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Světlo na konci tunelu a návrat k nor-
málu se nekoná. Musíme nadále do-
držovat stanovená opatření, omezit 
shromažďování a chození s rouškou 
na tváři nám zůstane asi až do jara. 
Noviny a televize nás dennodenně 
informují o počtu nakažených, vylé-
čených, pozitivních, negativních, v ka-
ranténě, v nemocnici a kdo ví, kde ješ-
tě a my zapomínáme na to, že existují 
i jiné, třeba i banálnější nemoci, které 
denně zabíjejí stovky či tisíce lidí, ale 
ty média tolik nepřitahují. Přestože 
stále řešíme jen COVID, tak nás ale 
třeba už zítra může na životě ohrozit 
obyčejná chřipka. Nepodceňujme pro-
to ani tuto klasickou chřipku a buďme 
i při ní k sobě navzájem ohleduplní. 
Psychika člověka hraje při nemoci dů-
ležitou roli, tak prosím nepodléhejme 
tlakům sdělovacích prostředků. Dodr-
žujme všechna nařízená opatření, ale 
zároveň se snažme myslet pozitivně. 
Duševně zdravý člověk se s každou 
nemocí vypořádá lépe než nějaký vy-
strašený jedinec, uzavřený bez rodiny 
a přátel někde mimo domov, kterému 
se nabízí jen pohled z okna nebo na 
televizi. Ten podlehne spíše depresím 
než koronaviru. 

Ještě před vyhlášením nouzového 
stavu a před vyhlášením zpřísněných 
opatření se nám ke konci září podaři-

lo uskutečnit 2. ročník Metylovského 
trojsešupu. Více než koronavir nám 
dělaly problémy dešťové přeháňky. 
Ještě v sobotu 26. září to vypadalo, 
že neděle nebude o moc lepší, ale po-
časí se nakonec umoudřilo, a tak se 
na start dostavilo i poměrně hodně 
lidí. Pořadatelé oproti loňsku museli 
kvůli rekonstrukci zázemí na hřišti 
změnit místo startu. Proto se letos 
začínalo a končilo na myslivecké cha-
tě. Pro účastníky bylo na myslivecké 
chatě nachystáno zázemí v podobě 
vytápěného velkoprostorového sta-
nu. Občerstvení zajistili členové My-
sliveckého spolku a pro děti bylo po 
zdolání alespoň krátké trasy nachys-
táno vyžití v podobě skákacího hradu 
a virtuální reality. 

V září nám udělala radost také zpráva 
z Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, že tamní zastupitelstvo na svém 
zasedání schválilo dotaci na zpracová-
ní dokumentace pro provedení stav-
by rekonstrukce zázemí sportovního 
areálu v Metylovicích. Tento 3. stupeň 
dokumentace (1. stupeň = dokumenta-
ce pro územní rozhodnutí, 2. stupeň = 
dokumentace pro stavební povolení) 
jsme museli zpracovat, abychom mohli 
vyhlásit výběrové řízení na zhotovi-
tele. Již na začátku roku 2020 byla ke 
zpracování prováděcí dokumentace 

Úvodní slovo
Milí spoluobčané, 

jestli jsme se během léta těšili a mnozí 
i věřili ve zlepšení epidemiologické situ-
ace, tak začátkem podzimu udeřila různá 
opatření a nařízení v důsledku koronavi-
rové pandemie opět v plné síle. Z tohoto 
důvodu se letos nekonal Den obce, neu-
skutečnil se tradiční volejbalový turnaj 
„Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“ 
a některé další plánované akce. Na dru-
hou stranu se i přes různá úskalí podařilo 
přece jen některé akce uskutečnit. Na-
příklad hasičskou soutěž „netradičních 
družstev“ nebo turistický výšlap „Me-
tylovský trojsešup“, o jejichž průběhu si 
můžete přečíst v tomto Zpravodaji. 

A přečíst si také můžete, jak dopadly kraj-
ské a senátní volby.

Mnohé jistě také potěší, že se obci podaři-
lo získat dotaci na projektovou dokumen-
taci pro provedení stavby „Rekonstrukce 
zázemí sportovního areálu v Metylovi-
cích“. I o tom se dozvíte v tomto čísle.

A také se dozvíte, že na rok 2021 pro vás 
připravuje propagační výbor obecní ka-
lendář. Tentokrát to bude kalendář sou-
těžní. Podrobnosti najdete v sekci „Obec 
informuje.“

Vážení spoluobčané, držíte v rukou po-
slední letošní číslo obecního Zpravodaje. 
A proto, přestože je teprve říjen, je již toto 
číslo „vánočně“ laděno. V sekci farnost 
vám přinášíme přehled vánočních boho-
služeb i velmi zajímavé zamyšlení našeho 
pana faráře.

Věříme, že i přes nepříznivou epidemio-
logickou situaci budou pro vás přípravy 
vánočních svátků radostné a pohodové. 
Možná právě z těchto důvodů se letos, 
spíše než na tu materiální stránku, zamě-
říme na to pravé poselství Vánoc. Možná 
více než kdy jindy si uvědomíme hodno-
ty, jakými jsou pro nás zdraví a rodina. 
Hodnoty, kterých si mnohdy nevážíme, 
a které často považujeme za naprosto sa-
mozřejmé. 

Přejeme vám, abyste letošní Vánoce pro-
žili zdraví a v kruhu svých nejbližších. 
Abyste si našli čas na posezení a popoví-
dání s dětmi, rodiči, přáteli nebo kama-
rády. A určitě nebude na škodu, když si 
k tomu dáte svařáček, vařonku nebo něco 
dobrého na zub. Nezapomeňte také na ně-
jaké to „sportování“. Taková procházka 
zimní přírodou vás jistě povznese na těle 
i na duchu. A nepřehánějte to ani s peče-
ním cukroví (příliš cukru škodí zdraví) 
ani s „gruntováním“, protože, jak uvádí 
jedno „moudro“ na Vánoce čekáme, že 
k nám přijde Ježíšek, nikoliv hygiena.

A věřte, že tím nejkrásnějším dárkem 
k Vánocům není to, co se zlatem třpytí,
ale je to láska, úsměv, pohlazení,
nad takový dar žádný není.

Redakční rada

slovo starosty
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vybrána Ing. arch. Blanka Petrovo-
vá, Ateliér Frýdek. Na konci března 
byla tato dokumentace předána obci 
a v půlce května se začalo se soutěží 
na dodavatele stavby. Z kraje roku vy-
hlásila Rada Moravskoslezského kraje 
dotační program „Program na podpo-
ru přípravy projektové dokumentace 
2020“. Jelikož podmínkám dotačního 
programu odpovídal i náš záměr na 
zpracování dokumentace pro prove-
dení stavby rekonstrukce zázemí, tak 
jsem v březnu podal za obec Metylo-
vice žádost o dotaci, která nám byla 
v září schválena. O peníze se ucházela 
stovka žádostí, ale podpory se dočka-
lo jen 38 projektů. Kraj zaplatí nejvý-
še 60 % nákladů na vznik projektové 
dokumentace, zbytek musí tedy obce 
uhradit ze svého rozpočtu. V našem 
případě činí celkové náklady na zpra-
cování dokumentace pro provedení 
stavby 544 500 korun, dotace z Mo-
ravskoslezského kraje je pak ve výši 
294 tisíc korun.

V říjnu byla úspěšně zkolaudována 
stavba chodníku, úsek 3 a vydáno sta-
vební povolení na chodník z Vrchovi-
ny směrem na Žukov. Ke konci roku by 
mohlo stavební povolení nabýt právní 
moci a nic by tak nebránilo podání žá-
dosti o dotaci na Státní fond doprav-
ní infrastruktury (dále jen SFDI) pro 
jeho realizaci. Bohužel z důvodu koro-
navirové pandemie nemůžeme před 
podáním žádosti o dotaci konzultovat 
projekt s SFDI, což nás může v koneč-
ném hodnocení stát nějaké body. Od 
14. září jsou totiž na SFDI z důvodů 
mimořádné epidemiologické situa-

ce zrušeny všechny konzultace pro 
žadatele o příspěvek na financová-
ní opatření ke zvýšení bezpečnosti 
nebo plynulosti dopravy nebo opat-
ření ke zpřístupňování dopravy oso-
bám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a žadatelé, kteří měli 
rezervovány zářijové a říjnové ter-
míny, mohou využít možnosti pouze 
elektronické konzultace projektové 
dokumentace. Po našem dotazu, zda 
bychom mohli náš projekt posoudit 
také elektronicky, nám bylo sděleno, 
že na SFDI mají všechny termíny na 
konzultace již plné a další konzultace 
se neprovádí. Tak budeme věřit, že je 
náš projekt dobře připravený a bude 
úspěšný i bez rad odborníků ze SFDI. 

Deštivé počasí nám v polovině října 
na nějaký čas pozastavilo veškerou 
stavební činnost v obci. Nyní se inves-
tiční akce opět rozjely a snad již počasí 
dovolí vše řádně a včas dokončit. U zá-
zemí na fotbalovém hřišti roste hrubá 
stavba. Cílem je do konce roku dostat 
novou budovu pod střechu, aby přes 
zimní období mohly pokračovat práce 
ve vnitřních prostorech – elektro a vo-
doinstalace, rozvody vzduchotechniky 
a kanalizace, stavba příček a další. 

Pokračují práce na chodníku. Rozši-
řuje se svah pro budoucí pěší komuni-
kaci od Vrchoviny po kaštan a na zbý-
vajících úsecích se pokládá dlažba.

Dokončuje se oprava cesty nad svatou 
Annou. Chybí usadit už jen svodnice 
pro odvod dešťových vod. Po dovrše-
ní těchto oprav se technika a pracov-
níci přesunou na Žukov, kde je čeká 

rekonstrukce tamější cesty. Stavební 
práce se tam budou provádět v závis-
losti na příznivých klimatických pod-
mínkách. 

Rovněž se pracuje na projektu rekon-
strukce budovy hasičské garáže (kde 
parkuje cisterna). Cílem projektu je 
navrhnout nové zázemí jak pro vý-
jezdovou jednotku, tak i pro samot-
ný spolek SDH Metylovice. V přízemí 
zůstane garáž pro cisternu. Rozšíří 
se ale šatna pro výjezdovou jednot-
ku (22 osob), vybudují se sprchy, WC 
a technická místnost (kotelna). Celé 
první patro bude sloužit jako skla-
dovací prostor a ve 2. patře, pak díky 
nadstavbě, vznikne zázemí pro členy 
SDH Metylovice, tj. zasedací místnost 
s malou kuchyňkou a záchodem.  

Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu 
a vydaným mimořádným opatřením 
jsme museli zrušit divadelní před-
stavení Slavičí dům v podání Spolku 
dobrovolně nedobrovolných herců 
z Bašky a také tradiční metylovský 
krmáš. Pokud to epidemiologická si-
tuace dovolí, tak bychom chtěli ochot-
níky z Bašky s jejich komedií pozvat 
do Metylovic někdy v březnu 2021. 

Vážení spoluobčané, vzhledem 
k tomu, že toto je poslední letošní 
Zpravodaj, přeji Vám, pravda s před-
stihem: 

„Prožijte adventní čas i Vánoce ve zdra-
ví, v klidu, pohodě, a především s těmi, 
které máte rádi. A do nového roku 2021 
vykročte tou správnou nohou.“

Ing. Lukáš Halata, starosta

Obecní kalendář na rok 2021 
PR výbor pro vás připravuje 
obecní kalendář na rok 2021. 
Tentokrát s názvem „Toulky po 
Metylovicích“. Bude se jednat 
o kalendář soutěžní, který by 
vám měl zpestřit celý následu-
jící rok. Najdete v něm 26 tipů 
na výlety na více či méně zná-
má místa v katastru naší obce. 
U každého obrázku budou 
zveřejněny GPS souřadnice 

a kratičký veršík, podle čehož 
by neměl být pro vás problém 
danou lokalitu najít. Tam se 
pak poohlédnete po krabičce 
tzv. „kešce“, v níž bude ukryto 
zajímavé povídání k danému 
místu. Vašim úkolem bude se 
s nalezenou „keškou“ vyfotit 
a fotografii spolu s kontaktní-
mi údaji zaslat na e-mail: sou-
tez@metylovice.cz

dění v obci
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Všechny fotografie budou v lednu 
2022 zařazeny do slosování o věc-
né ceny. Pravidla celé soutěže budou 
zveřejněna na webových stránkách 
obce a na Facebooku obce.

V kalendáři najdete také termíny svo-
zu komunálního odpadu i plánované 

termíny některých obecních, spor-
tovních i kulturních akcí.

Každé číslo popisné obdrží jeden ka-
lendář zdarma. Podmínkou je, že na 
daném popisném čísle nejsou evido-
vány žádné finanční pohledávky vůči 
obci (poplatky za odpady, psa apod.). 

Kalendář si budete moci vyzvednout 
v úřední dny na Obecním úřadě v Me-
tylovicích. Přesný termín bude zve-
řejněn na webových stránkách obce 
a v místním rozhlase.

PR výbor

Fakta pro agenturu JPP (jedna paní povídala)
Jako člen finanční komise, v níž jsem 
působil od roku 2002, kdy jsme v po-
čtu 6 členů (Petr Kožuch, Vojtěch 
Halata, Leona Pavlásková, Zbyněk 
Drastich, Milan Tomášek, Lukáš Ha-
lata) byli zvoleni do Zastupitelstva 
obce Metylovice, se musím ohra-
dit vůči článku Ing. Magdy Čupové 

(uveřejněném v minulém Zpravodaji), 
kde uvedla, že není pravda, že by obec 
byla na pokraji bankrotu. 

Uvedu několik čísel, která jsem si ne-
chal od Ing. Čupové vytáhnout z účet-
nictví z let 2002 a 2003.

K 31. 12. 2002 (ustavující zasedání 

zastupitelstva obce Metylovice 15. 11. 
2002) měla obec Metylovice:

- zůstatek finančních prostředků na 
bankovním účtu 503 358 Kč

- zůstatek úvěrů 6 764 149 Kč

- neuhrazené faktury splatné
  do 31. 12. 2000 376 238 Kč

Obec láká občany na Ondřejník 
Zaměstnanci obce Metylovice zho-
tovili tři dřevěné lavičky. 

„Dvě najdou lidé cestou na Ondřej-
ník. Třetí přímo na vrcholu hory. 
Lavičky jsme dali na místa s vý-
hledem na naši obec,“ řekl staros-
ta Metylovic Lukáš Halata.

Obec umisťuje lavičky na různá vy-
výšená místa, aby si lidé na svých 
procházkách mohli odpočinout 
a měli přitom pěkný výhled. Uvítá 
i tipy, kam by se ještě mohla posta-
vit další lavička.

Pavla Mročková
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Sportka má zachránit obec 
A toto se s určitou nadsázkou uvádělo 
o naší obci v roce 2003 v Blesku, regio-
nální televizi, v Rádiožurnálu i ve Frý-
decko-Místecku. 

Na štěstí v loterii vsadili v Metylovi-
cích. Malá vesnice na Frýdecko-Mís-
tecku je totiž zadlužená. Zastupitelé 
se proto propůjčili drobnému hazar-
du. Aby obec vyplatili, pravidelně sá-
zejí sportku! 

„Výhra by pokryla naše dluhy a my 
bychom konečně mohli začít něco 
budovat,“ přiznala starostka Věra 
Petrová. Jednou prý před patnácti-
členným zastupitelstvem prohlásila, 
že ze stavu obecní pokladny je už tak 
zoufalá, že snad začne sázet a bude 
doufat ve výhru. 

„Hned jsme se toho chytli a každý mě-
síc se skládáme po padesátikoruně 
na tiket sportky. Na vesnici není moc 
možností, jak přijít k penězům,“ uvedl 
zastupitel František Slanina. Od kole-
gů vybírá peníze a vyplňuje sázenku. 
„Poprvé jsem dal náhodný tip a nyní 
už píšu ta stejná čísla,“ dodal. 

„Když jsme nastoupili na radnici, ne-
stačili jsme se divit. Na bedrech jsme 
měli více než šestnáctimiliónový 
dluh,“ prozradil místostarosta Me-
tylovic Petr Kožuch. Předešlé vedení 
radnice mělo dobrý nápad – koupit 
pozemky, vybudovat inženýrské sítě 
a nabídnout je k výstavbě nových ba-
ráků.“ 

„Bohužel zájem o parcely nebyl ta-
kový, jak předpokládali. Zůstal 

šestimiliónový dluh,“ vysvětlila sta-
rostka. Vesnice dluží i firmám za ply-
nofikaci. Energetickým závodům 
zatím nezaplatila za vybudování pří-
pojek. V zástavě u banky je veškerý 
obecní majetek. Škola, hostinec, po-
žární zbrojnice, byty i márnice. „Mé 
nejskromnější přání je vyhrát tři mili-
óny a byli bychom z nejhoršího venku. 
Mohli bychom opravit silnice, natáh-
nout plyn i do druhé půlky vesnice,“ 
přemýšlela Petrová. 

I když zastupitelé zatím vyhráli pou-
hých 339 korun, věří, že je to první 
náznak lepších časů. „S věřiteli jsme 
se dohodli na splátkových kalendá-
řích a mnozí z nich nám zatím nepočí-
tají úroky,“ sdělila starostka.

Autor Marie Machková, 3. března 2003

- neuhrazené faktury splatné
 do 31. 12. 2001 2 909 364 Kč

- neuhrazené faktury splatné
 do 31. 12. 2002 3 889 912 Kč

- pohledávky obce 549 311 Kč

Obec tedy na konci roku 2002 dluži-
la firmám na fakturách 7 175 514 Kč 
a měla nesplacený úvěr ve výši 
6 764 149 Kč. Dohromady činil dluh 
obce 13 939 663 Kč. 

Navíc měla obec zastavený majetek 
u bank. Jednalo se o budovu mateřské 
školy č.p. 20, včetně přilehlé zahrady 
a čistírny odpadních vod, hasičskou 
zbrojnici č.p. 392, bytovky č.p. 374, 
cestu kolem restaurace Obecník, po-
zemky za Truhlářstvím LUTO (parc. 
č. 600/3, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 
600/8, 600/9, 600/10, 600/11). Takže 
s tímto majetkem nemohla obec dispo-
novat ani na něj čerpat dotace. 

Jen samotné firmě ODS – dopravní 
stavby Ostrava jsme již od roku 2001 
dlužili více jak 2,5 mil. Kč a ta proto 
chtěla poslat obec do konkursu. Jen 
díky velkému úsilí starostky Věry Pet-
rové a místostarosty Petra Kožucha se 
podařilo domluvit splátkový kalendář, 
který nám umožnil splácet společnos-
ti dluh až do konce roku 2004.

Umíte si představit, jak by se napří-
klad zachoval ČEZ, kdybyste jim nepla-
tili rok zálohy na dodávku elektřiny? 

Upřímně, už po dvou měsících by vás 
od ní odstřihli, ne-li dřív. 

K 31. 12. 2002 měla obec 1 516 obyva-
tel. Dluh na jednoho občana obce tak 
vycházel na 9 195 Kč. 

Myslím, že z výše uvedených údajů je 
jasné, že obec Metylovice byla na kon-
ci roku 2002 v platební neschopnosti. 
Kterýkoliv z věřitelů ji mohl poslat do 
konkurzu. Probíhalo by soudní řízení 
na vyrovnání a zajištění majetku upa-
dajícího dlužníka. Obci by se obstavil 
majetek a z jeho prodeje by se uspo-
kojovaly závazky věřitelů. Výsledek 
konkurzního řízení by mohl vést až 
k úpadku obce = bankrotu.  

A stavba Metyloviček samozřejmě ne-
skončila v roce 2002. Po stížnostech 
občanů obce, bydlících v okolí Odbor-
ného léčebného ústavu, musela obec 
vybudovat novou příjezdovou komu-
nikaci do Metyloviček, která vedla od 
Truhlářství LUTO. Ještě v roce 2003-
2007 nabíhaly faktury za zhotovení 
komunikace a dotažení inženýrských 
sítí (kanalizace, voda, plyn, veřejné 
osvětlení).

Takže během našeho prvního volební-
ho období (2002-2006) se stále spláce-
ly faktury a řešily se jen Metylovičky! 
Neměli jsme ani na spolufinancování 
projektů, na které by se dala čerpat 
dotace z předvstupních fondů EU 
(PHARE, SAPARD či ISPA).

Zatímco se okolní obce rozvíjely, my 
jsme stagnovali. A trvalo ještě několik 
let, než se nám podařilo dostat se „do 
kladných čísel“. 

Takže i já bych prosil, než začnete psát 
do Zpravodaje nebo kamkoliv jinam 
ověřte si fakta a nepište polopravdy. 
Nebo o tom raději nepište vůbec. A Ing. 
Magda Čupová, která v té době působi-
la (a stále působí) na Obecním úřadě 
jako účetní, určitě fakta zná. Tím spíše 
měla jako hlavní „ekonomka“ obce bít 
na konci roku 2001 na poplach a upo-
zornit tehdejší zastupitelstvo a obča-
ny obce (místní zpravodaj byl vydáván 
stejně tak, jako nyní), že se obec řítí 
do platební neschopnosti. Kdybychom 
tenkrát, za paní starostky Věry Petro-
vé, nezačali splácet dluhy, které tady 
byly nasekány za starostování Ing. 
Spusty, tak bychom přišli nejen o bu-
dovy (hasičárna, mateřská škola, by-
tovka aj.), ale i o ty pozemky, které se 
v loňském roce prodaly. Takže by obec 
nezískala žádných 17,5 mil. Kč a tu-
díž by nebylo ani z čeho např. rekon-
struovat zázemí na fotbalovém hřišti 
nebo stavět chodníky. Vznik a průběh 
podnikání společnosti OBEC-INVEST 
s.r.o. je kapitola sama o sobě. Podle 
mě by Ing. Magda Čupová měla zvážit 
své další setrvání na pozici účetní na 
Obecním úřadě v Metylovicích.

Vojtěch Halata,  
člen finanční komise v letech 2002-2006
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Statistika obyvatel  
k 31. 08. 2020
Počty obyvatel dle věkových kategorií
 Muži Ženy
Všichni  864 894
Do 15 let 152 155
Do 18 let 178 179
Od 18 do 60 let 472 458
Nad 18 let 686 715
Nad 60 let  214 257

 Všichni 
Všichni 1758 
Do 15 let 307 
Do 18 let 357 
Od 18 do 60 let 930 
Nad 18 let 1401 
Nad 60 let 471 

Průměrný věk
všech obyvatel  42
muži  40
ženy  43

Data narození
Nejmladší obyvatel 17.08.2020
Nejmladší muž 07.08.2020 
Nejmladší žena 17.08.2020
Nejstarší obyvatel 15.03.1925
Nejstarší muž 24.05.1929
Nejstarší žena 15.03.1925

Statistika obce 
k 31. 08. 2020
K 31. 08. 2020 má obec Metylovice 
celkem 1.758 občanů.

Přistěhovalo se: 41 osob
Odstěhovalo se: 30 osob
Zemřelo: 17 osob  9 žen
        8 mužů

Narodilo se: 8 dětí 4 chlapci
     4 holky
Uzavřeno sňatků:   8

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 
a Senátu Parlamentu ČR v Metylovicích 

obec informuje

Název strany, politického hnutí nebo koalice  číslo        počet hlasů

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 5 2
KDU-ČSL    12 88
Moravská a Slezská pirátská strana 14 2
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 16 40
Česká pirátská strana   19 73
VOK – Volba pro kraj   28 9
ODS s podporou TOP 09   29 68
Jednotní    37 2
Česká strana sociální demokratická 45 48
ANO 2011    50 113
STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ  54 33
Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! 57 1
Komunistická strana Čech a Moravy 63 35
Trikolóra hutí občanů   70 15
Starostové pro kraj   81 18

Jméno, příjmení   číslo         počet hlasů

Pavel Olšovský    12 10
Jaroslav Matýs    13 24
Pavol Lukša    14 24
Helena Pešatová   15 163
Karel Deutscher    16 19
Radim Mamula    17 56
Daniel Pawlas    18 21
Radim Bača    19 86
Jiří Carbol    20 109
Radomil Bodzsar   21 33

KRAJSKé ZAStuPitelStVO

Počet voličů zaspaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:  1393
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:  561
Počet odevzdaných úředních obálek:  561
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:  547
Volební účast:      40,27 %

SeNát 1. KOlO

Počet voličů zaspaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1393
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 559
Počet odevzdaných úředních obálek: 552
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 535
Volební účast:     40,12 %
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číslo 6/2020obce METYLOVICE

V Beskydech to 
pořád ŽiJe! 

Místní akční skupina Frýdlant-
sko – Beskydy, z.s. v listopadu 
2020 vyhlásí v pořadí již druhou 
výzvu na podporu mikroprojektů 
v rámci programu „V Beskydech 
to žije - 2021“. Jedná se o formu 
finanční podpory, kterou naše 
MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu 
s Mikroregionem Frýdlantsko – 
Beskydy plánuje přerozdělit nej-
lepším projektovým záměrům, 
jejichž tvůrci jste právě Vy, místní 
lidé. Podpoříme finančně nejen 
zajištění a vlastní konání Vaší 
akce, ale nově i pořízení drobné-
ho vybavení pro dlouhodobější 
využití na Vašich akcích. Veškeré 
informace k dané výzvě, včetně 
formuláře žádosti, budou od po-
loviny října 2020 k dispozici na 
webových stránkách MAS Frý-
dlantsko – Beskydy, z.s.

Doufáme, že i přes současná opat-
ření a nařízení z důvodu koro-
navirové pandemie, budou mít 
organizátoři možnost, ale i chuť 
realizovat akce v našem regionu, 
které jsou prospěšné lidem na úze-
mí a přispívají k rozvoji spolkového 
a zájmového života, ke spolupráci 
místních komunit nebo ochraně 
kulturního a přírodního dědictví. 
Těšíme se na Vaše projekty.

Zuzana Pavlisková, Místní akční 
skupina Frýdlantsko – Beskdydy, z.s. 

upozornění
V termínovém kalendáři na zad-
ní straně tohoto Zpravodaje jsou 
uvedeny termíny plánovaných 
akcí. Vzhledem k měnící se situaci 
ohledně koronavirové pandemie 

se mohou některé akce rušit. 
Sledujte proto vývěsky, obecní 
webové stránky a obecní Face-
book, ev. webové stránky jednot-
livých spolků.

SmVaK Ostrava informuje
Vzhledem k současným opatřením 
v souvislostí s koronavirovou pan-
demii mohou občané využít těchto 
služeb:
- Bezplatná zákaznická linka 

800 292 400 je v provozu v pra-
covní dny od 7:30 do 20:00. Linka 
byla technicky a personálně posí-
lena, aby byly bez problémů plněny 
požadavky zákazníků. Bezplatná 
poruchová linka 800 292 300 zů-
stává v provozu non stop.

- Speciální emailová schránka 
zakaznickesluzby@smvak.cz, 
kam se mohou lidé obracet se 
svými požadavky. Dále zůstává 
v provozu také emailová schránka 
smvak@smvak.cz. 

- Služby vodárenské společnosti 
lze dále objednávat přes aplikaci 
nabidkasluzeb.smvak.cz. 

- Důležité formuláře a dokumen-
ty jsou pro zákazníky připrave-
ny ke stažení na internetových 
stránkách www.smvak.cz, sekce 
Zákazníci, podsložka Dokumenty 
ke stažení.

- Oddělení vyjadřování  - Lidé 
mohou nahlásit požadavek pro-
st řednict v ím internetov ých 
stránek vyjadrovani.smvak.cz, 
nebo přes bezplatnou zákaznic-
kou linku 800 292 400. Rovněž 
žádosti o vyjádření k existenci 
sítí, k možnostem napojení na 
vodovodní nebo kanalizační řad 
nebo odsouhlasení projektové 
dokumentace mohou lidé podat 
elektronicky přes internetové 
stránky www.smvak.cz bez fy-
zického kontaktu a návštěvy zá-
kaznického centra.

Jméno, příjmení                    počet hlasů

Jiří Carbol       100
Helena Pešatová      197

SeNát 2. KOlO 

Počet voličů zaspaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1392
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 297  
Počet odevzdaných úředních obálek: 297  
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 297  
Volební účast:     21,33 %

Děkujeme všem, kteří do volební místnosti přišli, že dodrželi nařízená hygie-
nická opatření. Přispěli tak ke zdárnému průběhu voleb. 
Poděkování patří i našim hasičům, za vzornou spolupráci, když jsme potřebo-
vali, při výpadku elektrického proudu, elektrocentrálu.
I členům okrskové volební komise patří obrovské poděkování za ochotu a na-
sazení v této kovitové době.

Růžena Vrbová
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Mobilní hospic Strom života 
Pečuje o nevyléčitel-
ně nemocné, u kterých 
byla vyčerpána veškerá 
možnost léčby vedoucí 
k uzdravení, přejí si 

zůstat doma a důstojným způsobem 
prožít závěr svého života mezi svými 
blízkými. 

Nabízíme:
- Nevyléčitelně nemocným dospě-

lým i dětem, prožití posledních 
chvil života v domácím prostředí

- Nepřetržitou zdravotní péči do-
stupnou 7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně

- Podporu našich odlehčovacích 
a poradenských služeb

- Pomoc pro pečující osoby, které 
o své blízké pečují

- Praktický nácvik činností, které 
je potřeba zvládnout při péči v do-
mácím prostředí

- Pomoc všem, kteří prožívají zá-
rmutek ze ztráty blízké osoby, 
způsobenou nemocí nebo tragic-
kou událostí

Multidisciplinární tým mobilní-
ho hospice tvoří: zdravotní sestry, 
lékaři, zdravotně-sociální a sociální 
pracovníci, pracovníci v sociálních 
službách, psychologové a terapeuti 
a krizoví interventi.

Domácí hospicová péče
Poskytuje zdravotní a lékařskou péči 
dle nejnovějších poznatků paliativní 
medicíny. Je dostupná ke konzultacím 
a pohotovostním výjezdům 24 hodin, 
7 dní v týdnu pro již přijaté pacienty.

Nabízí:
- Pravidelnou návštěvu zdravotní 

sestry a lékaře
- Mírnění a eliminaci bolesti a jiných 

symptomů nemoci
- Zajištění všech léčiv přijatému pa-

cientovi
- Praktický nácvik a edukaci rodiny 

v péči o pacienta individuálně dle 
jeho potřeb

- Pomoc s vysvětlením textu lékař-
ských zpráv a porozuměním zdra-
votního stavu

- Zapůjčení nezbytných zdravotnic-
kých a kompenzačních pomůcek 

- Provedení vyšetření/zákroku s vy-
užitím ultrazvukového přístroje.

- Doprovázení při umírání 

Veškeré výkony a činnosti zdravotní 
části Mobilního hospice jsou posky-
továny pacientům zdarma a neobsa-
hují žádné skryté poplatky.
Pro domácí hospicovou péči volejte 
553 038 016, pište na email: wasi-
lova@zivotastrom.cz

terénní odlehčovací služba mobil-
ního hospice
Poskytujeme plnou podporu osobám 
se sníženou soběstačností z důvodů 
věku, chronického onemocnění anebo 
zdravotního postižení. 
Naše sociální služba je poskytována 
jak uživateli, o kterého je pečováno 
doma, tak rovněž osobě pečující, aby 
mohla nabrat nové síly a zároveň si do-
přát tolik potřebný odpočinek od péče. 

Nabízí: 
- Zastoupení pečující osoby tak, aby 

si mohla zařídit potřebné věci (úřa-
dy, nákupy, lékaře, vzdělávací kur-
zy apod.)

- Zastoupení pečující osoby, tak aby 
si mohla odpočinout

- Profesionální pracovníky s bohatou 
praxí, kteří vykonávají všechny na-
smlouvané činnosti spojené s péčí

- Spolupráci s dalšími odborníky, 
tak aby byla zajištěna uživatelům 
všestranná pomoc a podpora

Tato služba je poskytována na zákla-
dě platného ceníku.
Pro terénní odlehčovací služby vo-
lejte 604 144 504, pište na email: 
odlehcovaci@zivotastrom.cz

Odborné sociální poradenství mo-
bilního hospice
Pomáhá umírajícím lidem vyrovnat 
se s jejich těžkou životní situací a ro-
dinným příslušníkům vyrovnat se se 
ztrátou blízké osoby

Nabízí:
- informace, rady a podporu pacien-

tům, pečujícím a pozůstalým
- individuální intervence a skupino-

vé terapie
- Klubkavárnu, která poskytuje bez-

pečný prostor pro setkávání dospě-
lých pozůstalých

- dětský klub Stromeček: poskytu-
je bezpečný prostor pro setkávání 
dětí, které ztratily někoho blízkého

- program pro školky, školky a druži-
ny, který seznamuje děti s hospico-
vou péčí

Veškeré činnosti jsou poskytovány 
klientům a pacientům zdarma.
Pro odborné sociální poradenství 
volejte 734 571 194, pište na email:  
dorazilova@zivotastrom.cz
Kde pomáháme:
Naše služby můžete využívat v oblas-
tech znázorněných touto mapou, také 
ve vaší obci Metylovice. Pro zajištění 
lepší a rychlejší dostupnosti našich 
služeb jsou lékaři, zdravotní sestry 
a ostatní pracovníci rozmístěni po ce-
lém území, kde služby poskytujeme. 

Nemocnice na kolech
Pro školky a pro první stupně základ-
ních škol Mobilní hospic Strom života 
nabízí besedy s našimi psychoterape-
uty, které se konají v herně a na zahra-
dě v Mobilním hospici Strom života 
v Novém Jičíně nebo ve škole v rámci 
vyučovací hodiny. Cílem těchto besed 
je seznámit děti s hospicovou péčí. 
Program trvá přibližně dvě hodiny.

Obchůdek Srdcovka
Náš dárkový obchůdek Srdcovka 
vznikl na podporu Mobilního hospice 
Strom života. Nabízíme v něm pěkné 
dárky, které vznikají v rukou klientů 
neziskových organizací, chráněných 
a terapeutických dílen a šikovných 
zdravotně postižených řemeslníků. 

tábory pro pozůstalé děti
Příměstské tábory Stromu života jsou 
určeny především pozůstalým dětem, 
které přišly o jednoho, či oba rodiče, 
případně nejbližší příbuzné. Jsou po-
řádány také proto, aby pomohly zkva-
litnit život rodičů, kteří se o ně v prů-
běhu roku starají, tak aby co nejlépe 
dovedli sladit pracovní a osobní život 
v době prázdnin. 

Mgr. Monika Kubjatová DiS.
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www.metylovice.cz

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 7. 2020
Přítomno 10 členů ZO

Omluven 1 (Petr Černoch)

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu paní Martu Bílkovou 
a pana Tomáše Rabase. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí finančního 
daru spolku Ptačoroko. z. s. na nákup 
bezdotykového teploměru a dezin-
fekce ve výši 1 000 Kč. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej pozemku parc. 
č. 2031/2 v k. ú. Metylovice společ-
nosti METALCUT, s.r.o., Metylovice 
325, 739 49 Metylovice, za cenu 
danou znaleckým posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej obecního pozemku 
parc. č. 600/11 v k. ú. Metylovice 
paní Monice Rušitovičové, za cenu 
danou znaleckým posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
volí starostu obce jako pověřeného 
zástupce Obce Metylovice ve vztahu 
k realizaci stavby „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo s Bc. Martinem Vavřínkem, 
Stanislavského 768/30, 721 00 Os-
trava, IČ: 03762246, na zpracování 
PD na stavbu „Chodník podél silnice 

III/48416, Metylovice, úsek škola 
– konec obce“ a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 2. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6 
– viz příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí návratné fi-
nanční hotovosti tzv. Kotlíkové 
půjčky žadatelům z řad občanů 
obce – viz příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Zprávu o uplatňování 
územního plánu Metylovice, jejíž 
součástí jsou návrhy změny ÚP 
č. 2 včetně všech připomínek a po-
žadavků. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 1810/2 v k. ú. 
Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o koupi nemovi-
tosti parc. č. 827/7 s Ing. Lukášem 
a Mgr. Lindou Kišovými za cenu 
77 000 Kč a pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo se společností SEMITA – 
DS s.r.o., č. p. 171, 742 73 Veřovice, 
IČ: 03829707 a pověřuje starostu 
obce k podpisu Dodatku č. 2 – viz pří-
loha č. 7.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 5/2020 ze dne 23. 06. 2020.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí návrh pana Miroslava 
Michala Novotného na odvolání 
starosty a místostarosty obce.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí výslednou studii 
–Technickoekonomické zhodnoce-
ní nakládání s odpadními vodami 
v Metylovicích.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí rozbor hospodaření 
obce Metylovice za 1. pololetí roku 
2020 – viz příloha č. 6.

Zastupitelstvo obce Metylovice  
neschválilo:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje poskytnutí finanční-
ho daru spolku Ptačoroko. z. s. na 
nákup bezdotykového teploměru 
a dezinfekce ve výši 1 500 Kč.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje směnu části obecních 
pozemků parc. č. 2057/1 a 1086/16, 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
za části pozemků parc. č. 1086/8 
a 1086/11, ostatní plocha, jiná plocha 
a finanční vyrovnání zbývající plochy 
s Ing. Janem a Ing. Lucií Koloničnou, 
Ph.D., Metylovice 474, za cenu danou 
znaleckým posudkem, tj. 29 700 Kč.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 18. 8. 2020
Přítomno 9 členů ZO

(Petr Černoch – příchod 17.32)

Omluven 1 (Aleš Velička),
Neomluven 1 (Miroslav Klimánek)

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jana Koloničného 
a slečnu Leonu Pavláskovou

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravsko-
slezskému kraji, se sídlem: 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, 
ve výši 20 000 Kč na spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3 vý-
zva“, realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životního 
prostředí, reg.  č. CZ.05.2.32/0.0/0.
0/17_117/0009638. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a pod-
pisu Smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, a poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice 
ve výši 20 000 Kč na spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3 vý-
zva“, realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životního 

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.
0/17_117/0009638 – viz příloha č. 2. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2020 
s Ing. arch. Irenou Čehovskou, We-
llnerova 14, 779 00 Olomouc, IČ: 
12674184, na zpracování Změny č. 2 
Územního plánu Metylovice za cenu 
183 920 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele KON-
STRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 
739 14 Ostravice, na realizaci opravy 
komunikace od kapličky sv. Anny.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje smlouvu o dílo se společností 
KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 
739 14 Ostravice, na realizaci opravy 
komunikace od kapličky sv. Anny za 
nabídkovou cenu 597 358,43 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 4.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí návratné finanč-
ní hotovosti tzv. Kotlíkové půjčky 
žadatelům z řad občanů obce – viz 
příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuálních 
dotací a finančních darů dle návrhu 
finančního výboru – viz příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 7 – viz 
příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu částí 
pozemků 1954/14, 1988/3 a 1951 
v k. ú. Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu s Moravskoslez-
ským krajem a Koordinátorem ODIS 
s.r.o. o poskytnutí finančního pří-
spěvku na úhradu nerealizovaných 
výnosů z jízdného (protarifovací 
ztráty) v zóně 470 Integrovaného 
dopravního systému Moravsko-

slezského kraje ODIS a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 8.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 6/2020 ze dne 21. 07. 2020. 

•  Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí žádost pana Pavla Pečínky 
o odkoupení obecního pozemku parc. 
č. 1810/2 v k. ú.  Metylovice.

Zastupitelstvo obce Metylovice ne-
schválilo:

• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-
schvaluje cenovou nabídku Ing. Marty 
Bílkové na odbornou technickou 
konzultační činnost při realizaci 
stavebních prací „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“.

Odpadové hospodářství, část druhá
V naší obci bylo v roce 2019 evido-
váno 730 tun odpadů. Z toho směsné 
odpady (odpady ukládané do běžných 
popelnic) tvořily 372 tun. Směsné 
odpady tedy tvořily 54 % všech od-
padů. 46 % představovaly vytřídě-
né odpady. 

Zajímavost: Pokud vezmeme v úvahu, 
že v naší obci žije cca 1700 obyvatel 
a připočítáme také chataře, kteří se na 
tvorbě odpadů také podílejí, vyjde nám, 
že každý obyvatel obce vyprodukuje 
ročně asi 370 kg odpadů. A to včetně 
nemluvňat. Nijak zvlášť nevybočujeme 
z celostátního průměru. Ale představte 
si jaká je to asi hromada plastů, papíru 
atd. 
Proč uvádím tyto hodnoty? Jsou, a ze-
jména budou, rozhodující při tvorbě 
poplatku za odpady. A dopad tedy má 
zejména na nás, obyvatele obce. 

Novela zákona o odpadech, která má 
vejít v platnost v roce 2021, má za cíl 
obyvatele měst a obcí ještě více moti-
vovat k třídění. Jak? Penězi, jak už to 
tak bývá… 

V současné době stojí uložení jedné 
tuny směsných odpadů na skládku 
500 korun za 1 tunu. Po novelizaci 
to bude 1850 korun za 1 tunu. Pokud 
u nás v příštích letech vznikne znovu 
370 tun směsných odpadů, uložení 
na skládky může naši obec vyjít na 
684.500 korun. Nyní za toto množ-
ství odpadů obec zaplatí maximálně 
185.000 korun. 1  

Píšu: “obec by zaplatila“. Ale naše 
obec se snaží mít v rámci odpadového 
hospodářství vyrovnaný rozpočet. 
Nevydělává na něm, ani neprodělá-
vá. Pokud by tedy musela za směsný 
komunální odpad platit o 500 tisíc 

korun ročně více, byla by velmi prav-
děpodobně nucena zvýšit poplatek za 
odpady nám obyvatelům. V případě, 
že bychom 500 tisíc korun rozdělili 
mezi cca 2000 obyvatel (občané, cha-
taři) mohli bychom očekávat zvýšení 
poplatku za odpad o 250 korun/rok. 
Což si myslím, nepřeje nikdo z nás. 

Naštěstí tu je tzv. motivační systém. 
Pokud se v obci podaří vytřídit dosta-
tečné množství plastů, papíru, skla 
a biologicky rozložitelných odpadů, 
bude moci nadále ukládat směsný 
komunální odpad za 500 korun a vy-
hnout se tak zvýšení poplatku pro své 
občany. Do roku 2027 bude stačit vy-
třídit 45 % uvedených odpadů, po roce 
2027 už 75 %. Ať už se jedná v kilo-
gramech o jakoukoliv hodnotu, nove-
la zákona o odpadech vytváří na obce 
a města a jejich obyvatele zvýšený 

jak funguje obec

1 Kč 500,- resp. 1850 korun je pouze poplatek za uložení na skládku, celková částka za uložení směsného komunální odpadu (SKO) 
je vyšší, neboť se skládá z poplatku a základní částky. Naše obec v roce 2019 za uložení 1 tuny SKO hradila Kč 919,75 (Kč 500,-  
= poplatek, Kč 419,75 = základní částka). V článku je pro zjednodušení uvedena pouze výše poplatku, aby byl patrný rozdíl mezi 
současným stavem a budoucím.  
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Pečují o děti, které by jinak vyrůstaly v domově. 
teď získali ocenění pro pěstouny
Náhradní rodinná péče je vhodný 
způsob, jak nahradit dětem biolo-
gickou rodinu. Dětství a dospívání 
u pěstounů má na zdravý vývoj dítěte 
pozitivnější vliv než dětství strávené 
v domově. To je důvod, proč Morav-
skoslezský kraj pěstounství podpo-
ruje a snaží se na něj veřejnost upo-
zorňovat. V rámci kampaně DEJME 
DĚTEM RODINU kraj opět pěstounům 
formou ocenění děkuje.

„V Moravskoslezském kraji je zhru-
ba šest set dětí, které žijí v dětském 

domově. Snad každé z nich ve skry-
tu touží po tom, aby někde mělo své 
doma. Aby mohlo každý den nahlas 
říkat mami nebo tati, aby se cítilo 
milované a chápané. Zkrátka, aby 
mělo rodiče, alespoň náhradní, když 
nemůže být z nejrůznějších důvo-
dů s těmi biologickými. Nesmírně si 
vážím všech, kteří se rozhodli stát 
se pěstouny. Nabídli dětem otevře-
nou náruč, obrovskou dávku trpě-
livosti, laskavosti a porozumění. 
Takoví lidé si ocenění rozhodně za-
slouží,“ uvedl náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje pro sociál-
ní oblast Jiří Navrátil.

Pěstouny Moravskoslezský kraj oce-
ňuje už několikátým rokem. „Odbor-
ná komise vybírá z nominací, které 
krajskému úřadu zasílají nejen so-
ciální pracovníci, ale i sousedé, uči-
telé, nebo přátelé náhradních rodin. 
Ocenění pěstouni jsou významní 
nejen obětavou péčí o děti, ale také 
aktivním přístupem, nasazením 
a odhodláním v oblasti náhradní 
rodinné péče jako takové,“ vysvětlil 

ocenění Moravskoslezského kraje

tlak, aby třídili lépe a lépe. A pokud se 
to nepodaří? Zaplatíme si to… 

Zajímavost: Jistě Vám neuniklo, že Ev-
ropská Unie se snaží vzbuzovat dojem, 
že je ekologické srdce světa. Chovat se 
dobře k přírodě je jistě chvályhodné 
a naše děti to ocení. Ale tuto aktivitu 
je nutné vnímat i v dalším kontextu. 
Evropská Unie chce a do jisté míry již 
je, jednou ze světových velmoci. Co ale 
dělá velmoc velmocí? Mimo ekonomic-
ké a vojenské sily, je to i energetická 
soběstačnost. A zde EU silně pokulhává 
za USA, Ruskem, Čínou… Nemá dosta-
tek ropy ani plynu. Je závislá na jiných… 
Proto se EU rozhodla jít cestou energe-
tických úspor. Jak se stát energeticky 
soběstačný, když máme málo zdrojů? 
Snižováním spotřeby energií a využití 
dostupných zdrojů. I proto tedy tolik 
třídění odpadů, zateplování budov, sni-
žování spotřeby paliva u aut a snaha 
o elektrifikaci. Elektřina je prakticky 

jediná energie, kdy není EU závislá na 
ostatních. 

Naše obec se na chystané změny v od-
padovém hospodářství a jeho finan-
cování dlouhodobě připravuje. Mimo 
jiné realizací projektů sběrného dvo-
ra a kompostárny. Tyto jsou financo-
vány z velké části z prostředků Ev-
ropské Unie a jejich cílem je zejména 
skutečnost, aby nám usnadnily třídě-
ní odpadů.

Ať už se jedná o velkoobjemové od-
pady, jejichž svoz je nyní realizován 
2 x ročně. A upřímně, kolik z nás má 
možnost a chuť si schovávat starý 
gauč do příštího svozu? Biologicky 
rozložitelných odpadů. Je nás stále 
více, kteří si nechtějí dělat hromady 
staré trávy v rohu zahrady. A popel-
nice toho moc nepojmou. Atd.  

Díky těmto dvěma projektům rov-
něž obec, potažmo my, v budoucnu 

ušetříme. Maximalizujeme díky nim 
třídění a na skládky bude tím pádem 
sváženo mnohem méně sběrných od-
padů. A jsem přesvědčen, že bude-
me jedna z mála okolních obcí, která 
nebude zatěžovat peněženky svých 
obyvatel vyššími a vyššími poplatky. 

Lidé mají obecně zvyšující se spo-
třebu. Čím lépe se nám daří, tím 
více odpadů produkujeme. Pravdě-
podobně se tomuto trendu nevyhne-
me. V roce 2019 jsme vyprodukovali 
730 tun, a je možné, že za deset let to 
bude 850 nebo 900 tun. Jsme tako-
ví. Těžko popírat svou přirozenost. 
Ale myslím, že je docela racionální 
dát odpadům druhou šanci, aby se 
mohly přetvořit v něco užitečného. 
Pokud nejste srdcem ekolog, vůbec 
nevadí. Tímto chováním pomůžete 
i své peněžence.  

Bc. David Hyšpler

Výbory Zastupitelstva obce Metylovice
Zbývá nám představit poslední výbor zastupitelstva obce, a to kulturní výbor. Vznik tohoto výboru byl od za-
čátku poněkud komplikovaný, poněvadž žádný navržený kandidát na funkci předsedy kulturního výboru tuto 
funkci nepřijal. Proto byl usnesením č. 13/2018.4a, dne 17. 12. 2018 pověřen přípravou obecních kulturních akcí 
místostarosta obce Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 

Bohužel se nám ani po několika prosbách nepodařilo od pana místostarosty získat ke kulturnímu výboru jeho 
vyjádření, takže vám tento výbor představit nemůžeme.
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Mateřská škola 
Měsíc září byl již tradičně pro malé 
Krtečky adaptační. Většina dětí však 
poznala prostředí školky a seznámila 
se s učitelkami ještě před začátkem 
školního roku. Ve dnech 27. 8., 28. 8. 

a 31. 8. 2020 uspořádala škola pro děti 
a jejich rodiče tzv. „Školku nanečisto“, 
kde si rodiče s dětmi mohli společně 
pohrát a zeptat se na vše, co je zají-
malo. Začátek jsme proto zvládli na 

jedničku a těšíme se na společně pro-
žité dny plné hraní, dovádění, tvoření 
a mnoho dalšího, které nám školní rok 
2020/2021 přinese.

Lic. Jana Murková

Zš Mjr. ambrože bílka a Mš Metylovice

náměstek hejtmana kraje Jiří Navrá-
til.

Mezi oceněnými byli letos i manželé 
Hana a Jiří Baránkovi z Metylovic. 

O děti se starají od roku 2015. Jsou 
výjimeční svou trpělivostí a úžasný-
mi pokroky, které s dětmi dosáhli. 

Poděkování formou ocenění si pěs-
touni převzali v září na Dnu rodin na 
zámku Nová Horka z rukou náměstka 
hejtmana Jiřího Navrátila.

Být pěstounem je mimořádně nároč-
né „povolání“ a manželům Baránko-
vým patří veliké poděkování.  

Převzato z webových stránek  
Moravskoslezského kraje
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Návštěva Frýdecké skládky 
V září jsme se s žáky základní ško-
ly zúčastnili exkurze na Frýdeckou 
skládku v rámci projektu Šablony 
II. Ve vzdělávacím centru Frýdecké 
skládky měli žáci možnost získat nové 
vědomosti o cestě veškerých odpadů, 
které jsou produkovány v domác-
nostech, a to společně s prohlídkou 

zařízení, kde dochází k dalšímu na-
kládání s těmito odpady. Měli jsme 
možnost například vidět proces RE-
CYKLACE stavebních materiálů, pro-
voz kompostárny, provoz separace, 
kde dochází k dotřiďování papírů, 
plastů, skla nebo kartónových kra-
bic, ale také hromady komunálního 

odpadu, který se již dále nedotřiďuje 
a skončí na skládce. Žáci zde získali 
spoustu nových vědomostí o naklá-
dání s odpadem, možnostech jeho re-
cyklace a správném třídění odpadu.

Mgr.MgA. Lenka Eliášová

Spolek rodičů z.s. 
Letos se ne naší vinou spousta akcí 
pro děti nepodařila, což nás mrzí. Ale 
uvádíme alespoň předpokládaný se-
znam akcí, který doufáme, splníme 
do puntíku.
31.10. konec soutěže ve sběru žaludů 
a kaštanů
Začátek listopadu – vyhlášení vítězné 
třídy ve sběru.

6. 11. 2020 Halloween
4.12. 2020 Mikuláš s čerty ve  
  škole a školce
5.12. 2020 Mikulášský jarmark
leden 2021 roznoz pozvánek na  
  Dětský ples
leden 2021 bruslení
20.2. 2021 Dětský ples

Také bychom rádi všem popřáli – už 
teď – krásné Vánoce, prožité ve zdra-
ví a klidu! A ten další rok lepší, než byl 
minulý!

Přejeme vám všem hlavně zdraví,  
lásku, štěstí a taky víru v lepší dny!

Petra Šimíčková

Podivná hasičská sezóna 2020 
Tak jako všechna ostatní odvětví, 
a nejen sportu, i nás zasáhla pande-
mie Covid-19. Naštěstí nezasáhla nás, 
ani náš entuziasmus, ale silně zredu-
kovala naše plány a kalendář hasič-
ských soutěží.

Nejprve jsme v dubnu odložili, a poté 
v květnu zcela zrušili, letošní TFA Me-
tylovice. Naše pohárová soutěž má 
více než padesátiletou tradici, ale le-
tos její pořádání bylo na hraně mož-
ného. S nesmírným vypětím nakonec 

z kraje července zdárně proběhla 
a zúčastnilo se jí 57 družstev. V rámci 
pozdějšího prázdninového uvolnění 

koncem srpna proběhl 28. ročník naší 
Soutěže netradičních družstev. 

spolky
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Ještě bychom se chtěli 7. 11. podílet 
na organizaci Metylovského krmá-
še. V jaké podobě a zda vůbec bude 
možné Krmáš uspořádat, bohu-
žel závisí i na vládních nařízeních 
měnících se téměř ze dne na den. 
V jejich pravidlech se dokáže zori-
entovat pravděpodobně jen ministr 
zdravotnictví.

Spousta sborů v letošním roce svou 
činnost poněkud utlumila, takže jme 
se zúčastnili pouhých 12 soutěží v ka-
tegoriích dospělých – nejméně za po-
sledních šestatřicet let. Převážně se 
jednalo o kola Moravskoslezské ligy, 
ale nevedli jsme si nijak špatně. Muži 
v závěru zvítězili na Ostravici, ženy 
v Prchalově a na Ostravici, muži nad 
35 let na domácí soutěži v Metylovi-
cích, v Mošnově, v Jistebníku a na Ost-
ravici, ženy nad 35 let v Oprechticích, 
Metylovicích a Bartovicích. V Morav-
skoslezské lize se u mužů projevila 
probíhající přestavba kádru, takže 
obsadili celkové 21. místo z šestadva-
ceti družstev. Ženy po předloňském 
stříbru a loňském bronzu i letos až do 
konce bojovaly o medaile, tentokrát 
troje soupeřky byly nad jejich síly. 

I tak obsadily pěkné 4. místo z deseti 
zúčastněných týmů. 

Ale ani letos jsme z Moravskoslezské 
ligy neodešli s prázdnou díky veterá-
nům. Muži nad 35 let ve své pětičlen-
né kategorii obsadili 2. příčku. 

Naše žákovské týmy se připravovaly 
na březnovou halovou část a květnové 
venkovní kolo celoroční hry Plamen. 
Bohužel tohle bylo bez náhrady zru-
šeno. Nejvíc mládežnických soutěží 

probíhá do prázdnin a pak z kraje září. 
Jenže po květnových byla zrušena 
i většina červnových pohárovek, takže 
naši mladší žáci se zúčastnili jen čtyř 
soutěží (v Oprechticích, na Pržně, v Lu-
čině a Petřvaldíku), k tomu se předsta-
vili i na naší Netradičce.

Po těchto zkušenost nezbývá než 
doufat, že sezóna 2021 bude návra-
tem k normálu.

Ing. Michal Bílek
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s. 

sport

2. ročník Metylovského trojsešupu se vydařil 
Sportovní klub 
M e t y l o v i c e 
ve spolupráci 
s PR výborem 
Obce Metylovi-
ce a s místními 
spolky uspořá-

dal v neděli 27. 9. 2020 druhý ročník 
Metylovského trojsešupu.

Tato akce se uskutečnila za finanční-
ho přispění Místní akční skupiny Frý-
dlantsko – Beskydy a Mikroregionu 
Frýdlantsko – Beskydy v rámci dotač-
ního programu s názvem „V Besky-
dech to žije – 2020“. 

Letošní ročník ohrožovala nejen vel-
mi nepříznivá předpověď počasí, 
ale také různá omezení a nařízení 
v důsledku koronavirové pandemie. 
Pořadatelé řešili dilema, zda akci 
uskutečnit či nikoliv. Nakonec jsme se 
rozhodli, že ano. Už několik dnů pře-
dem jsme připravovali značení obou 
tras a také soutěžní úkoly. Pekli jsme 
koláče, buchty, záviny a další laskomi-

ny, aby se měli účastníci na trase čím 
posilnit. 

Ačkoliv den před akcí vydatně pr-
šelo, v neděli se počasí umoudřilo 
a sem tam vysvitlo i sluníčko. Start 
obou tras byl tentokrát od myslivecké 
chaty. Nad očekávání nás pořadatelů 
vyrazilo na hlavní trasu měřící cca 
14 km 50 účastníků, z toho 12 dětí. 
Trasa vedla letos přes Kubalánky, Ma-
goň a Čupek zpět na mysliveckou cha-
tu. Na všech vrcholech čekalo turisty 
malé občerstvení – ovoce, buchty, 
chléb se „škvarkami“ a také něco pro 
zahřátí. V cíli si pak dospělí účastníci 
mohli pochutnat na guláši, který uva-
řili místní myslivci a děti na párku 
v rohlíku. Nejmladším účastníkem, 
lépe řečeno účastníci, která absolvo-
vala celou hlavní trasu byla Emma 
Halatová (ročník 2013). Nejstarší 
účastníci pak Líba Kellerová.

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty byla připravena odpo-
ledne kratší trasa, která vedla z mys-
livecké chaty na Kubalánky. Účastníci 
na této trase řešili různé kvízy a há-
danky a také plnili praktické úkoly, 
které připravily místní spolky. Na 
odpolední trasu se vydalo šedesát 
účastníků. Nejstarším účastníkem 

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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11. roční tenisového turnaje ASPV  
V neděli 13. 9. 2020 proběhl úspěšně tenisový turnaj pod 
názvem: „Školačky na kurtu.“
Byla to akce velmi vydařena, podpořena krásným, sluneč-
ným počasím. Divačky mohly sledovat urputné boje a ne-
vídané výměny. Nikdo nikomu nedaroval nic zadarmo.

Celkové umístění ve čtyřhře s vlastními pravidly:
1. místo Jiřka Nytrová a Marta Liberdová
2. místo Lenka Schmidtová a Katka Štarchoňová
3. místo Růža Vrbová a Anička Humplíková
4. místo Líba Kellerová a Radka Pavladyová
Hlavní rozhodčí: Martina Mertová
Roztleskávačky: Běla Mačejovská a Vlaďka Drastichová
Diváci: Hanka Praussová, Gabka Ryšková,  
 Zdeňka Závodná
Všem zúčastněným děkuji a těším se na příští ročník.

Jiřina Nytrová, předsedkyně ASPV

na této trase byl Lumír Hajdušek 
a nejmladšími Leontýnka Kulhán-
ková a Anežka Kucková (obě 2017). 
Ale úplně nejmladšími byli Antonín 
Závodný, Norbert Merta a Zuzana Pa-
luzgová, všichni ročník 2019, kteří se 
hezky celou trasu nechali nést svými 
rodiči nebo se vezli v kočárku.

Také účastníci této krátké trati si 
v cíli pochutnali na guláši a děti na 
párku. 

Všichni účastníci kromě toho obdr-
želi účastnický list. Děti pak medaili 
a sladkosti, dospělí malé překvapení 

v podobě štamprličky umístěné v ko-
ženém „futrálku“ s možností zavěšení 
na krk z dílny pana Zlého.

Děti si mohly po návratu z trasy zpes-
třit odpoledne řáděním v nafukovací 
námořní lodi a také virtuálními hra-
mi, které s nadšením vyzkoušeli i do-
spělí účastníci.

Poděkování patří všem organizátorů 
a také místním spolkům – Sportov-
nímu klubu, Mysliveckému spolku, 
mysliveckému kroužku, místním 
hasičům a také zaměstnancům obce 
z úseku údržby, kteří připravili záze-

mí u myslivecké chaty v podobě par-
tystanu a posezení. 

Jsme rádi, že se akci podařilo usku-
tečnit, protože zejména v dnešní 
době, kdy se omezují různá sdružová-
ní a setkávání, je pobyt v přírodě tou 
nejlepší sportovní aktivitou.

Těšíme se, že příští rok tuto akci zno-
vu upořádáme a doufáme, že tento-
krát již za lepších epidemiologických 
opatření.

Za SK Metylovice  
a PR výbor Martina Mertová

ASPV 
Na konci srpna jsme se sešly, v ná-
hradním prostoru, abychom zakon-
čily letní sezónu. Azyl nám poskytla 
Líba Kellerová. 

Jedna naše členka oslavila vý-
znamné životní jubileum, ke které-
mu jsme ji poblahopřály a předaly 
drobný dárek a květinu. 
Při této příležitosti jsme si 
opekly i párky.

Od 1. září již opět pilně 
cvičíme, každé úterý od 
19.30 hod. v tělocvičně.

Pevně doufáme, že i naši 
pohybovou aktivitu neza-
staví epidemiologická na-

řízení. To bychom byly opravdu moc 
smutné. Není nad to, si alespoň 1x 
týdně protáhnout tělo. To v dneš-
ní přetechnizované době potřebují 
všichni. Proto věříme, že zdravý ro-
zum zvítězí. 

Růžena Vrbová
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Světelný labyrint 
Světelný zážitkový labyrint, je uni-
kátní projekt, jak si užít les potmě. 
Nyní vznikl takový labyrint, chcete-li 
cesta, i u nás v Metylovicích. 

Co očekávat a hledat? Cestu je možné 
projít pouze pod rouškou tmy! (vy, 
roušku mít nasazenou nemusíte ). 
Na stromech, sloupcích a jiných mís-
tech jsou umístěné drobné reflexní 
plošky, které osvícením baterkou se 
zablesknou a tím Vám ukážou cestu. 

Tato trasa je dlouhá cca 3 km. Začátek 
je u kostela na cestě směrem na býva-
lou skládku (KČT žlutá trasa na Ču-
pek). Asi po jednom kilometru trasa 
schází ze žluté (KČT) značené cesty 
na louku a následně již do lesa. 

Trasa je středně náročná: DO KOPCE 
– PO ROVINĚ – Z KOPCE. Po deštích 
může být na loukách a v lese mokro 
a bláto, přizpůsobte k tomu oblečení 
a obutí. 

V lese se prosím chovejte slušně 
a tiše, nezapomeňte, že tam nejste 

sami! Pokud se budete držet značené 
trasy, nemůžete zabloudit a světýlka 
Vás vyvedou zpět na hlavní silnici. 

Značky prosím neničte! Budu se sna-
žit trasu pravidelně procházet a re-
flexní plošky udržovat. Pokud by se 
ale stalo, že někde něco bude chybět, 

nastalou situaci můžete nahlásit pří-
mo mě, nebo na OÚ paní Vrbové.

P.S.: NEZAPOMEŇTE BATERKY A MO-
BIL, PRO PŘÍPAD, ŽE BYSTE ZABLOU-
DILI

Přeji příjemný a strašidelný zážitek
Lucie Chlubnová

Od 25. 10. 2020 Změna času. 
Večerní mše sv. budou
v 17.00!!!
Drazí spoluobčané, bratři a sestry, a hlavně Vy, kdo pro-
žíváte svoje stáří, život je DAR, a pokud je život dlouhý, je 
privilegiem, jak pro jeho nositele, tak pro celé okolí. Podle 
Bible je dlouhý věk požehnáním. Nás všechny vystavuje 
požehnané stáří konfrontaci s lidskou křehkostí, vzájem-
nou závislostí, rodinnými i společenskými vazbami, a pře-
devším s naším postavením Božích dětí. 

Bůh nám všem poskytuje čas života, abychom mohli vejít 
do Jeho lásky a navždy v Něm spočinuli. Proto je velmi dů-
ležité pro mladé i staré, aby si našli chvilku na společný 
rozhovor, oporu a obohacení. Doufám, že naše vnímavost 
pro dříve narozené, bude pro nás všechny přínosem. Kde 
totiž není úcta vůči starým lidem, není ani budoucnost pro 
mladé. Starý člověk není vetřelec. Proto nezapomínejme 
v těchto dnech na naše babičky a na naše dědečky, seniory. 
Dopřejme jim důstojný a šťastný život. 

S přáním Božího požehnání,  
zdraví a pohody Váš P. Václav, farář

Bohoslužby: 
v neděle vždy v 10.00

• 22. 11. 2020
Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle v cír-
kevním roce

• 29. 11. 2020
I. adventní neděle – začátek nového církevního 
roku

• 24. 12. 2020
Vigilie Narození Páně – Štědrý den v noci v 22.00

• 25. 12. 2020
Slavnost Narození Páně – 10.00

• 26. 12. 2020
Svátek sv. Štěpána 10.00

• 31. 12. 2020
Rozloučení s rokem 2020 – mše sv. v 17.00 na po-
děkování Bohu   

• 1. 1. 2021
Nový rok – Slavnost Matky Boží – Světový den 
modliteb za mír v 10.00

Farnost
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Z pamětí Ondřeje lepíka
Po dešti přišla mlha. Kaprál nás utěšo-
val, že za těchto okolností je naděje, že 
se večer dostaneme k našim zákopům. 
„Bez pušek?“, lekl jsem se. Ale kaprál 
mě uklidnil, že jich cestou najdu dost. 
Ale běda! Pod ochranou mlhy se nyní 
vlevo od nás vyrojili ze zákopů nepřá-
telé, rozvinuli se v řetěz a postupovali 
proti rakouským zákopům. Štěstí jim 
ale nepřálo. Když vystoupili z nížiny 
a tím se vynořili z mlhy byli přivítáni 
několika menšími minami. Rychle zmi-
zeli v mlze a vrátili se do svých zákopů.

Mlha pomalu mizela. Slunce už zase 
pěkně svítilo a postupovalo k západu. 
Snad se přece dostaneme v noci ke 
svým. Z rakouské strany se ozvala dě-
lová rána. Granát se roztrhl nějakých 
sto kroků před námi. Byli jsme bezrad-
ní. Někteří kývali rukama, jiní si uvázali 
na pušky kapesníky a zvedli je. A už tu 
byl druhý granát. Dopadl mnohem blíž. 
Dostal jsem vztek. „Za to všecko? Jdu 
k nepříteli! Ať mě třeba zastřelí. Ale od 
našich se zabít nenechám.“

“Opovaž se, odstřelíme tě“, procedil 
přes zuby kaprál. „Čím? Vždyť jsme 
závěry pušek rozházeli.“ Obrátil jsem 
se čelem vzad a oběhl skálu. Hrůza mě 
obešla. Deset až patnáct kroků přede 
mnou byly zákopy, které nepřítel jistě 
už znovu obsadil. Zvedl jsem obě ruce 
a pomalými kroky jsem jim šel vstříc. 
Každým okamžikem jsem čekal ránu.

Vedle mě se ozvalo tiché „pst“. Zpod 
smrčku vylezl voják. Byl to kaprál Lhot-
ský a dal se za mnou. Byl jsem teď klid-
nější. Zahlédl jsem, že v nepřátelském 
zákopu v místě, které bylo granátem 
hodně rozbořené se objevila ruka, kte-
rá ukazovala: „Sem!“ Když jsem tam 
průlomem prošel s údivem jsem zjistil, 
že jich za mnou prochází pět nebo šest. 
V té v hrůze jsem si vůbec nevšiml, že 
vedu s sebou jiné.

Bylo 16. června 1918 asi sedm hodin 
večer. Po seskoku do zákopu mě pro-
hmatali dva vojáci, zda nemám pod 
oděvem nějaké zbraně a postrčili mě 
dále. Když prohlédli i ostatní vedli nás 
plně obsazeným zákopem dál. Něco 
říkali, ale nerozuměli jsme. Až ukázali 

jednomu z nás na prstýnek tak jsme po-
chopili. Prsteny i hodinky se stěhovaly 
do kapes vojáků. Ne úplně zdarma. Dá-
vali za to dvě i tři hrsti cigaret. Žadatelů 
bylo poměrně mnoho. Já neměl nic. Za 
odznak divize, černožlutý praporeček 
dostal jsem dvě cigarety, za Kaizer Karl 
také dvě. Z blůz mizely i medaile za 
udatnost nebo odznaky hodnosti. Než 
nás vyvedli ze zákopů už nás bylo asi 
třicet. Šli jsme serpentinou do kopce, 
který jsme včera začali dobývat. Už se 
úplně setmělo. Cesta pod vrcholem se 
začala svažovat na protější svah. Tam 
nás skoro dostihlo několik dělostřelec-
kých granátů. Poslední pozdrav matky 
Austrie.

Byli jsme v bezpečí. Brzy nás zastavili 
na malém prostranství. Vedle cesty se 
z hory řítil malý vodopád, který tam 
vytvořil malou nádrž. Nevydržel jsem 
to a s rozkoší i v botách skočil do vody 
a pil. V šeru jsem zjistil, že tam seděla 
nebo ležela spousta rakouských vo-
jáků – zajatců. Znovu jsme se dali na 
pochod dolů obklopeni vpředu, z boku 
i zezadu hlídkou. Byl jsem v posledním 
čtyřstupu. Nervy se uklidnily, přihlásila 
se únava. Nemohl jsem ani udržet krok. 
Voják, který šel za mnou se dal se mnou 
do řeči. Italsky se ptal, zda nemám hlad. 
Pochopil jsem a zakroutil hlavou, že 
nemám, ale že bych spal. Nabídl mi ci-
garetu. Poděkoval jsem a nabídnul mu 
svou. Když jsme si zapálili dal se voják 
znovu do řeči. Odpovídal jsem lámanou 
italštinou. Řekl mi: „No Talian, Engliš“.

Něco mi blesklo hlavou. Zůstal jsem 
stát a prohlížel si ho. Vzpomněl jsem 
si na včerejšek, že mi byla barva stej-
nokroje podezřelá. Teď jsem ovšem na 
barvu neviděl. Svůj objev jsem hned 
hlásil svým spoluzajatcům. Většina se 
mi vysmála. Ale než jsme došli do měs-
ta už to bylo všeobecně uznáváno. Byli 
jsme zajatci Angličanů.

Zastavili nás na louce mezi lesy. Byla 
obehnaná ostnatým drátem. Jak jsme 
se později dověděli zůstalo po této ne-
zdařené ofenzivě dva tisíce Rakušanů 
v rukou Angličanů. Jakmile se řada na 
louce rozestoupila položil jsem na tráv-

ník celtu, ulehl a přikryl se pláštěm. 
Už pro mě vojna přestala existovat. Ve 
chvilce jsem usnul.

Ještě před východem slunce mě probu-
dil ruch velkého množství mužů. A už 
nás také volali k snídani, a tak rychle do 
řady. U drátěných překážek byly posta-
veny lavice. Každý dostal do ruky ple-
chový hrníček. Do něj nám jeden voják 
nalil čaj, druhý tam nasypal kávovou 
lžičku krystalového cukru a třetí přidal 
čtyři nevelké hrstky sucharů. Takových 
snídaní bych snědl aspoň pět.

Asi o osmé hodině přišel hlouček vojá-
ků s dvěma důstojníky. Postavili nás do 
několika řad, dosti od sebe vzdálených. 
Nastala osobní prohlídka. Mimo stano-
vého plátna, jedné pokrývky a jednoho 
prádla všecko z tlumoku a kapes ven! 
Měli s sebou stanové plachty a na ty se 
to házelo a odnášelo. Kartáče, nože, bři-
tvy, holící strojky, peněženky, zápisníky. 
Vše, co v ranci či kapse bylo. Byl jsem 
v poslední řadě, ale hrůzu jsem dostal. 
Našel jsem v kapse pět ostrých patron. 
Co teď? Ve chvíli, kdy jsem tušil, že se 
nikdo nedívá hodil jsem je za sebe do 
trávy. Už jsem se zase lekl. To za námi 
vzadu stál hlouček důstojníků. Hovoři-
li mezi sebou. Jeden z nich si všiml, že 
jsem něco odhodil a rozběhl se pro to. 
Vzal patrony a odnesl je ke své skupi-
ně. Prohlíželi je zvědavě. Nic se nestalo. 
Prohlídka došla ke mně. Mnoho toho 
nepolapili. Břitva, kterou mi otec dal 

okénko do historie
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s sebou byla po staříčkovi, kapesní no-
žík, zápisník. Prohlížející voják našel 
u mě také modlitební knížku. Uviděl na 
obálce křížek a mlčky mi ji vrátil. A já 
v ní měl hlavní jmění – tři desítky. Zato 
peněženka s několika papírovými ko-
runami vzala za své. Zůstala mi ale hrst-
ka desetihalířů a dvacetihalířů. které 
propadly děravou kapsou za podšívku.

Jakmile byla prohlídka hotová dostali 
jsme oběd. Měli výtečné masové kon-
zervy. Po obědě nás seřadili do čtyř-
stupu. Tentokrát nás obklopili vojáci 
na koních. Chlapi jako atleti, ve vyso-
kých botách. V nich měli zastrčený tlu-
stý bič na krátkém bičišti. Na hlavě ši-
rák, který měl na jedné straně střechu 
nadzvednutou. Vedli nás z hor do údo-
lí. Cesta se šinula kolem dělostřelecké 
baterie, která byla právě v činnosti. 
Obsluhující se smáli, jak to s námi při 
výstřelu trhlo a jak koně vojáků sedli 
na zadek.

Dalo se do deště. Byl teplý, letní, ale ne-
bylo to právě příjemné, když byl člověk 

promočený. Konečně jsme sestoupili 
z hor na rovinu, kde leželo malé měs-
tečko. Lidé vybíhali, nadávali nám a pli-
vali po nás. Vedle mě šel mladý, osm-
náctiletý vojáček. Slovinec, tady někde 
od italských hranic. Proto jim rozuměl 
a tlumočil mi jejich nadávky. Přiskočila 
jedna starší žena a zuřivě nám šermo-
vala před očima. Vojáček jí něco italsky 
odpověděl. Zůstala nehybně stát. Na-
jednou se dala do lamentování. Utíkala 
do krámku s chlebem a houskami, po-
padla bochník chleba a nesla ho vojáč-
kovi s hlasitým pláčem Stráž ji marně 
odháněla.

„Co jsi jí říkal“, zeptal jsem se překvape-
ně. „Nic, jen že snad její syn též přijde 
do zajetí, má-li některého na vojně“.

Šli jsme ještě asi hodinu v dešti a za-
stavili se u velké louky ostnatým 
drátem obehnané. Byl na ní neveliký 
zděný domek a jeden či dva stany. Do 
té ohrady nás zahnali. Měli jsme tam 
být na noc. Pěkná vyhlídka! Tráva sko-
ro do pasu, pod nohama to čvachtalo 

a z oblak lilo jako z konve. K večeru se 
objevila u vrat skupina vojáků v kro-
jích italských alpínů. Hovořili s vojá-
ky, kteří nás hlídali. Přišel jsem blíž 
a s překvapením zpozoroval, že mluví 
česky. Přišli se na nás podívat. My Češi 
jsme se shrnuli okolo nich, otázky pa-
daly ze všech stran, ani nestačili odpo-
vídat. Vždy jsme o nich slyšeli jen v na-
dávkách. Zeptal jsem se: „Jak se chcete 
vrátit? Vždyť vás pověsí na prvním 
stromě! Slýchali jsme to denně u roz-
kazu.“ „My se do Rakouska nevrátíme, 
my půjdeme do svobodných Čech.“ To, 
co bylo jen toužebným tichým přáním 
vlastenců bylo zde vysloveno veřejně 
a sebevědomě. Až mě zamrazilo. Hned 
nás vyzývali, abychom se přidali. Jen 
asi dva z okolo stojících souhlasili, 
ostatní se odvraceli. Buď vůbec v něco 
podobného nevěřili nebo jak většina 
prohlašovala, mají vojny až po krk. Dal 
jsem zprostředkující návrh. Nechejte 
nás alespoň měsíc odpočinout, vyspat 
se, najíst a pak bude s námi možná jiná 
řeč.
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akce listopad, prosinec 2020
kulturNí, společeNské, sportovNí akce

pátek 
6. 11. Halloween, 

spolek rodičů z.s.

pátek 19.00
6. 11. SK Metylovice - TJ Sokol Frýdek-Místek 

volejbal muži

sobota  10.00 - 12.00
7. 11. Sběr bioodpadu

horní kravín

sobota  10.00
7. 11. SK Metylovice - TJ Nový Jičín

volejbal ženy

neděle  10.00
8. 11. 

Posvěcení kostela - Krmáš, bohoslužba
kostel všech svatých

neděle  14.00
8. 11. SK Metylovice - MFK Frýdek-Místek z.s., fotbal muži 

hřiště Pržno

sobota  10.00 - 12.00
14. 11. 

Sběr bioodpadu
horní kravín

sobota  10.00 - 12.00
21. 11. 

Sběr bioodpadu
horní kravín

neděle   10.00
22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

poslední neděle v církevním roce, bohoslužba, kostel všech svatých

sobota   10.00 - 12.00
28. 11. Sběr bioodpadu

horní kravín

sobota   10.00
28. 11.

SK Metylovice - TJ Frenštát p.R.
volejbal ženy

neděle  10.00 
29. 11. I. adventní neděle – začátek nového církevního roku, bohoslužba

kostel všech svatých

pátek 
4. 12.

Mikuláš s čerty ve škole a školce
spolek rodičů z.s.

sobota 
5. 12. Mikuláš

sobota   10.00
12. 12.

SK Metylovice - VK Kylešovice „G“
volejbal ženy

čtvrtek   22.00
24. 12.

Vigilie Narození Páně – Štědrý den, bohoslužba
kostel všech svatých

pátek   10.00
25. 12.

Slavnost Narození Páně, bohoslužba
kostel všech svatých

sobota   10.00
26. 12.

Svátek sv. Štěpána, bohoslužba
kostel všech svatých

čtvrtek   11.00
31. 12.

Monte Čupelo 
silvestrovský výšlap na Čupek

 14.00 - 16.00
soboty a neděle 

Muzeum Metylovice
stálá expozice dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží a výroby 
proslulého metylovického biče „kožane město“

 14.00 - 16.00
soboty a neděle  

Výstavní síň
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989

aktuální informace o kulturním, společenském a sportovním dění v metylovicích jsou zveřejňovány na internetových 
stránkách https://metylovice.cz/aktuality


