalo na vědomí

sdělení České pošty, s.p. o změně obsluhy stávající pošty v Metylovicích a
podání výpovědi z nájmu nebytových
prostor k 28. 2. 2018.

OBEC INFORMUJE
Máme pro vás 8,5 miliónů
z Operačního programu Zaměstnanost
a 18 miliónů z Programu rozvoje
venkova
Uvažujete o založení či rozšíření sociálního podniku?
Pak se neváhejte na nás obracet ohledně možností financování z evropských dotací. Máme pro vás připraveny peníze
např. na kavárny, bistra, pivovary, prádelny a další činnosti. MAS Frýdlantsko-Beskydy bude v průběhu listopadu 2017 vyhlašovat výzvu na oblast sociálního podnikání
a velice rádi vám poskytneme co nejvíce informací ohledně
přípravy žádosti, jejího hodnocení a následné realizace projektu.
V průběhu prosince 2017 budeme vyhlašovat výzvu
z Programu rozvoje venkova, kde máme připraveno cca
18 milionů pro projekty zaměřené například na posílení rekreační funkce lesa. Můžete realizovat výstavbu a rekonstrukci stezek pro turisty, značení významných přírodních
prvků, výstavbu herních, naučných a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
zařízení k odkládání odpadků. Dále projekty se sportovní,
zábavní a rekreační činností vázáné na venkovskou turistiku, např. malé penziony pro turisty.
Další dotace budou směřovat na projekty podporující
mladé začínající zemědělce na případné investice do malých
chlívečků pro domácí zvířátka, na zahrádku nebo přímo sad
produkující čerstvou zeleninu a ovoce. Následně si můžete
vybudovat obchůdek přímo ze dvora s pěknou doprovodnou
zelení a nabízet lidem zaručeně domácí farmářské výrobky
z vaší malinké rodinné farmy.
Podpořeni budou též vlastníci lesa a lesních pozemků na
výsadbu zpevňujících dřevin a pořízení oplocenek, zakoupení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích. Dokonce si můžete opatřit svého koně pro těžbu
a dopravu dříví a zmodernizovat svou dřevozpracující provozovnu. Dále je podpora nasměrována na projekty zajišťující
preventivní protipovodňové opatření na drobných vodních
tocích a v jejich povodích.
Pokud jste aktivní zemědělci či zkušení lesníci, zruční
řemeslníci, případně zkušení majitelé kavárny, neváhejte
a přijďte se k nám zeptat na vaše možnosti. Jsme tady pro
vás. Více informací na www.masfb.cz, kde naleznete kontakty na jednotlivé pracovníky naší místní akční skupiny.

Topení a komíny
Již nám opět nastala hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny

vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice
požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady
jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize
a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je
může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a provedení spalinové
cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda
nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty
provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Revize spalinové
cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při
každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může
provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem
osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin,
nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat
v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou
linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u
kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i
starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující
osoby!
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Výběrové řízení – ředitel/ka ZŠ a MŠ
Informace o výběrovém řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace – Základní škola Mjr.
Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o., Metylovice č. 620
V květnu letošního roku odstoupila z funkce ředitelky
základní školy PaedDr. Renata Spustová, Ph.D.
Obec Metylovice následně, dne 8. 6. 2017, vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo.
Mezitím byla starostou obce jmenována konkurzní komise, v níž byl zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Ing. Pavel Šveda; za Českou školní inspekci Karel
Richter; Mgr. Radmila Závodná, ředitelka ZŠ a MŠ Pstruží,
p. o. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
v oblasti školství; Mgr. Miroslav Klimánek, pedagogický
pracovník ZŠ Metylovice; Petr Černoch předseda školské
rady; Ing. Radomír Kulhánek jako člen určený zřizovatelem
a Ing. Lukáš Halata, starosta obce, jako předseda komise.
1. zasedání konkurzní komise proběhlo 20. 7. 2017. Na
této schůzce byla dohodnuta činnost komise, která se řídí
Vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.
Komise zde posoudila přihlášky uchazečů na základě požadavků stanovených zřizovatelem a uveřejněných na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklém.
Do konkurzního řízení se přihlásili tři zájemci: Mgr. Daniel Hosnédl, Mgr. Barbara Raszyková a Mgr. Radim Satola.
Konkurzní komise se dohodla na rozšíření o 2 členy
z řad členů zastupitelstva obce Metylovice, a to o Ing. Martu
Bílkovou a Ing. Jana Koloničného, Ph.D., oba s hlasem poradním.
Rovněž byl dohodnut termín 2. jednání konkurzní komise na den 21. 8. 2017 na Obecním úřadě v Metylovicích, na
který byli pozvání všichni tři přihlášení zájemci.
Z
usnesení
2.
jednání
konkurzní
komise
vyplynulo,
že
uchazeči
vhodnými
pro
výkon funce ředitele/ky Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, p. o. jsou dva:
1. Mgr. Barbara Raszyková
2. Mgr. Daniel Hosnédl.
Dne 23. 8. 2017 jmenoval starosta obce Mgr. Barbaru Raszykovou novou ředitelkou metylovské základní
školy.

Metylovice mají nové osvětlení
a opravují cesty
Až někdy půjdete v pozdních hodinách pěšky z Frýdlantu, budete mile překvapeni. Uvidíte totiž dobře na cestu.
„Obec dokončila výstavbu veřejného osvětlení nad ovocným
sadem, to znamená, že lidé mohou chodit domů nad sadem
i večer a v noci,“ potvrdil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Náklady na osvětlení vyšly na 800 000 korun. Jde o první
krok v projektu vybudování nové cyklotrasy, kterou vedení
obce plánuje. „Zažádali jsme o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce se slovenským městem Krásná
nad Kysucou. Zda jsme uspěli, v tuto chvíli nevíme,“ pokrčil
rameny starosta.
Metylovice mají rozjeté i další investiční akce. V těchto
den se například rekonstruuje kompletně cesta na Zámrklí.
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Oprava bude stát 840 tisíc korun. „Jde o celkovou rekonstrukci cesty včetně pokládky nových podkladových vrstev,
odvodňovacích žlabů, úpravy brodu apod. Délka trasy je 500
metrů,“ upřesnil Lukáš Halata.
Co je naopak hotové, je rekonstrukce cesty u bývalého
Zástroje na rozhraní katastru Metylovic a Pržna. Šlo o společnou akci obou obcí. „Cestu jsme nejprve vykoupili a pak
jsme se rovným dílem podíleli na její opravě,“ pokračoval
starosta.
A jaké byly plány na prázdniny? „Na programu bylo zateplení mateřské školy. Akce vyjde obecní kasu na 420 tisíc
korun. Oprava se musela stihnout během měsíce, kdy je
školka pro děti uzavřená,“ doplnil Lukáš Halata.

Metylovice postaví přístřešek i zeď
Jeden přístřešek pro turisty na Čupku je dávno hotový
a nyní hodlá obec postavit druhý. „Půjde o pasivní odpočivadlo na trase z Metylovic do Hodoňovic na Božích mukách.
S výstavbou začneme ještě teď na podzim. Zhotovitelem je
stolařství LuTo,“ řekl starosta Metylovic Lukáš Halata.
Jak dále uvedl, na místě vznikne ohniště, turisté i místní si budou moci odpočinout na lavičkách. K dispozici bude
stůl i odpadkový koš. Odpočívadlo bude zastřešené. „Peníze
jsme získali z dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši
200 tisíc korun,“ upřesnil starosta.
Obec také pokračuje v opravě zídky a oplocení na hřbitově v Metylovicích. „Jde o druhou etapu. Rovněž na tuto
stavbu se nám podařila získat dotace ve výši 700 tisíc korun. Zhotovitelem je firma Beston. Zídka by měla být hotová
do konce listopadu,“ doplnil Lukáš Halata.

Forenzní značení jízdních kol
Druhou říjnovou sobotou skončilo v Pržně forenzní značení jízdních kol pro rok 2017. Akce probíhala téměř v každé obci mikroregionu celkem dvakrát, vždy na jaře a na
podzim. Zájem občanů byl velký, celkem se označilo 1293
jízdních kol, koloběžek a invalidních vozíků. Velký podíl na
celkovém počtu tvořily elektrokola. Zájem byl hodně ovlivněn počasím, ale nakonec díky krytým prostorám, značení
probíhalo i za deště.
Zajímavostí je, že při přípravách jsme byli informováni,
že maximální denní počet kol, který je možné označit je
60–80. Našemu týmu se podařilo během jednoho dne označit
téměř 140 kol! – a to opakovaně celkem ve třech termínech.
Zkrátka trhali jsme rekordy.
V pomyslném žebříčku celkově označených kol vyhrál
Frýdlant n/O s 328 jízdními koly, druhé místo patří Pržnu
a to se 174 koly, a třetí se umístila Ostravice – 127 jízdních
kol, těsně následována Baškou se 124 koly. Další pořadí
obcí: Kunčice p. O. – 107 kol, Čeladná – 85 kol, Pstruží – 82,
Janovice – 78, Malenovice – 71, Metylovice – 51, Lhotka –
28, Staré Hamry – 25, Bílá – 13.
Myslíme si, že projekt byl velice úspěšný a lidé měli zájem označit a zaregistrovat si svá jízdní kola.
Projekt připravilo a financovalo Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu Městskou policií Frýdek-Místek a za finanční podpory Ministerstva vnitra.
Ing. B. Manďáková Radová

Z České pošty bude Pošta partner
Česká pošta mění styl svých služeb. Změna se dotkne
i Metylovic. Od 1. 10. bude služby lidem poskytovat tzv.
Pošta Partner. „Toto rozhodnutí není naše, ale přišla s ním
sama pošta. Pro obyvatele se nic výrazného nemění. Pošta
se jen přesune o pár metrů dál, bude ji provozovat firma
RST Invest vedená Tomášem Slípkem,“ uvedl starosta Lukáš Halata.
Podle toho, co uvádí Česká pošta, se poskytované služby
nezmění. Pošta Partner poskytuje všechny základní služby,
tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem
a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby,
výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží,
prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů
okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej
tisku. „Nová Pošta Partner dokonce bude mít delší otevírací
dobu, než mívala doposud. Otevřeno bude od pondělí do pátku, a to od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin. A to si myslím, že
mnozí lidé uvítají,“ pokračoval starosta. Poštu Partner tak
najdete od října v Metylovicích v domě s číslem popisným

ASPV – cvičení žen

146. Objekt bude zřetelně označen nápisem Česká pošta.
Česká pošta přichází s projektem Pošty Partner, protože
chce zachovat dostupnost poštovní sítě i v malých obcích, ve
kterých zvažovala úplné zrušení svých poboček. Ty budou
provozované třetími osobami v rámci jejich stávajícího podnikání. Pošty Partner tak budou například součástí obchodů, kaváren či obecních úřadů.
V současné době má Česká republika na jedné straně
jednu z nejhustších poštovních sítí v Evropě, na straně druhé má z evropských zemí nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery. Pro srovnání, v Německu se
jedná o téměř 100% podíl smluvních partnerů a v Rakousku
71%. K 1. srpnu 2017 eviduje pošta již 364 provozoven Pošta
Partner.

Změna výpůjční doby v knihovně
v Metylovicích
od 1. září 2017 se výpůjční doba v knihovně
Metylovice mění takto:

PÁTEK 15.00 – 17.00 hod.

SPOLKY

Na 3. ročníku Gulášmetu,
který se konal 2. září 2017 v
rámci oslav Dne obce, jsme
opět nechyběly se soutěžním
družstvem.
Tentokrát jsme vařily
„Hudryhudry guláš“. Stejně
jako loni jsme měly uvařeno
brzy a mohly tak zasytit guláše chtivé návštěvníky. Prodávaly jsme a prodávaly, až
nám málem nezbyl vzorek pro
hodnotící komisi. Ale vše se
podařilo, i když jsme nesupěly u hodnotící komise odborné
ani laické. Konkurence byla
vysoká. Důležitý poznatek pro
nás je ten, že „hudry hudry
guláš“ se vyprodal do poslední kapky, takže asi špatný nebyl.
V letních měsících, červen až srpen, jsme cvičení
zaměnily za tenis. Pravidelně jsme se scházely ve čtvrtky na tenisových kurtech a
věnovaly se zdokonalování
v tenisovém umění. Někdy
nám to šlo lépe, jindy zas
trochu hůře. Vyústěním
našeho letního snažení byl
letos již 8. ročník tenisového turnaje, který se nesl v
duchu pohádky. Ten se konal v neděli 17. září 2017.
Tedy měl se konat, ale zra-

dilo nás počasí. Lilo a
lilo. Všechny hráčky si
připravily
důmyslné
kostýmy a tak by bylo
škoda je nepředvést. V
hospůdce Na hřišti, kde
jsme nalezly azyl, jsme
se namaškařily a místo
tenisu hrály různé vědomostní hry. Soutěžily
dvoučlenné týmy, kterých letos bylo 6. Při
soutěžním klání jsme
tedy mohly vidět vodníky, Pepka námořníka, klauna, Fionu, růžového zajíčka, berušku či trpaslíka.
Všechny soutěžící páry obdržely medaile, diplomy a drobné
dárky. Soutěžní otázky nám připravila kouzelnice Martina.
Už teď se těšíme na další tenisovou sezónu.
Od září opět cvičíme v tělocvičně, a to každé úterý od
19.30 hod.
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Šachistům ze Sokola začíná sezóna
21. října 2017 začne mistrovským utkáním proti Lhotce
nová šachová sezóna okresního přeboru. Půjde o historicky
první zápas nově založeného oddílu šachu Sokola Metylovice.
Okresní přebor má 14 účastníků. Každé družstvo bude
hrát s každým na pěti šachovnicích. Soutěž se řídí pravidly
FIDE a Soutěžním řádem ŠSČR. Za vítězství obdrží družstvo 3 body, za remízu 1 bod a prohru 0 bodů do výsledkové
tabulky. Tempo: 90 min./40 tahů + 30 min. do konce partie
s bonusem 30 s/tah. Hracím místem domácích utkání je sokolská klubovna v Sokolovně.
Naším nejlepším hráčem a koučem je Petr Vysoglad
z Metylovic, který sestavil družstvo, abychom hráli někde
ve středu tabulky, případně překvapili lepším umístěním.
Sportovní cíle ovšem nejsou tím nejdůležitějším úkolem
družstva. Tím je postupné vybudování šachového oddílu
s vlastní členskou základnou. Každopádně metylovští hráči
by se časem měli stát základem družstva. Všichni zájemci
jsou vítáni.
Dobrou formu před sezónou ukázal koncem září na
výborně obsazeném turnaji v
Dolním Benešově Petr Vysoglad, který startoval za náš
Sokol. Skončil na výborném
22. místě ze 109 účastníků a
získal body do žebříčku FIDE. Šlo o 31. ročník Memoriálu K.
Osmančíka se zahraniční účastí. Držme našim palce, ať se
jim daří.
Milan Hajdušek

Fotbalisté Metylovic rozjeli podzim
ve sdruženém mužstvu
Již konec jarní části sezóny 2016/2017 nasvědčoval tomu,
že mužský celek Metylovic nebude schopen bez nějaké hráčské výpomoci nadále samostatně fungovat v okresním přeboru.
Proto již před koncem minulého soutěžního ročníku bylo
osloveno vedení 1. BFK Frýdlant n/O. ve věci možného spojení rezervního týmu Frýdlantu s Metylovicemi. Výsledkem
několikaměsíčního jednání mezi Metylovicemi, Frýdlantem,
Fotbalovou asociací ČR a Okresním fotbalovým svazem je
vznik sdruženého mužstva Metylovice/Frýdlant B.
Tento společný tým má svou soupisku hráčů. Hráč uvedený na této soupisce není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo stejné věkové kategorie, pro kterou bylo sdružené mužstvo povoleno, tj. nemůže nastoupit
za A tým Frýdlantu a naopak hráči A týmu nemohou hrát
za sdružené mužstvo. Dorostenci mohou za společný celek
nastoupit (jiná věková kategorie), ale musí být rovněž uvedeni na seznamu hráčů sdruženého družstva.
Během letní pauzy byli do Metylovic zaregistrováni 4
noví fotbalisté – Jakub Kropp, Vojtěch Matěj, David Výtisk
a René Jarušek, kteří spolu s dosavadními hráči – Adamem
Bražinou, Lukášem Halatou ml., Otakarem Kulhánkem,
Ondřejem Němcem, Michalem Pajurkem, Liborem Rusinou,
Janem Šlachtou, Pavlem Ondruchem, Martinem Kohutem a
Františkem Závodným tvoří sdružený tým. Metylovice v létě
opustili Roman a Karel Hradilové (Baška), František Végh
(Raškovice) a Alexandr Alféry (Vojkovice). Zbývající hráči se
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do letní přípravy nezapojili, takže buď s fotbalem skončili,
nebo ještě nezačali.
Tým koučuje trenérské duo Arnošt Uherek (Metylovice)
a Roman Hajda (Frýdlant). Vedoucím mužstva je Pavol Zelenák.
Na seznámení nemělo společné družstvo moc času, absolvovalo v čase dovolených 3 přípravná utkání – nejprve prohrálo v Turzovce 9:1, pak doma porazilo Bašku 5:2
a nakonec remizovalo v Tiché 2:2. A tak úvodní zápas v Kozlovicích byl plný očekávání. Bohužel, nebo možná bohudík,
dostali kluci v Kozlovicích facku v podobě prohry 5:0. Možná
potřebovali trochu spadnout na zem a přistupovat k utkáním s určitou pokorou.
Výsledkem toho všeho bylo následné vítězství na domácím hřišti v Metylovicích nad Vojkovicemi 5:0. V dalších kolech zajíždějí Metylovice 3x ven (Nebory, Písek a Nošovice).
Utkání s Pískem se původně mělo odehrát v Metylovicích,
poněvadž ale termín koliduje s oslavami Dne obce, tak se
změnilo pořadatelství, tzn., nyní zajíždějí fotbalisté do Písku a na jaře budou naopak Metylovice hostit Písek. Zápas
v Neborech byl takřka rozhodnut již po prvním dějství, kdy
zkušení hráči domácích ukázali našim mladíkům přehled na
hřišti, přesné přihrávky a nebezpečné výpady z křídelních
prostorů. Své šance dokázali neborští v rozmezí 8 minut 3x
zužitkovat. Metylovice sice zásluhou Tabáška snížili na rozdíl dvou branek, ale do poločasu byl náskok domácích opět
3gólový – 4:1. Ve druhé půli metylovští fotbalisté sice dřeli,
avšak na víc, než na snížení stavu na konečných 4:3 (Dušík,
Michalica), již nedosáhli.
Věříme, že takto nově vytvořený tým, složený až na výjimky z mladých hráčů (ročník 1995 – 1998), vydrží tréninkové nasazení a bude postupně v mistrovských utkáních získávat cenné zkušenosti, které pak prodá v dalších zápasech.

Malí fotbalisté se utkali na memoriálu
Ondřeje Šprly
Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, uspořádal
v sobotu 24. 6. již 15. ročník memoriálu Ondřeje
Šprly v kopané starších žáků. Turnaj se konal na fotbalovém hřišti v Metylovicích za účasti družstev TJ Sokol
Ostravice, TJ Sokol Baška, TJ Kysučan Korňa (Slovensko) a domácích Metylovic. Náš domácí tým nakonec
vybojoval 3. místo. Za ním skončila už jen Ostravice. Prvenství slavil celek z Bašky, který suverénně porazil všechny
své soupeře, včetně silného celku z Korně, jemuž nakonec
patřila 2. příčka.
Jelikož dva hráči nasázeli během celého turnaje stejný
počet 10 branek, tak o trofeji pro nejlepšího střelce musel
rozhodnout jejich vzájemný duel. V něm si lépe vedl Matěj
Hrtus z TJ Kysučan Korňa, který ze tří penaltových pokusů
2x překonal metylovského gólmana Filipa Pěcha a o jednu
branka tak překonal svého soka Marka Siedloka z TJ Sokol
Baška.
Nejlepší fotbalisty jednotlivých družstev ocenila firma
Ing. Radomíra Kulhánka – Ronex, s.r.o. dárkovými pouzdry
s propiskami. Cenu pro nejlepšího hráče si tak z týmu SK
Metylovice odnesl František Černoch, z TJ Sokol Baška Michal Kmošťák, z TJ Sokol Ostravice Filip Martinisko a z TJ
Kysučanu Korňa byl oceněn Matěj Hrtus.
Všem organizátorům a sponzorům patří velký dík.
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Stará garda uspořádala noční turnaj
Staří páni Sportovního klubu Metylovice uspořádali
v sobotu 16. září 1. ročník nočního turnaje starých gard.
Večerního fotbalového klání, jehož začátek byl stanoven na
18. hodinu, se zúčastnily týmy ze Lhotky, Janovic, Havířova
a domácích Metylovic. K prvnímu utkání na deštěm zkrápěný trávník nastoupily Metylovice proti hráčům nad 35 let
ze sousední Lhotky, kteří hned na úvod získali cenný skalp
domácích po výsledku 1:2. V následném druhém zápase, již
pod umělým osvětlením, na sebe narazily Janovice a Havířov. Havířov byl na hrací ploše 45 x 25 m fotbalovější a po
zásluze zvítězil 8:1. Střelecká produktivita vydržela Havířovu i v následném souboji s Metylovicemi, který hosté ovládli
v poměru 9:2. Poté se na hřišti střetla mužstva Old boys
Lhotky a Janovic. Vyrovnané utkání skončilo po hrací době
(2 x 15 minut) lépe pro Janovice, které vyhrály 2:0. Po nich
se šestka hráčů Metylovic a šestka hráčů Janovic (5 hráčů
+ 1 brankář) rozešla smírně 5:5, což v konečném zúčtování znamenalo pro Metylovice umístění na chvostu tabulky.
K poslednímu duelu ve skupině proti sobě nastoupili Havířov a Lhotka. Havířov si po vítězství 5:2 upevnil své dominantní postavení v tabulce. Lhoťané, díky dosaženým třem
bodům nad Metylovicemi, obsadili 3. příčku. Finále mezi
prvním a druhým celkem tabulky si to tedy rozdal Havířov s Janovicemi. Ze souboje opět vyšel lépe havířovský celek, když porazil Janovice 3:1. Vítězný tým turnaje se mohl
ve všech utkáních opřít o střeleckou potenci Karla Voháňky, který nakonec zatížil konto soupeřů 8 přesnými zásahy
a stal se nejlepším střelcem večera. Asi ve 22.30 došlo na
vyhodnocení. Metylovicím, které obsadilo 4. místo, zůstal
doma pytlík brambor. Ostatní mužstva obdržela pohár
a šampaňské – velikost pohárů a objem šampaňského odpovídal umístění.
Poděkování patří všem sponzorům a pořadatelům, kteří
se zasloužili vůbec o konání, celkový průběh a závěrný program nočního turnaje. Stejně tak patří dík hráčům za účast
a sportovní nadšení, které panovalo na hřišti i mimo něj.
TABULKA po utkáních ve skupině
1. Havířov
2. Janovice
3. Lhotka
4. Metylovice
FINÁLE
Janovice – Havířov

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

22:5
8:13
4:8
8:16

9 bodů
4 body
3 body
1 bod

1:3

Staří páni neobhájili vítězství
v Janovicích
V sobotu 24. června proběhl v Janovicích 3. ročník fotbalového turnaje. Turnaj byl věnován uctění památky pana
Miroslava Reka, který celý svůj život spojil s janovickým
fotbalovým klubem a letos také k uctění památky
pana Antonína Šnyty, bývalého vynikajícího a
všestranného sportovce a dlouholetého funkcionáře klubu TJ Janovice, který by se v letošním
roce dožil 90 let.
Zápasy se hrály na dvou travnatých hřištích a tentokrát
i novým systémem každý s každým. Metylovští old boys ve

svém úvodním utkání zdolali borce z Havířova poměrem
3:2. V dalším střetnutí prohráli s domácími Janovicemi 5:1
a v posledním kláni podlehli Korni 4:0.
Celkové prvenství slavilo mužstvo z Korně,
které všechny své duely vyhrálo. Protože ostatní celky za ním si na svá konta připsaly jedno
vítězství, muselo tak o dalším pořadí rozhodovat
skóre. Nejlepší brankový rozdíl měly Janovice,
které tak obsadily 2. příčku. Havířovu bylo přisouzeno 3. místo a tabulku uzavřely Metylovice.

Hasiči se bavili na soutěži netradičních
družstev
Hasiči v Metylovicích pořádali opět po roce oblíbenou
Soutěž netradičních družstev. V patnáct hodin proběhl úvodní nástup a nezbytné rozlosování startovních čísel.
Jako obvykle se nejdříve představila dvě družstva našich
mladých hasičů v rozmezí 3 až 10 let – zkušenější Horolezci
a začínající Horolezčata.
Poté se už jako první soutěžní tým na základně připravovali Šiguti, vítězové z roku 2013. Rodinná souhra byla vidět
a výsledkem byl čas 18,940 s. Zdravotníci startují na této
soutěži od roku 2003, ale mužští závodníci v tomto týmu by
se za celou dobu dali nejspíš spočítat na prstech jedné ruky.
I letos to bylo ryze ženské družstvo a dosáhlo času 24,374 s.
Následující Bílci měli oproti loňské vítězné sestavě změnu
na rozdělovači. Jejich poslední trénink se uskutečnil přesně
před rokem (v rámci soutěže), ale na výkonu to poznat nebylo a Bílci se ujali vedení časem 17,860 s. Pravidelně k nám
také jezdí tým z prženského centra Náš svět. Letos dorazilo
družstvo z jejich pobočky Domov Anenská. Tým pod názvem
Bobříci předvedl útok za 34,595 s. Muži nad 35 let zvítězili
na Netradičce v letech 1992 a 1996. Jako obvykle si závodníci losovali jednotlivé posty. A tak se jen na této soutěži
Radim přesouvá na koš, Kovalík na rozdělovač, přesto se
solidním časem 20,158 s dostali na průběžné 3. místo. Čupovice jsou metylovská ulice, tolik jen vysvětlení pro případné
neznalé čtenáře. Jsou to také vítězové Soutěže netradičních
družstev z let 2008 a 2011. Vzhledem k síle jednotného
stroje vsadili na rychlý zadek a bleskovou vodu, z čehož byl
následný osmnáctivteřinový prostřik na 38,042 s.
Tradicí na této akci také bývá nesoutěžní pokus našich
mužů pod choreografií Gabky Ryškové. Kdo z aktivních
účastníků zažil Sedmerčata v roce 2013 nebo Travesti show
v roce 2015, přišla mu letošní Sněhurka a sedm trpaslíků
jako vcelku důstojný a bezproblémový převlek. Trpaslíci zaběhli útok za 22,664 s.
Sedm statečných startovali potřetí a snažili se obhájit
loňské druhé místo. Letos to na bednu nestačilo a časem
22,406 s skončili nakonec šestí. Také týmy mužů do 35 let
si své posty losovali. Navzdory tomu, že se na nálivce sešli
strojník/rozdělovač a béčkař, klaplo jim to nebývale dobře
a nebýt osmnáctivteřinového prostřiku na pravém proudu
(37,678 s), vyplývajícího z domnění, že terč už svítí, útočili
by na bednu. Cimrmani letos slaví 50. výročí založení svého
divadla, a tak jednotliví závodníci představovali postavy ze
sedmi různých her českého génia. Učitel z Vyšetřování ztráty třídní knihy na levém terči útočil na průběžné druhé míspokraèování na str. 12
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Á   pokraèování ze str. 11
to, ale prostřik matky ze hry Posel světla dával čas 21,126 s.
Tým Lubno venkov předvedl asi všechno vybavení jejich zásahového vozidla, od ochranného obleku na odchyt hmyzu až
nejspíš po oblek proti radiaci. Také oni si losovali jednotlivé
posty a výsledkem jim byl čas 23,674 s.
Celou soutěž pak uzavřelo družstvo Kahip z Vlčovic, což
byl tým Kahánků a Hipíků s Deny Izvorskou na béčkách.
Časem 20,085 s se těsně dostali před muže Nad 35 let na 3.
příčku.
Pětadvacátý ročník Soutěže netradičních družstev je za
námi, a tak se můžeme těšit na ten další zase za rok. Ale
ještě letos je před námi několik pohárových soutěží, jistě
nějaké běžecké závody a TFA. 21. října pak budeme v Metylovicích pořádat podzimní kolo hry Plamen – závod hasičské
všestrannosti.
Kristýna Ryšková
Celkové pořadí:
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas
1. Bílci – 17,626 – 17,860 – 17,860
2. Šiguti – 18,940 – 18,207 – 18,940
3. KAHIP (Vlčovice) – 20,085 – 20,081 – 20,085
4. Nad 35 let – 19,696 – 20,158 – 20,158
5. Půlstoletí s Cimrmanem – 18,057 – 21,126 – 21,126
6. 7 statečných – 20,054 – 22,406 – 22,406
7. Lubno venkov (Lubno) – 20,717 – 23,674 – 23,674
8. Zdravotníci – 24,374 – 23,355 – 24,374
9. Bobříci Anenská (FM) – 33,550 – 34,595 – 34,595
10. Do 35 let – 19,482 – 37,678 – 37,678
11. Čupovice – 20,812 – 38,042 – 38,042
Mimo soutěž:
Sněhurka a sedm trpaslíků – 22,664 – 21,799 – 22,664
Mladí hasiči:
Horolezci – 17,917 – 18,096 – 18,096
Horolezčata – 31,131 – 33,401 – 33,401

Z Klubu seniorů
I letos se Klub seniorů zúčastnil 3. ročníku soutěže ve
vaření guláše pod názvem Gulášmet 2017 v rámci oslav Dne
obce. Tentokrát naše členky vařily „seniorský guláš“. I přes
velkou konkurenci se všechen guláš prodal. Během vaření
i prodeje jsme stíhali poslouchat vystoupení skupiny BUTY
a shlédnout zábavnou scénku „Dědictví, aneb …“, kterou nazkoušeli a předvedli členové kulturního výboru a sportovního klubu Metylovice. Pro děti i dospělé byly připraveny také
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housenková dráha a labutě za speciální cenu. Tato byla stanovena pouze pro „Den obce“. Atrakce se těšily velké oblibě.
7. září 2017 jsme se sešli opět v hospůdce Na hřišti, kde
jsme letní sezónu zakončili smažením placků. Organizační
tým spolu s dalšími členkami brambory oškrábali, nastrouhali, dochutili a napekli placky pro všechny přítomné. Placková směs byla připravena z 20 kilogramů brambor. Účast
na akci byla opět hojná, a to i díky příjemnému počasí.
První podzimní setkání na obecním úřadě, 5. října, se
neslo ve znamení oslav. Několik našich členů oslavilo životní jubileum. A my všichni ostatní jsme jim popřáli hodně
zdraví, aby se s námi nadále setkávali.
Za OT Vavřín Michalec

OKÉNKO DO HISTORIE
Miloš Čupa – život
a smrt hrdiny
(nar. 5. 2. 1909 v Metylovicích,
popraven v Breslau – Wroclawi
10. 12. 1942)
10. prosince tomu bude 75 let, co
byl v Breslau – Wroclawi popraven
metylovský rodák, antifašista, nadšený sokol a vlastenec Bohumil Čupa.
Učitel, mozek a hybná páka veškerého
dění v Sokole Metylovice v předválečném období. Nahlédněme aspoň několika větami do jeho života, naplněného
neobyčejně bohatou činností.
Miloš, jak se mu zdrobnělé říkalo,
v útlém věku ztratil svého otce, jenž
zemřel na následky nemoci z I. světové války. Za největších obětí maminky vystudoval na učitelském ústavě v
Opavě, kde maturoval. Jeho prvním
působištěm byla obecná škola v Bystřici nad Olší a odtud byl povolán k
vojenské službě. Odveden byl v roce
1929, kdy nastoupil ke 3. divizi, absolvoval školu důstojníků v záloze. Na
vojně dosáhl hodnosti poručíka.
Po jejím absolvování učil krátce
ve Stříteži, odkud přešel na obecnou
školu v Místku. Nejdříve na obecné
smíšené škole, po odborné zkoušce na
chlapecké měšťanské škole. Jeho žák
vzpomínal: „Kantor Čupa byl mezi svými žáky velice oblíbený. Po zvonění na
hodinu jsme seděli v lavicích a čekali
na učitele, který šel po chodbě a na
housle hrál písničku, kterou jsme si
pak společně zazpívali na začátku i na
konci hodiny. Organizoval také různá
sportovní klání mezi třídami. A nejen
sportovní. Soutěžilo se v počtech, diktátu, přednesu básně a čtení. Vítěz dostal například balík ořechů.“ Jeho bývalí žáci se pak ještě desítky let scházeli každým rokem.
Ve třicátých letech se stal i členem
obecního zastupitelstva v Metylovicích. Tehdy podal návrh na stavbu sociálního domu. Hluboké sociální cítění zdědil po své mamince. Měla malý

obchod vedle Čihadla a pro potřebné
se doslova rozdávala. Snad ještě dnes
žijí občané, kteří na „tětku Barku“
s láskou vzpomínají.
Miloš byl přímo stravován nadšením pro práci v Sokole. Škála jeho
činnosti byla nesmírně rozsáhlá. Stal
se duší všeho, co se v místním Sokole dělo. Od svého prvého dne, co nastoupil učitelské místo, se vrhl ve volném čase na společensky prospěšnou
činnost. Tato činnost svou bohatostí,
ideovostí, žánrovou šíří a nápaditostí je dodnes u lidí sotva dvacetiletých
ojedinělá. Téměř denně docházel do
maličké tělocvičny, docházel mezi cvičence všech věkových kategorií, cvičil,
povzbuzoval, dával pokyny i záchranu,
a rozdával na všechny strany důvěru a
optimismus. Nejvíce se věnoval žactvu
a dorostu. Po cvičení žáků následovala vždy veselá vyprávění, na která se
všichni těšili.
Nejen založil a vedl ochotnický divadelní kroužek, ale dbal i o to, aby
byl výběr her kvalitní. Jeho Janošík,
ale i Radúz a Mahulena jsou nezapomenutelnými.
Napsal pásmo o řemenářství a zvycích v Metylovicích v krajovém nářečí. V sokolovně ho tehdy hráli zdejší
řemenáři. Vysílal ho i Československý
rozhlas Ostrava. Bohužel záznam se
nezachoval. V Metylovicích o něm nikdo nic neví. Není ani v archivu ostravského rozhlasu, neboť ten byl koncem války bombardován a shořel.
Připravoval nedělní výlety, různé
akademie a v neposlední řadě Šibřinky. Na jaře organizoval přespolní běhy
kolem Čupku, v zimě lyžařské sjezdy s
vrcholu Čupku dolů do „Kotosek“.
Stál také za přípravou hospodářské
výstavy, která upozornila na práci metylovských řemeslníků.
Jako redaktor časopisu Sokol Metylovice zachytil bohatou činnost organizace.
Byl členem skalického, v té době
vynikajícího pěveckého sboru, který
tenkrát zkoušel 1x týdně v Místku.
Založil i v metylovském Sokole šestnáctičlenný pěvecký sbor. Píseň byla
všude a při každé činnosti jeho bratrem. Nezapomenutelnými zůstaly v
srdcích pamětníků jánošíkovské písně,
které jeho sbor zazpíval. Jaké to bylo
překvapení, když své posluchače překvapil čtyřhlasovou úpravou zbojnické
písně „Hej pijů, chlapci pijů v kamenej

pivnici“. Že to nebyla práce ledajaká,
svědčí, že byl pozván k natočení této
písně do ostravského rozhlasu.
Zajímal se o lidový folklór. Sestavil
pásmo o lidových zvycích a obyčejích v
„laštině“, které taktéž bylo provedeno
v ostravském rozhlase. To vše stačil
jediný mladý člověk ve svém mimopracovním volnu bez nejmenšího nároku
na odměnu. Nic z toho, co dělal, nemělo ani nádech osobního egoismu. Celá
jeho činnost mířila k prospěchu celoveřejnému.
Byl i dovedný malíř a uměl složit
vhodný a vtipný verš. Rád a dobře fotografoval.
Ihned po návratu z učitelského
ústavu založil u nás Miloš kroužek
odbíjené a stal se kapitánem šesti
mladých sportovců. Hoši neměli míč,
neměli peníze. Překážky? Ty jsou přece k tomu, aby nás zocelily. Míč zhotovil tehdy šestnáctiletý Jindra Liberda, mezi dva kůly natáhli motouz
a hrálo se.
Kroniku kroužku odbíjené založil a
psal Miloš Čupa, který také do kroniky napsal vše vypovídající vlastní verš:
„Hoši, svazek pevný tvoříme. Je z lýka.
Budeme pevně vždy na stráži stát, by
na každém místě jsme byli celí, by křemenem, jsme mohli sebe zvát“.
Ti hoši z křemene pod vedením Miloše Čupy, tito chlapci, se již v roce
1932 stali mistry Slezska v Orlové
a v letech 1932, 1933 a 1934 se stali 3x po sobě mistry Moravsko-slezské
sokolské župy. Dovedli a uměli tehdy porazit nejsilnější družstva kraje,
Ostravu, Opavu, Místek a další, a to
je ten nejhmatatelnější důkaz umění jejich kapitána. Vést je správně po
stránce odborné, ale umět utvořit z
nich hlavně partu, to bylo Milošovo výsostné umění. Byl upřímný a otevřený,
neznal rozpor mezi slovem a činem.
Spolu se svým bratrem Vojtěchem
byli snad nejznámější volejbaloví hráči
od Opavy až po Vsetín.
Je nutno však podotknout, že vše
to, co se o Miloši Čupovi a jeho činnosti v těchto předválečných létech napsalo, byla sotva polovina jeho dobrovolné
práce pro společnost, zejména pro mládež.
Za mobilizace působil ve funkci velitele kulometné roty, hodnocen jako
energický a iniciativní, veselé a otevřené povahy.
pokraèování na str. 14
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pokraèování ze str. 13

Přišla okupace! Národ strnul. Někteří hledali bezpečné zátiší, jiní byli
na čas otupělí, ale byli i jedinci, kteří
upadli do nejodpornější mravní stoupy – kolaborovali s německými fašisty.
Nicméně v drtivé většině se v tak vypjaté době prohlubuje morální svědomí jedinců i celých skupin, silné zdroje
národní sounáležitosti a národní důstojnosti se derou na povrch a nejeden
příslušník této země, připomínaje si
sokolské ideály, povyšuje opět svobodu
jedince a svobodu národa na nejvyšší
mravní zákon lidské společnosti, lidského ducha.
Také Miloš Čupa věděl hned, kde je
jeho místo. Od března roku 1939 vedl
odbojovou skupinu „Za vlast“, založenou Sokolem v Místku. Začlenil se do
odbojového hnutí „Obrana národa“,
kde mu po zatčení kpt. Karla Rozehnala byla svěřena funkce okresního
velitele v tehdejším okrese Místek. Síť
této organizace byla rozvětvena po celém Pobeskydí. Organizoval územní
členění okresu Místek a vytvořil nové
obvody v Místku, Frýdlantě, Paskově,
Sviadnově, Chlebovicích, Palkovicích,
Brušperku, Hukvaldech a Metylovicích, Zde s ním spolupracovali Metod
Bílek, řemenář a starosta TJ Sokol;
František Merta, klempíř; Vavřín Bílek, vulkanisér; Vavřín Hajdušek, zubní technik a Antonín Vašek, dělník.
Činnost byla však prozrazena a na
jaře 9. dubna 1941 byl Miloš při sokolském cvičení zatčen gestapem přímo
při sokolském cvičení v metylovské sokolovně a vězněn v Ostravě, Olomouci
a pak ve slezské Wroclawi. Přes neustále výslechy, krutá a trýznivá mučení nikoho neprozradil. Věděl, že bude
odsouzen k smrti a přesto povzbuzoval ostatní milým slovem nebo alespoň
laskavým pohledem.
Ve wroclawském vězení se s ním
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setkal ve vězeňské kuchyni František
Kudělka z Frýdlantu (pozdější kronikář Metylovic), který byl odsouzen
na deset let. Pracoval ve věznici jako
údržbář. Když se zeptal, co tam dělá,
Miloš mu odpověděl: „Dva životy by mi
nestačily na paragrafy, co mně nasadili za odbojovou činnost.“
V polovině září roku 1942 byl německým Lidovým soudem – Volksgerichtem odsouzen k smrti pro neoprávněné přechovávání zbraní a za přípravu velezrady. Velezrady? Na kom? Na
německých fašistech, na vrazích českých lidí!
Těsně před popravou, 10. prosince 1942 ho navštívila sestra Anežka s
bratrem Vojtěchem. Dozorci za úplatu
lživě naznačovali možnost propuštění.
Sourozenci se vraceli domů plni nadějí,
o kterou se chtěli podělit i s maminkou, která v té době již pochovala své
3 syny. O to tvrději pak dolehla na
rodinu jeho poprava.
Miloš byl hned 10. prosince 1942
po odchodu své sestry a bratra, spolu s
dalšími pěti vězni, odveden do popravčí kobky. Neměl to štěstí, aby se nějak
dostal k tužce a papíru a rozdělil se
s drahými o svou statečnost. V kobce
na předtištěném formuláři, na vězeňském dopise malého formátu, napsal
svůj poslední dopis mamince a pár slov
sestře a bratrovi.
Těchto několik posledních řádků
nadepsal – „už spěchám“.
Své sestře v záhlaví dopisu napsal
– nauč své chlapce „Proč bychom se
netěšili“.
Poslední řádky mamince začínají
větou:
Moje nejdražší maminko!
V tuto hodinu, kdy smrt mě již
přijala, chtěl bych vykřiknout do
celého světa všem synům: „pospěšte si splatit dluh své mamičce, dokud je čas!“
Odpusťte mi, já více nemohu,
můj život již k tomu nestačí. Jen
rád bych zmírnil Vaši bolest – Váš
život byl jedna velká bolest, ale
neklesla jste pod tíhou a takovou
Vás dosud vidím: „hrdou, pevnou a
nesmírně silnou“ a to mně dodává
klidu a plní mé nitro také hrdostí. Sbohem, maminko, odcházím z
tohoto světa bez viny. Na našich
hrobech vykvete nové jaro. Přeji
Vám v něm hodně života a radosti
z vnuků, vnuček a dětí.
Lidstvo zbloudilo – snad dnešek dovede si vážit víc života,

svého bližního i Boha. Mám Vás,
maminko, úžasně rád, moje láska nechť Vás hřeje se sluníčkem,
které vzejde, až já tady nebudu.
Budu neustále myslet na Vás, na
krásnou vlast, na všechny drahé v
ní, jejich slasti, smích i zármutek.
Budu stále, milá maminko u Vás, i
ve Vašich myšlenkách.
Všechny ty činy, ta jména,
vztahy, hlavně ty vztahy a víra,
že budoucí dny přinesou vzkříšení novému, lepšímu, krásnějšímu,
příštímu světu, což vyjadřuje melodie, která se chvěje v naší společné kobce u gilotiny v posledních
minutách našeho života a kterou
vyjadřují slova: „Kde domov můj!“
Berou nám život, ať žije lepší život.
Váš Miloš
Kolik je v těch řádcích posledního
dopisu mravní síly, bezmezného hrdinství a nezlomnosti lidského ducha.
A pak, nepokořen, řídil poslední
pěvecký sbor svého života: sbor šesti
odsouzenců, kterým notuje píseň „Kde
domov můj“. Ani v nejtěžších chvílích,
posledních chvílích svého života, nepoklesl na mysli. Tak žil, bojoval a zemřel Miloš Čupa z Metylovic – patriot
a hrdina.
Ve čtvrtek 10. prosince 1942 v půl
sedmé večer, skončil jeho život, moravského mládence z Beskyd a československého vlastence, pod gilotinou na
popravišti německé věznice na Klečkovské ulici v polské Wroclawi. Čest
jeho památce!
K uctění jeho památky uspořádala
Tělocvičná jednota Sokol v Metylovicích po osvobození v roce 1945 důstojnou tryznu, k níž byl sestaven upomínkový list s jeho fotografii.

Bohumil Čupa byl vyznamenán
Československým válečným křížem
„1939 In memoriam“.
Jako trvalou vzpomínku na Miloše
Čupu a jeho kamaráda a spoluhráče
Mirka Bílka se pořádal v Metylovicích
od léta 1946 každoročně „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“ v odbíjené.
Slavnostní projev na zahájení 1. roční-

ku měl prof. Božetěch Bílek, bratr Mirka Bílka a konal za účasti nedávných
spoluhráčů Miloše Čupy – bratra Vojty
Čupy, Vávry Hajduška, Božka Bílka,
Válka Němce a Fely Halaty.
Koncem 80. let sice na několik let
turnaj zanikl, ale v devadesátých letech obnovil pořádání tohoto memoriálu Lumír Hajdušek, syn Vavřince Haj-

duška, Milošova spoluhráče z odbíjené.
Letos se konal již 63. ročník jednoho z nejstarších volejbalových turnajů
v republice.
Úsilím přátel byla v roce 1987 odhalena na Sokolovně pamětní deska s
reliéfem Bohumila Čupy od akademického sochaře V. Landsmana z Brna.
Milan Hajdušek

Z pamětí Ondřeje Lepíka

K večeru jsme došli na hlavní silnici. V zatáčce cesty se objevil nezvyklý
obraz. V pozadí domky nějakého města a před námi úplně zatarasená cesta
povozy nejrůznějšího druhu. Koňské
i kravské, osli i ruční vozíky naplněné převážně peřinami, kusy nábytku.
Nikde nikdo. U jednoho vozíku ležela
mrtvá kráva. Mladá, červenostrakatá.
Po druhé straně louky stála spousta
povozů italského trénu. Rovněž ani tu
živé duše. Nařídili nám pochod vedle
cesty až do ulic městečka, kde nás nechali stát.
Usedli jsme na chodnících nebo
schodech domů. U jednoho z nich na
práh postavili kbelík s vínem, abychom se mohli napít. Byl zde ubytován
náš prapor, který sem vstoupil ráno,
když ho v noci na frontě vystřídali.
Následně nás odvedli na náměstí do
jednoho domu a vyvedli na půdu. Nařídili nám, abychom tam zůstali, než budeme roztříděni. Půda byla prvotřídní. Světlá, podlaha prkenná, vše čisté.
Co nás překvapilo? Byly tam v řádcích
složeny pokrývky. Nezdály se vojenské, vždyť každá byla jiná, mnohé dokonce prošívané. Asi už tu před námi
lidé spali a před odchodem je pěkně
urovnali. Alespoň jsme nemuseli vybalovat svoje. Honem pro večeři, svlík-

nout se a zout boty, které byly dosud
vlhké. Pod mými dekami byla lýkem
opletená láhev. Tak dobré víno jsem v
životě nepil. To se mi v noci nádherně
spalo.
Druhého dne jsem se po šestitýdenním rozloučení stěhoval ke svým v
I. kompanii. Namísto předešlého lajtnanta tam byl nějaký kaprál. Němec,
uřvaný až běda, jinak ucházející. Někteří známí chyběli. Kamarád Polák
prý padl brzy po přestoupení překážek
– já na něj při pochovávání nepřišel.
Jaká tragédie se ale zde v městečku
udála, mi ani oni nemohli vysvětlit.
Když prý vstoupili do města, museli
převzít několik set zajatců. Přes den
je měli na náměstí, na noc je nahnali
do kostela. Teď ráno byli transportováni někam dozadu. Prý je doprovázela
skoro polovice praporu. Most přes řeku
těsně za městem byl stržen. Protože
zde na rovině měla hluboké koryto,
přechod přes ni byl nemožný. Městečko střelbou neutrpělo. Jen asi ve třech
střechách byly díry po granátech. Lidé,
až na nepatrný zbytek patrně těch, co
neměli co ztratit, uprchli.
Služba mi nastala ještě tentýž den.
Šli jsme hlídat opuštěný italský trén.
Bylo nás asi deset. To stačilo na tři
hlídky. Na každém konci jedna, u civilních vozů rovněž jedna. Nikdo nás
nekontroloval. Proto jsem se celé dvě
hodiny mohl věnovat prohlídce vozů.
Bylo tam vše, co voják může potřebovat. Ševcovské dílny s celými hromadami bot na správku, dílny krejčovské atd. Já si vybral nové důstojnické
kalhoty, tzv. rajtky. Byly sice hodně
těsné, jinak jako ulité. Barvou se od
mých příliš nelišily. Moje původní už
byly hodně prošoupané. Vždyť jsme v
nich chodil v neděli a ve svátek jako ve
všední den už více jak půl druha roku.
Další hlídka mě čekala k ránu,
když svítalo. Mráz začal přituhovat
a nutil mne okolo vozů pobíhat. Odněkud z křoví ze zahrady se vyhrabal
starší dědek se džbánkem v ruce a za-

mířil ke mně. Zvědavě jsem si ho prohlížel. Pozdravil a nabídl mi džbánek
plný teplého, vařeného mléka. Ale co
za to chce? Ukazoval k vozu. Já pochopil a kývnul. Dědek začal z něho vytahovat jednu deku, druhou, třetí a ještě
nějaké prádlo. Potom si vzal ode mne
prázdný džbánek a zmizel v zahradě
směrem k městu.
Ve dne jsme se marně pokoušeli
vypálit z italského děla, které rovněž
bylo zde zanecháno. Ale nepodařilo se
nám ho nabít.
Město bylo stržením mostu sice odříznuto od fronty, ale zároveň tu nemohly projíždět zásobovací kolony a
my tak byli odkázáni sami na sebe.
Celý prapor! Pro kuchyň se bralo ve
skladech ve městě, ale co horšího. Brali si i jednotlivci. Styděl jsem se za
to, že ani naši čeští lidé nečinili mezi
rakouskou cháskou výjimku. Kdyby to
alespoň spotřebovali!
Kuchaři nám vařili hořkou kávu,
cukru zde už nebylo. Oběd býval neslaný, sůl v městě rovněž chyběla. Jídlo
nám mastili důkladně, ale olejem. Kde
kdo měl průjem. Hanba se bylo podívat na schody z našeho bytu na půdě
do prvního poschodí, kde byly záchody. Jako u primitivních pralidí. Když
jsem sestoupil jednoho volného půldne,
podívat se do opuštěného bytu v prvním patře, bylo mi hanba, že patřím k
rakouské armádě. Z roztříštěné skříně
vytahoval voják hedvábné ženské šaty
a trhal vší silou sukni na kusy. „Proč
to děláš?“ ptám se. „Na onuce, v hedvábí prý nohy nezebou“, zněla odpověď.
V rohu pokoje byla ve skvostné
skříni uložena vzácná sbírka starožitných knih, většinou ručně psaných.
Vojáci z nich trhali listy do záchodu.
V přízemí domu se nacházely dva obchody. Galanterní a železářský. Ta
spoušť v nich! Šuplata vytažená, obsah
na podlaze. Nitě, pentle, krajky roztahány po zemi, špinavými botami se
pokraèování na str. 16   Â
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Á   pokraèování ze str. 15
po tom šlapalo. V železářství nejinak.
Ostatní obchody na náměstí skýtaly
tentýž obraz. Na dveřích potravinářské prodejny objevil se křídou nápis v
češtině: „Vyprodáno“.
Zabočil jsem na procházce do jedné
z ulic. Tam pomáhali pustošit i domácí. Z domu, jehož obyvatelé prchli, odnášeli cennější věci, jako hodiny, šicí
stroj atd. Objevil se před námi mladý,
tak třicetiletý chlap. Pokynul nám, ať
jdeme za ním. My byli bez pušek, pouze s bodlem či dýkou. Ale byli jsme tři
proti jednomu a tak jsme šli. Vedl nás
o několik domů dále, kde byla otevřená vrata do dvora. Nesl s sebou dvě
vědra a sekeru. Jedno vědro nám dal,
na dvoře vzal krompáč a zamířil ke
kůlně. Utrhl ve dveřích zámek a začal
sestupovat do sklepa. Byly v něm čtyři
sudy, jejichž dna měla asi dva metry v
průměru. Sekerou vyrazil zátku a víno
prudce vystříklo. Nabral ho do obou

věder a jedno nám dal. Kolik hektolitrů ale pro ta dvě vědra vyteklo. Navíc
nám ani víno při stávající stravě nechutnalo.
Konečně byly nalezeny menší zásoby pšenice. Na jedné půdě ležela hromada kukuřice v klasech. Sehnal se
i mlýnek na vydrolování zrn z klasů.
Též jsem s ním točil. Za den se namlátily asi čtyři metráky. Pšenici i
žito jsme dovezli do mlýna, mouku do
pekaře. Odborníci se vždy mezi námi
našli a tak se pekl chleba. Kdyby tak
byly ještě brambory! Na ty ve městě
nikdo nepřišel. A nám se už po nich
stýskalo. Jistě budou někde u sedláka za městem. Velitel kompanie svolil:
„Jděte rekvírovat!“ Ale my museli nejdříve zjistit, jak se brambory v italštině jmenují. Prý potate. Navrhli mne
do rekviziční skupiny. Tvořili ji dva
muži a kaprál. Šli jsme hned po obědě,
chýlilo se k večeru a my je dosud nenašli v žádném sklepě. Už se šeřilo, ale

my zahlédli ještě jeden statek. Kaprál
rozhodl, že tam půjdeme, ale potom se
už vrátíme zpět.
Dvůr byl dokola ohrazený vysokými
prkny. Na bouchání se nikdo neozval
ani neotevřel. Rozhodli jsme se, že vrata vyrazíme. Ale když začala praštět,
ozval se ze dvora hlas: „Neničte je.“ Ve
chvíli se vrata otevřela a před námi
stál neveliký šedivý mužík. Polák. Já
měl výhodu, protože jsem mu rozuměl.
Omlouval se. Předevčírem tam prý měl
Maďary a ti mu udělali velkou škodu.
Sebrali všechno víno. Proto teď dvůr
zavřel. Zeptal jsem se na „zimňoky“.
Ty prý se tam vůbec nepěstují. Ale on
jich zasadil asi dva řádky na poli. Zavedl nás do jakési komory. Měl tam
asi tak jeden metrák brambor. Polovinu jsme jich vzali. Dostal-li na náš
poukaz kdy co zaplaceno, nevím. Taky
jsem se zapomněl zeptat, zda to byl
majitel statku či nájemce, nebo dokonce služebník.

Království lašské, Obec Metylovice, Čenda spolek Hodoňovice
srdečně zvou všechny občany, Ľachy, Ľašky i ostatní příznivce na

9. S i l v e s t r o v s k y v y p l a z
směr Ľašsky Řip, kery tež zvem

ü

MONTE cUPELO
(Metylovskou hůrku)

Sraz na vrcholu Čupka (Řipa) v 11.45 hodin,
gdě se rozlučime se Starym rokem,
akurat ve 12.00 hodin zazni ľašska hymna,
ľašsky kraľ Zdeňa Viluš I., řečeny Chrabry,
za podpory starosty Metylovic a pani starostky z Bašky
předněse Novoročni projev k roku 2017! ... potem pofulame, pěsničky šumne zazpivame a pujděm každy do svoji chalupy (či do Čendy) ...
Přístupové trasy k dobytí vrcholu:
trasa A: Metylovice Obecní úřad - hostinec Pod lipami - Čupek
trasa B: Baška Obecní úřad - Kunčičky - hostinec U Čendy - Čupek
trasa C: Pržno st. ČD - Hodoňovice – Kamenec, 9,45 u hřiště – Čupek
Na silvestrovske pohoštěni všecky pozyva
Ľašska kraľovska paľarňa (Beskydská likérka)
Horke občerstveni na Střelnici v budě „U Fikačka“
Lašska jizba ze Sedlišť zasek fajne placky (stryky) budě smažiť!!!
 16 

Plesy v r. 2018
Hasičský ples

27. 01. 2018

Fotbalový ples

10. 02. 2018

Dětský ples

17. 02. 2018

ŠIBŘINKY

24. 02. 2018
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KULTURA
Cesta ke Krakonošovi děti pobavila
Kulturní výbor obce Metylovice uspořádal ve čtvrtek 28.
září odpoledne akci pro děti a rodiče pod názvem Pohádková cesta ke Krakonošovi. Počasí přálo a tak nebylo divu, že
na start u Sokolovny dorazilo několik desítek dětí spolu se
svými rodiči či prarodiči. Šlo se po loukách a cílem bylo fotbalové hřiště.
Na děti cestou čekalo 10 zastavení, na kterých musely plnit zábavné úkoly. A nejen to, na každém byly nějaké pohádkové postavičky, ať už to byli Křemílek
s Vochomůrkou, Mach a Šebestová, Šmoulové, piráti, čarodějnice nebo třeba Karkulka s vlkem, či podivně se hrbící
čert. Děti nafasovaly kartičky a za splnění úkolů dostávaly

razítka. „Museli jsme třeba střílet z praku nebo nosit pirátům poklad. Úkoly byly lehké a dostávali jsme za ně lízátka
a bonbony. Ale maminka mi je stejně asi vezme, protože se
mi kazí zuby,“ hodnotila na cestě sedmiletá Tereza.
Konec trasy byl na fotbalovém hřišti, kde na děti skutečně čekal Krakonoš. Nejprve ale děti musely projít přes hlučného feudála Trautenberka, který měl pro všechny poslední
úkol – naložit kolečka slámou a provézt je přes překážkovou
dráhu. Kdo to zvládl, mohl si dojít ke spanilé Anči a ta všem
soutěžícím předala odměnu – klobásu, chleba, hořčici a kečup i kelímek s teplým čajem. A zatímco se malí soutěžící
ládovali vyhranými bonbony, rodiče jim na místě klobásy
opékali nad ohněm.

Den obce zpříjemnil koncert skupiny Buty
Den obce Metylovice přilákal letos rekordní počet návštěvníků. Přišlo jich přes 600, a to hlavně díky koncertu ostravské
skupiny Buty.
Děti si hojně užívaly na kolotočích, které se točily za symbolické vstupné.
Všichni bez rozdílu věku si pochutnávali na guláších. Na akci totiž proběhl tradiční Gulášmet, soutěž ve vaření guláše.
Přihlásilo se do něj 8 týmů. A zatímco veřejnosti nejvíce chutnal zvěřinový od myslivců, porota vyhodnotila jako nejlepší guláš od pirátů, kteří vařili z hovězího a vepřového masa a přidali do něj houby.
Na akci vystoupily děti z místní ZŠ, Sokol na prknech,
nechyběly humorné soutěže i Cirkus trochu jinak.
Závěr patřil kapele Neo Chess Sunny Rock and Roll Bandu.

skupina BUTY
BUTY
skupina

Volba prezidenta České republiky
proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
Případné II. kolo pak bude ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
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Letní sezóna 2017 v Bluegrass Theatre
V r. 2016 bylo otevřeno Bluegrass Theatre – hudební bluegrassová scéna, která může být využita nejen pro bluegrass a nejen pro
hudbu.
Tenisový klub (TKK) je spolupořadatel akcí v Bluegrass Theatre se spolkem Ptačoroko z.s., hudebním spolkem z Frýdlantu
nad Ostravicí, který je současně hudební skupinou z Frýdlantu
a z Metylovic.
Doposud se konalo 13 akcí.
V roce 2017 bylo naplánováno uspořádání 8 hudebních akcí.
Uskutečnilo se 7, osmá byla zrušena pro silný déšť. Při akcích pod
otevřeným nebem se musí počítat s vrtochy počasí, a tak těch sedm
skutečně povedených akcí je velkým úspěchem a pořadatelé získali
cenné zkušenosti.
První koncert rozjeli The McMillan’s Brothers. Bluegrassový
veterán Pavel Juřena proháněl banjo ještě v prázdném areálu víc
než hodinu před příjezdem zvukaře a byl očividně spokojen. S takovým zápalem už potom nehrála ani celá jeho kapela. Muzikanti
hráli dobře, ale myslím si, že se sami trochu poškodili zvučením
přes vlastní prostorový mikrofon. Dokázala to následující kapela
BlueREJ, která od prvních tónů naznačila, že to bude zvukově jiná
liga. Když k tomu přidali vyzrálý zpěv a instrumentální výkony,
nemělo to chybu. Vrcholem bylo špičkové instrumentální vystoupení skupiny New Aliquot. K tomu už není co dodat.
Druhý koncert začala naše domácí kapela Ptačoroko. Po nich
Whiskey Before Breakfast, kde mě fascinoval zejména krásný zvuk
Shellinova banja. Jak znám Shellina spoustu let, tak to jsem ještě
neslyšel. Tajemný recept jsem se nedozvěděl, ale ani později jsem
ho už tak neslyšel zahrát. Vrcholem večera byla kapela BG Cwrkot
a ta ukázala mistrně zvládnutou hru na prostorové mikrofony,
k tomu není co dodat, snad jen to, že Pavel Brandejs na pořadatele
a areál pěl takovou chválu, že jsme asi zpychli. Zakončila vše zase
domácí kapela Ptačoroko v klasické rodinné sestavě s baskytaristou Vaškem, na rozdíl od první části, kde jsme hráli s adoptovaným kontrabasistou Markem Pasičnykem.
Třetím koncertem a takovým skokem do tmy byl minirock festival. Nikdo netušil, jak dopadne tato změna žánru. Je nutno říci,
že všichni měli povinnost hrát čistě vlastní tvorbu. Akci obstojně
rozjeli Alter Via, zvukař hrál na sólovou kytaru, tak se jim to
trochu komplikovalo. Kapela 432 Hz předvedla mladistvý a velmi
sympatický výkon. Zpocený Voko zahrálo výborně a předvedlo profesionální rockovou show, všem se líbilo a jednoznačně bylo hvězdou večera. Na závěr hrálo Pavluša trio. Hudebníci hráli výborně,
však už mají něco nahráno, ale syntetický doprovod bicí, basa
a další nezapadl ani do večera, ani do prostředí. Diváci to dali najevo a někteří i odešli. Škoda, někdy méně znamená více.
Čtvrtý koncert začal eFeM Grass. Hráli dobře a jsme rádi, že
tu máme v blízkosti takovou kapelu. Goodwill spustil contemporary bluegrassovou smršť. Najednou jich bylo všude plno. Masivní
hudba i zpěv. Hodně se líbila. The Jumper Cables to měli po nich
těžké, ale doháněli to kvalitou a čistotou, jednoduchostí i propracovaností. Také se hodně líbili a zakončili celý večer, který měl
hodně specifický ráz.
Pátý koncert zahájila jako předkapela domácí skupina Ptačoroko, standardním programem i výkonem. Po nich se rozjel BG
styl. Přes absenci dobristy s výrazným hlasem, zahráli a hlavně

zazpívali výborně, sklidili velké ovace. Hlavním hostem večera byl
Svaťa Kotas Band. Spojení mládí a zkušeností dopadlo dobře. Mně
se nejvíce líbil kontrast křehkého romantického ženského hlasu
oproti nekompromisnímu přesvědčivému banju. Myslím, že celý večer byl hodně povedený a měl zase trochu jinou atmosféru.
Šestý koncert zahájila přesvědčivě zkušená kapela Vrtáci. Po
nich Red and White posunula laťku zase o kousek výše a potom
následovali naší hosté z Holanska. Nevím, kolik se ten večer sešlo pozitivních okolností, ale Red Herring rozjel nejkrásnější večer
celého seriálu koncertů. Nádherná hudba, nádherný zvuk, úžasné osvětlení zapadajícím sluncem, výborná spontánní romantická
atmosféra. Nám, pořadatelům, se to v pozitivním smyslu vymklo
z rukou. To bylo ono, proč to všechno děláme a ono to bylo tady
a ještě to překonalo naše očekávání. Tajemno až mystično dovršilo
to, že z celého koncertu nemáme žádný obrazový ani zvukový záznam a jediné fotky se zachovaly ve fotoaparátu Jorama Peeterse
(Red Herring), které si odvezl a potom nám je poslal.
Sedmý koncert byl naplánován jako hodně komorní, proto jsme
si dovolili zahájit koncert duem dobro a banjo (Ptačoroko), abychom profoukli dráty pro následující koncert Jitky Šuranské a Jiřího Plocka. Jitka přijela poněkud nachlazena, ale statečně odehrála
a odzpívala za podpory Jiřího Plocka, publika a slivovice. Koncert
Lucie Redlové už nebyl vůbec komorní, byl to docela nářez. Jednu
skladbu ještě odehráli společně s Jitkou a Jiřím. Jitka už byla
nadoraz, ale Lucie sršela energií, hrála a hrála. Všeobecně dobrou
atmosféru dokreslují selfíčka, pořízená bezprostředně po výkonu
a zveřejněná na facebooku.
Osmý koncert se nekonal. Nekonečné proudy deště. Pravé beskydské počasí. Náhradní termín už jsme společně s kapelou Taverna nenašli. Snad příští rok. Celkově se celý seriál koncertů velmi
podařil. Finančně jsme to zvládli i přes nízkou návštěvnost. Pořadatelé byli spokojeni, ale hlavně byli spokojeni diváci a hudebníci.
Ti byli vesměs překvapeni a rádi přijedou zahrát znovu.
Za pořadatele bych chtěl poděkovat všem sponzorům, dobrovolníkům, Obecnímu úřadu Metylovice, sportovnímu klubu a speciálně zvukařům, také paní Martině Krenželokové za

Whiskey Before Breakfast

Zpocený Voko

The McMillan’s Brothers

občerstvení a panu Milanu Kulhánkovi za opravdové fandovství a pomoc.Na příští sezonu chystáme opět seriál osmi koncertů, z nichž jeden bude trochu slavnostnější. Chystáme oslavu 20 let skupiny Ptačoroko. Také ostatní koncerty by měly
být rozsahem větší a s novými hosty. Těšíme se na hudebníky
i na vaši návštěvu.
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Výstava v muzeu
V neděli 8. října byla slavnostní vernisáží zahájena výstava obrazů metylovských malířů Stanislava Němce a Víta Mališe. Na to, jak oba pánové malují, se přišlo podívat na 60 návštěvníků.
A byli příjemně potěšeni. Zajímavostí je, že jde
o vůbec první výstavu obrazů pana Stanislava
Němce, kterému je 82 let. Vít Mališ již v našem
muzeu vystavoval a jeho tvorba je domácím poměrně známa.
V úvodu vernisáže zaujal pan Němec emotivním proslovem, kde s pohnutím vzpomínal na své
začátky, ve kterých ho vedl profesor Luňáček.
Ten jej ovlivnil nejvíce a vypěstoval v něm celoživotní lásku k malování. A skutečně jeho oleje,
o kterých nikdy netušil, že by mohly být vystavovány na veřejnosti, mají svou zvláštní atmostéru,
klidnou vyrovnanost a pohodu.
Pan Vít Mališ vystavoval své tempery. Zobrazil na nich v jasných barvách svůj pohled na beskydskou krajinu a stavby rodné vesnice. Rovněž byly
k vidění jeho dva velice zajímavé pastely na kůzlečích
kůžích. Tyto kůže si jako správný metylovský řemenář
sám „vyčinil“.
Panu Mališovi je třeba poděkovat za to, že svého
staršího kolegu přesvědčil, aby své dílo prezentoval na
veřejnosti.
Divákům se vernisáž líbila. Hudební doprovod Jožky Vráblíka byl vynikající. Stíhal hrát na klávesy i na
trombón. Zahájil Bachem, skončil čardášem. Občerstvení bylo tradičně bohaté, například se zkonzumovalo více
než 150 koláčů.

Výstava potrvá v
muzeu do
15. listopadu. Přijďte,
jistě se vám
bude líbit.
M. Hajdušek

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2018.
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