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Doba prázdnin a dovolených pomalu 
(ale jistě) končí, děti se vracejí do škol-
ních lavic a dospělí zpátky ke každo-
denní práci. Babí léto sice slibuje ještě 
řadu prosluněných odpolední, ale ran-
ní chlad už dává tušit, že nastupuje po-
malu podzim. Čas zkrátka neúprosně 
běží dál a máme tu září. 

Já bych se ale rád na tomto místě pře-
ce jen ještě ohlédl za uplynulým ob-
dobím. Na začátku srpna byla obci 
předána stavba chodníku v Pasekách 
(úsek 3).

Správa silnic Moravskoslezského 
kraje měla také dle plánu ukončit do 
konce srpna práce na opravě opěrné 
zdi u Tomáše Šiguta. Takže doufám, 
že až budete číst tyto řádky, bude vše 
skutečně hotovo. Nejvíce se tak ule-
ví chodcům, kteří se museli v opra-
vovaném úseku nepříjemně míjet 
s ostatními dopravními prostředky 
a řidičům, jimž komplikovaly průjezd 
Metylovicemi semafory. 

Naopak v půlce července začala �irma 
JANKOSTAV kopat dešťovou kanaliza-
ci, která je součástí výstavby chodní-
ků od kostela až po pana Uhláře (úsek 
1 a 2). Hned od počátku jsme museli 
řešit s autorským dozorem úpravu 
paty stávajícího svahu tak, aby byla za-
bezpečena stabilita násypu, na kterém 

povede chodník z Vrchoviny ke kašta-
nu. Dále musel projektant na základě 
kamerových prohlídek rozhodnout, 
zda a v jakém rozsahu vyhovují někte-
ré propustky a stávající vedení dešťo-
vé kanalizace. Určitě nás během stavby 
potká ještě spousta nečekaných situa-
cí, ale od toho jsou kontrolní dny, aby-
chom tyto úkoly spolu s projektantem, 
stavebním dozorem a zhotovitelem vy-
řešili ku prospěchu všech.

Od počátku července se rovněž roze-
běhla rekonstrukce zázemí na fotba-
lovém hřišti. Zhotovitel Severomorav-
ská stavební společnost tam prozatím, 
až na pár zdí, zboural starou budovu 
šaten a restaurace. Do 180 kalendář-
ních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo má zhotovitel za úkol provést 
hrubou stavbu objektu včetně zastře-
šení a do 10. 7. 2021 (365 dnů od na-
bytí účinnosti smlouvy o dílo) stavbu 
předat. Jestli obec, respektive SPOR-
TOVNÍ KLUB METYLOVICE získá na 
tuto rekonstrukci nějakou dotaci, je 
zatím ve hvězdách. V červnu sice před-
seda SK Metylovice obdržel Výzvu 
z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, aby sportovní klub doložil 
do 31. 7. 2020 další podklady pro vy-
dání rozhodnutí o poskytnutí investič-
ní dotace, ale dodnes nevíme, jak bude 
s žádostí SK naloženo. V podmínkách 

Úvodní slovo
Život se po koronavirové pandemii 
ještě ani nestačil vrátit do původ-
ních kolejí a už přišlo na řadu vyhlá-
šení a zavedení nových opatření. 
Frýdecko-místecký region, a nako-
nec i celý Moravskoslezský kraj, se 
stal jedním z nových ohnisek náka-
zy, a tak jsme se opět museli vrátit 
k nošení roušek v uzavřených pro-
storách, a hlavně k omezení počtu 
osob na kulturních, sportovních či 
jiných akcích. Z tohoto důvodu byla 
zrušena Cyrilometodějská pouť 
na Čupku, kde by se určitě sešlo 
více, než v té době povolených 100 
osob. A tak doufejme, že se alespoň 
podaří realizovat 2. ročník Trojse-
šupu, o jehož přípravách si může-
te přečíst v rubrice Sport. A těšit 
se snad můžete také na divadelní 
představení Slavičí dům, které při-
pravuje Spolek dobrovolně nedob-
rovolných herců z Bašky, o čemž se 
dozvíte v rubrice Kultura. 

Pokud to koronavirová situace do-
volí, měly by se také rozběhnout 
podzimní sportovní soutěže. Naše 
volejbalistky čekají od září zápasy 
v krajském přeboru. Fotbalisté se 
představí v okresní soutěži. A po-
zor! Z důvodu rekonstrukce zázemí 
na fotbalovém hřišti odehrají naši 
fotbalisté tuto sezónu na Pržně. 
Rozlosování obou soutěží najdete 
v rubrice Sport. 

Každopádně sledujte pozorně 
vývěsky a webové stránky obce 
a spolků, kde najdete ty nejaktuál-
nější informace.

Přejeme vám všem příjemné „babí 
léto“ a dětem přejeme správné vy-
kročení do nového školního roku.

Redakční rada

OBSAH

SLOVO STAROSTY
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dotačního titulu, který byl vyhlášen 
v září 2019, byl totiž stanoven nej-
zazší termín ukončení realizace akce 
do 31. 12. 2020. I přesto, že výsledky 
hodnocení dotací měly být známy již 
lednu či v únoru letošního roku, sdě-
lení z MŠMT o tom, že u žádosti SK 
Metylovice byla ukončena formální 
kontrola věcného hodnocení, a že ná-
sledně byla akce „Kompletní stavební 
úpravy šaten, přístavba sociálního 
zázemí sportoviště v Metylovicích“ 
předběžně navržena k �inancování, 
přišlo 5. 6. 2020. Tudíž je nemyslitel-
né stihnout rekonstrukci za půl roku. 
Spíše tedy počítáme s pesimistickou 
variantou, že nás na základě nesplnění 
podmínek (ukončení realizace akce do 
31. 12. 2020) vyřadí a budeme muset 
počkat na novou výzvu, která by snad 
mohla být vyhlášena na začátku roku 
2021. Prodloužit termín realizace 

bohužel nejde, protože v loňském roce 
vznikl nový úřad – Národní sportovní 
agentura. Ten přebírá od MŠMT kom-
petence v oblasti státní politiky ve 
sportu. K datu 31. 12. 2020 tedy také 
končí program 133 530 Podpora mate-
riálně technické základny sportu 2017 
až 2024 a Podprogram 133D 531 Pod-
pora materiálně technické základny 
sportu – ÚSC, SK a TJ, v rámci kterého 
byla výzva pro sportovní kluby vypsá-
na. V roce 2020 má MŠMT pouze kom-
petence v oblasti administrací žádostí 
výzev vypsaných v roce 2019 a kontro-
lu plnění jejich podmínek. V roce 2020 
již bude vyhlašovat dotační progra-
my a odpovídající výzvy na rok 2021 
Národní sportovní agentura. Zatím je 
tedy rekonstrukce zázemí �inancová-
na z rozpočtu obce Metylovice, v němž 
je pro letošní rok na rekonstrukci zá-
zemí vyčleněna částka 23 mil. Kč. 

I přes preventivní opatření Krajské 
hygienické stanice, která se v červnu 
i v červenci několikrát měnila, se slou-
žila v neděli 9. 8. v našem kostele pout-
ní mše ke svatému Vavřinci. I když to 
zpočátku vypadalo, že se letošní pouť 
obejde bez pouťových atrakcí, nako-
nec se i díky náklonností majitele ko-
lotočů pana Trtíka, podařilo do Me-
tylovic dostat labutě, horskou dráhu, 
koníčkový kolotoč a další, prostě to, 
na co jsme byli zvyklí. Z důvodu rekon-
strukce zázemí na hřišti, však musely 
být kolotoče umístěny na parkoviště 
před hřištěm a díky zajištěnému ob-
čerstvení panem Davidem Pavelkou 
si mohli slavnost vychutnat i dospělí 
návštěvníci. 

Děkuji tímto všem, kteří se na přípra-
vě poutě podíleli.

Ing. Lukáš Halata

Obecní zpravodaj
Na červencovém zasedání Zastupitel-
stva obce Metylovice zazněly dotazy 
a připomínky ke Zpravodaji obce Me-
tylovice. Dovolte mi tedy uvést pár 
informací o jeho přípravě. 

Obecní Zpravodaj vychází od letošní-
ho roku v novém, barevném zpraco-
vání, a to co dva měsíce. Za přípravu 
Zpravodaje je zodpovědný Propagač-
ní výbor s hlavní redaktorkou Marti-
nou Mertovou. 

Zpravodaj obce Metylovice je perio-
dickým tiskem územního samospráv-
ného celku, jehož vydavatelem je 
Obec Metylovice. 

Periodický tisk vydávaný na úze-
mí České republiky reguluje zákon 
č. 46/2000 Sb., o právech a povin-
nostech při vydávání periodic-
kého tisku (tzv. tiskový zákon). 
A tímto tiskovým zákonem se musí-
me řídit také my při přípravě obecní-
ho Zpravodaje. Jeho obsah nesmí být 
v rozporu s Ústavou České republiky 
a s Listinou základních práv a svo-
bod. Mimo jiné nesmí být zveřejněny 
články v nichž by autor vyvolával ne-
návist vůči osobám či skupinám osob 
na základě jejich rasy, barvy pleti 
apod., hrozil násilím, podněcoval 

k nesnášenlivosti z důvodu víry 
a náboženství atd. Články rovněž 
nesmí obsahovat vulgarismy.

Novela tiskového zákona z roku 
2013 dále stanoví, že v obecních zpra-
vodajích musí všichni členové zastupi-
telstva dostat přiměřený prostor pro 
publikování svých názorů. To znamená, 
že by měla dostat prostor koalice i opo-
zice a obecní zpravodaj by měl přinášet 
vyvážené zpravodajství, což se domní-
vám, že naplňujeme. Prostor dostávají 
všechny politické strany i sdružení. 
Nepopírám, že nám však někteří obča-
né vytýkají, že preferujeme tu, či onu 
stranu. Některým se například nelíbi-
lo, že v předchozích číslech byly před-
staveny výbory zastupitelstva, jejichž 
předsedové byli ze Sdružení nezávis-
lých. Finanční a poté i kontrolní výbor 
však byl představen jako prvotní proto, 
že zřízení těchto výborů je dáno Záko-
nem o obcích a je tedy povinné. Hned 
v následujícím Zpravodaji dostal pro-
stor Stavební výbor, jehož předsedou je 
Ing. Jan Koloničný, zastupitel Sdružení 
Pro Metylovice. Panu místostarostovi 
bylo nabídnuto i představení Kulturní-
ho výboru v tomto čísle Zpravodaje, ale 
toho pan místostarosta nevyužil, takže 
jsme na poslední chvíli museli připravit 

představení PiaR výboru, jehož před-
sedkyně je opět „nezávislá“. Ale s poli-
tikou to v tomto případě opravdu nemá 
co dělat. Naopak někteří jiní nám měli 
za zlé, že jsme v minulém Zpravodaji 
nedali v článku „Závěry k trestnímu 
řízení ve věci nákupu podílových listů 
fondu Amundi ve výši cca 25 mil. Kč“ 
stejný prostor jak panu starostovi, tak 
panu místostarostovi. Bylo nám vytý-
káno, že příspěvek pana starosty byl 
podstatně kratší než příspěvek pana 
místostarosty, a že tedy pana místosta-
rostu preferujeme. Což opět není prav-
da. Zkrátka pan starosta se k dané pro-
blematice vyjádřil stručněji, zatímco 
pan místostarosta měl potřebu napsat 
článek obsáhlejší. A vzhledem k tomu, 
že nemáme stanoven rozsah článků, 
neumím si osobně představit, že by-
chom tento článek zkrátili tak, aby zů-
stala zachována jeho podstata. 

Objevují se také názory, že v článcích 
jsou uvedeny polopravdy nebo „bý-
vají věci uvedeny ne úplně správně“. 
V tom případě bych chtěla všechny 
upozornit, že za pravdivost článků 
nese odpovědnost jejich autor. Pro-
to musí být každý článek podepsaný. 
Anonymní články nemohou být v žád-
ném případě zveřejněny. Publikované 

Dění v obci
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názory se také nemusejí vždy shodo-
vat se stanovisky redakce. 

Přispívat mohou do našeho Zpravo-
daje také různé organizace a spolky, 
pokud dodrží stanovené požadavky. 
A upřímně jsme moc vděční všem do-
pisovatelům, kteří informují naše ob-
čany o dění v obci ať už na poli spor-
tovním, kulturním či jiném.

Osobně kvituji s povděkem, že všichni 
autoři píšou ve slušném tónu, bez vul-
garismu a urážek, byť se jejich názo-
ry na jednu a tutéž věc různí. Přesto 
bych tady chtěla apelovat na všechny, 

aby „dobře vážili svá slova“ a uvádě-
li skutečně pouze pravdivá tvrzení. 
Jak se říká: „Co je psáno, to je dáno“. 
A bylo by určitě smutné, kdyby ně-
které „výroky“ a ne zcela pravdivé in-
formace musely řešit orgány k tomu 
určené.

Kromě zpravodajství nabízí obecní 
Zpravodaj také možnost soukromé 
i komerční reklamy. Požadavky na 
reklamu zasílejte na e-mail: ruzena.
vrbova@metylovice.cz

Zpravodaj by měl být distribuo-
ván Českou poštou do všech čísel 

popisných zdarma. Bohužel poslední 
dobou přibývá občanů, kteří si stě-
žují, že Zpravodaj nedostali. Prosíme 
občany, aby tuto skutečnost nahlásili 
na Obecní úřad v Metylovicích. Bude-
me se snažit sjednat nápravu. Na OÚ 
v Metylovicích bývá zpravidla několik 
volných Zpravodajů k dispozici, takže 
ti, kteří ho neobdrželi do schránky si 
ho zde mohou vyzvednout.

Všechna čísla Zpravodaje nalezne-
te rovněž na webové stránce obce: 
www.metylovice.cz 

Martina Mertová

Agentura JPP (jedna paní povídala) nebo pravda
Už jsem si zvykla, že v těchto Zpravo-
dajích bývá pár věci uvedeno ne úplně 
správně, ale to že v posledním čísle 
v článku Názor předsedy SK bylo uve-
deno, že cituji “obec byla na pokraji 
bankrotu“ mě úplně zvedlo ze židle. 
Pracuji tady už hodně dlouho, ale ni-
kdy tady nebyla situace, že by obec 
byla na pokraji bankrotu. Ano obec 
měla problémy se splácením závazků, 
ale to bylo z důvodů, že byla nucena 
v roce 2000 koupit na úvěr celý poze-
mek, i když z něj potřebovala jen část. 

Že se pak změnil i systém rozdělování 
daní z příjmů mezi stát a obce, s tím 
bohužel také nikdo dopředu nepo-
čítal. Tak se stalo, že obec se ocitla 
v situaci, že některé faktury platila 
opožděně. Ale že by byla na pokra-
ji bankrotu, to vůbec není pravda. 
A tak mě udivuje, že to může někdo 
napsat veřejně do novin, přitom oso-
ba, která tady v té době vůbec nebyla 
ani s obcí neměla nic společného.
Na druhé straně, kdyby nebylo koupě 
výše jmenovaného pozemku a �irmy 

Obec-invest, kterou tehdejší starosta 
(Ing. Spusta) zřídil, za co by se teď 
rekonstruoval objekt na fotbalovém 
hřišti? Prodejem obojího jsme získali 
téměř 17,5 miliónu Kč.

Takže bych prosila, až budete psát 
nějaký článek nejen do Zpravodaje, 
ověřte si fakta nebo o tom raději vů-
bec nepište.  

Ing. Magda Čupová,
 účetní OÚ Metylovice

Obec informuje

Informace pro občany
V loňském roce 
došlo, ze strany 
Frýdecké sklád-
ky, a.s., která pro 
naši obec zajišťu-
je odvoz popelnic, 
k označení popel-
nic čipem. Popel-
nice jsou označeny 
čárovým kódem.

Při nedávné kon-
trole bylo zjištěno, že někteří ma-
jitelé rodinných domů popelnice 
očipované nemají.

Zjistíte-li, že vaše popelnice není 
označena čipem, zavolejte na obec-
ní úřad, na tel. 558 686 129 nebo 
737 345 110.

Dále upozorňujme, že všechny čipy 
jsou evidovány. Proto, budete-li po-
pelnici likvidovat, nelikvidujte čip.

Z plechových popelnic se čip dá 
jednoduše odstranit a přinýtovat 
na novou.  U plastových popelnic 
je situaci jiná, čip se neodstraňuje. 
Stačí si poznamenat jeho číslo, kte-
ré pak oznámíte na obecní úřad. 
Při pořízení nové popelnice – ple-
chové – si můžete čip přemístit 
sami, pokud to zvládnete.

Při pořízení plastové popelnice 
musíte vždy zavolat na obecní úřad 
a následně se domluvit na označení 
popelnice.

Růžena Vrbová

Termíny svozu 
velkoobjemového 
a nebezpečného 
odpadu
Pátek 4. září 14.00 – 18.00 hod. 
 + pneumatiky

Sobota 5. září  08.00 – 12.00 hod.
 + pneumatiky
Pátek 2. října 14.00 – 18.00 hod. 
 + nebezpečný odpad

Sobota 3. října 08.00 – 12.00 hod.
 + nebezpečný odpad

Vždy v areálu bývalého horního 
kravína.
V listopadu se velkoobjemový 
a nebezpečný odpad již sbírat 
nebude.
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Volby 2020
V letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva kraje 
a v našem volebním okrsku i volby do 1/3 Senátu Parla-
mentu České republiky.

Volby proběhnou ve dnech:
pátek 2. října 2020  14.00 – 22.00 hod.  

sobota 3. října 2020       08.00 – 14.00 hod. 

Volební místnost bude v přízemí základní školy 
v Metylovicích.

V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamen-
tu ČR je termín:  
pátek 9. října 2020  14.00 – 22.00 hod. 

sobota 10. října 2020   08.00 – 14.00 hod.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu 
ČR již voliči neobdrží hlasovací lístky do poštovních 

schránek, ale přímo v den konání voleb ve volební míst-
nosti.
Volit může ten občan, který nejpozději v den konání vo-
leb, dosáhne 18-ti let. 
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat 
svoji totožnost platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním průkazem. 
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit 
do volební místnosti, může Obecní úřad v Metylovicích 
nebo ve dnech voleb volební komisi požádat o volbu do 
přenosné volební urny.
Apelujeme na všechny občany, aby si zkontrolovali své 
poštovní schránky. Ještě je pořád hodně rodinných 
domků, které vůbec poštovní schránku nemají. Doru-
čování, nejen volebních lístků, je pak značně složité. 

Růžena Vrbová

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 26. 5. 2020
Přítomno všech 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Jana Kolo-
ničného a pana Jaroslava Svolinského.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej obecního pozem-
ku parc. č. 827/7 v k. ú. Metylovi-
ce panu Lukáši Kišovi, Metylovice 
594, 739 49 Metylovice, za cenu 
danou znaleckým posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje záměr směny části 
obecních pozemků parc. č. 2057/1 
a 1086/16, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace za části pozemků 
parc. č. 1086/8 a 1086/11, ostatní 
plocha, jiná plocha. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Program na poskytování 
návratné �inanční výpomoci na vý-
měnu kotlů, včetně žádostí a příloh 
– viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Pomokly, 

405 02 Děčín, IČ:24729035, za-
stoupenou na základě plné moci 
společností NOVPRO FM, s.r.o., se 
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek
-Místek, IČ:28633504, o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-
128026208/03, Metylovice 339/11, 
NNv, NNk a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje opravu místní komuni-
kace od kapličky svatá Anna smě-
rem na Ondřejník z penetračního 
makadamu.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje opravu místní komuni-
kace na Žukově ze železničních 
pražců. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pravidla pro poskytová-
ní �inančních darů na pomoc seni-
orům na rok 2020 – viz příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje návrh žádosti o poskyt-
nutí �inančního daru na pomoc se-
niorovi, která je současně návrhem 
darovací smlouvy mezi obcí a ža-
datelem.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje Dohodu o ukončení 
smlouvy o dílo se společností BES-
TON, spol. s.r.o., Slezská 2766, 738 
01 Frýdek – Místek, IČ: 47667036, 
zastoupenou Ing. Petrem Holek-
sou, jednatelem, na stavbu „Sběrný 
dvůr a kompostárna Metylovice“ 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
dohody – viz příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4 
- viz příloha č. 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje účetní závěrku Obce 
Metylovice sestavenou k rozva-
hovému dni 31. 12. 2019, včetně 
inventarizační zprávy Obce Me-
tylovice za rok 2019 – viz příloha 
č. 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu s Ing. Stanisla-
vem Havranem, Sládkova 1457, 
742 58 Příbor o zřízení věcného 
břemene o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě – vodovodní přípojky 
na pozemek parc. č. 1012 a pověřu-
je starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 10.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci č. PM/II-
225/2019 Ing. Martinem Bartečkem, 
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 
– Vinohrady, IČ: 47195355, o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umís-
tění stavby č. IP-128026326/1, Me-
tylovice 721/9, NNv, NNk, a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 11. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Pachtovní smlouvu s pa-
nem Michalem Kahánkem na pře-
nechání částí obecních pozemků 
1954/14, 1988/3 a 1951 v k.ú. Me-
tylovice za účelem zemědělského 
využití a brání užitku a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 12.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje převod částky nad 500 
tis. Kč z účtu u banky CREDITAS na 
účet u ČNB.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje vícepráce výstavby Me-
tylovice – chodník, úsek 3 do limitu 
200 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 3/2020 ze dne 21. 4. 2020. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zpracování archi-
tektonické studie zateplení a re-
konstrukce hasičských zbrojnic 
od Ing. Antonína Kobližka, Ateliér 
POD VĚŽÍ s.r.o.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí možné formy pod-
pory osob a podnikatelských sub-
jektů postižených koronavirovou 
krizí.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí informace k pro-
jektové dokumentaci na stavbu 
chodníku od ZŠ – dolní konec.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí informace ke studii 
provedení kanalizace.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí informace k akci 
„Oprava opěrné stěny Metylovice“. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí předložené usne-
sení Policie ČR, oddělení hospodář-
ské kriminality, týkající se nákupu 
podílových listů z fondu Amundi 
ČR viz. příloha č. 5.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 23. 6. 2020
Přítomno 10 členů ZO, omluven 1 (Jan 
Koloničný)

Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Miroslava 
Klimánka a pana Jiřího Závodného. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje snížení odměny všem ne-
uvolněným členům zastupitelstva 
obce Metylovice na polovinu, pro-
zatím na dobu tří měsíců.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu o dílo s Ing. 
Arch. Tomášem Šonovským, Teslo-
va 2, 702 00 Ostrava, IČ:12658391, 
na technickou pomoc při přípravě 
stavby „Úprava a rozšíření hřbito-
va v Metylovicích“ a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 2. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy s Moravskoslez-
ským krajem, se sídlem: ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 
70890692, zastoupeným Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, 
p. o., se sídlem: Úprkova 795/1, 
702 23 Ostrava, středisko Frýdek
-Místek, Horymírova 2287, 738 33 

Frýdek – Místek, IČ: 00095711, za-
stoupenou vedoucím střediska Ing. 
Radomírem Vlkem a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje žádost Bc. Martina Vav-
řínka o posunutí termínu plnění 
na zpracování PD k akci – „Chodník 
podél silnice III/48416, Metylovice, 
úsek škola – konec obce“ ve stup-
ních DÚR + DSP a PDPS.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 2031/2 v k. ú. Me-
tylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 600/11 v k. ú. Me-
tylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu s man-
žely Janem a Věrou Němcovými, 
Zelená 2531/94, 709 00 Ostrava 
– Mariánské na prodej pozemku 
parc. č. 330/13 v k. ú. Metylovice za 
cenu danou znaleckým posudkem 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu s Ateliérem POD 

VĚŽÍ s.r.o., architektonický a pro-
jekční ateliér, 738 01 Frýdek – Mís-
tek, na nutné průzkumy projektu 
rekonstrukce hasičské zbrojnice 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí návratné �i-
nanční hotovosti tzv. Kotlíkové 
půjčky žadatelům z řad občanů 
obce viz. příloha č 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje závěrečný účet obce Me-
tylovice za rok 2019 viz. příloha č. 7.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 5 
– viz příloha č. 8. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
mezi SPORTOVNÍM KLUBEM ME-
TYLOVICE z.s., Metylovice 466, 
739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
a Severomoravskou stavební spo-
lečností s.r.o., Suvorovova 573, 
742 42 Šenov u Nového Jičína, 
IČ: 47153849 na zajištění dodá-
vek a stavebních prací pro stavbu 
„Stavební úpravy šaten a přístavba 
umýváren v k. ú. Metylovice“.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce pověřuje statutární zástupce 
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SPORTOVNÍHO KLUBU METYLO-
VICE z.s. k podpisu Smlouvy o dílo 
mezi SPORTOVNÍM KLUBEM ME-
TYLOVICE z.s., Metylovice 466, 
739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
a Severomoravskou stavební spo-
lečností s.r.o., Suvorovova 573, 
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 
47153849 na zajištění dodávek 
a prací pro stavbu „Stavební úpra-
vy šaten a přístavba umýváren v k. 
ú. Metylovice“ viz. příloha č. 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje do�inancování projektu 
„Kompletní stavební úpravy šaten, 
přístavba sociálního zázemí spor-
toviště v Metylovicích“ z rozpočtu 
obce Metylovice do úrovně celko-
vých nákladů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje zajištění udržitelnos-
ti budoucího provozu projektu 
„Kompletní stavební úpravy ša-
ten, přístavba sociálního zázemí 
sportoviště v Metylovicích“ z roz-
počtu obce Metylovice po dobu 
minimálně 10 let od ukončení jeho 
realizace.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o výpůjčcese SPORTOVNÍM 
KLUBEM METYLOVICE, z.s. Mety-
lovice 466, 739 49 Metylovice, IČ: 
61963721 a pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy – viz přílo-
ha č. 9. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o převodu a po-
stoupení práv a povinností ze sta-
vebního povolení a veřejnoprávní 
smlouvy se SPORTOVNÍM KLUBEM 
METYLOVICE z.s. Metylovice 466, 

739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
této smlouvy – viz příloha č. 11. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje uzavření příkazní smlou-
vy na technický dozor investora 
při realizaci akce „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“    s Ing. Luďkem Kelec-
sénym, Horní Tošanovice 36, 739 
53 Hnojník, IČ: 87615363.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce pověřuje statutární zástupce 
SPORTOVNÍHO KLUBU METY-
LOVICE, z.s. k podpisu příkazní 
smlouvy mezi SPORTOVNÍM KLU-
BEM METYLOVICE z.s., Metylo-
vice 466, 739 49 Metylovice, IČ: 
61963721 a Ing. Luďkem Kelecsé-
nym, Horní Tošanovice 36, 739 53 
Hnojník, IČ: 87615363 na technic-
ký dozor investora při realizaci 
akce „Stavební úpravy šaten a pří-
stavba umýváren v k. ú. Metylovi-
ce“.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje uzavření příkazní 
smlouvy na koordinátora BOZP 
při realizaci akce „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“ s Bc. Tomášem Smut-
kem, I. J. Pešiny 115, 738 01 Frýdek
-Místek, IČ: 03012344.

• Zastupitelstvo obce Metylovice po-
věřuje statutární zástupce SPOR-
TOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, 
z.s. k podpisu příkazní smlouvy 
mezi SPORTOVNÍM KLUBEM ME-
TYLOVICE z.s., Metylovice 466, 
739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
a Bc. Tomášem Smutkem, I. J. Peši-
ny 115, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 

03012344 na koordinátora BOZP 
při realizaci akce „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje uzavření příkazní 
smlouvy na autorský dozor při 
realizaci akce „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. 
ú. Metylovice“ s Ing. arch. Borisem 
Petrovem, Mánesova 480, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 18981518 

• Zastupitelstvo obce Metylovice po-
věřuje statutární zástupce SPOR-
TOVNÍHO KLUBU METYLOVICE, 
z.s. k podpisu příkazní smlouvy 
mezi SPORTOVNÍM KLUBEM ME-
TYLOVICE z.s., Metylovice 466, 
739 49 Metylovice, IČ: 61963721 
a Ing. arch. Borisem Petrovem, Má-
nesova 480, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 18981518 na autorský dozor 
při realizaci akce „Stavební úpravy 
šaten a přístavba umýváren v k. ú. 
Metylovice“. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje dodatek č. 1 se společ-
ností INSTALL, s.r.o., Kúty 1723, 
739 11 Frýdlant n. O., IČ: 25876643, 
zastoupenou jednatelem společ-
nosti Dušanem Poláchem, na akci 
„Rozšíření vodovodu Metylovice“ 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
dodatku – viz příloha č. 11. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 4/2020 ze dne 26. 05. 2020.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zprávy výborů. 

Výbory Zastupitelstva obce Metylovice
V tomto Zpravodaji Vám bude před-
staven výbor, který v naší obci nemá 
žádnou tradici a v tomto volebním ob-
dobí funguje poprvé, a to PiaR výbor 
(Propagační výbor). 

Na 4 otázky odpověděla jeho předsed-
kyně Leona Pavlásková.

Složení vašeho výboru
Předsedkyně: Leona Pavlásková
Členové: Bc. Jakub Farný, Tomáš Rabas
Externí členové: Ing. David Hyšpler, 
Martina Mertová

Co je úkolem vašeho výboru?

Jak už ze samotného názvu vyplývá, 
hlavním úkolem našeho výboru je 
propagace naší obce. PiaR výbor není 
dán Zákonem o obcích, takže naše 
dílčí úkoly nejsou zákonem nijak vy-
mezené. Samozřejmě i my se musíme 

Jak funguje obec
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řídit tím, čím nás pověří zastupitel-
stvo obce. Vzhledem k tomu, že v před-
chozích zastupitelstvech tento výbor 
nebyl zřízen a současné zastupitelstvo 
nás přímo konkrétními úkoly nepově-
řilo, určili jsme si je sami. Je pravdou, 
že někteří zastupitelé se zřízením 
PiaR výboru nesouhlasili. Byli názoru, 
že tento výbor je naprosto zbytečný. 
Ohledně jeho zřízení byla sáhodlouhá 
diskuse, a to přesto, že náš výbor jako 
jediný pracuje bez nároku na jakouko-
liv odměnu. Nakonec jsme byli zvoleni 
jen nejtěsnějším poměrem hlasů. 

V uplynulých 16 letech jsem praco-
vala v kulturním výboru a se mnou 
postupně i někteří další zastupitelé, 
takže jsme rádi, že můžeme po tak 
dlouhé době zkusit něco nového. 
Zároveň jsme chtěli, aby i do oblas-
ti kultury přišel někdo nový. Někdo, 
kdo přinese nové, zajímavé, neotřelé 
nápady a kdo bude mít na danou pro-
blematiku třeba jiný úhel pohledu.

Právě při práci v kulturním výboru 
jsme viděli, že nám chybí různé pro-
pagační předměty a na to jsme se 
chtěli zaměřit v prvé řadě. Nechali 
jsme vyrobit průpisky, nafukova-
cí balónky a trička, vše se znakem 
obce. A také nové praporky v obec-
ních barvách, bílé a modré, s nápisem 
METYLOVICE a s obecním znakem, 
které se při různých slavnostech 
věší na sloupy veřejného osvětlení. 
Dále jsme připravili obecní kalendář 
a nové pexeso, tentokrát se zajíma-
vými metylovskými stavbami. A jeli-
kož jsme „propagační výbor“, začali 
jsme přemýšlet nad dalšími akcemi, 
které by propagovaly naši obec.

Jak se říká, „tak trochu jako slepý 
k houslím“ jsme přišli k Cyrilome-
todějské pouti, o kterou neprojevil 

zájem kulturní výbor. Napadlo nás 
připravit soutěžní trasu, na níž 
účastníci plnili různé úkoly, a tak 
jim cesta na Čupek rychleji uběhla. 
Při příležitosti odhalení reliéfu Cy-
rila a Metoděje jsme nechali vyrobit 
turistické známky právě s tímto re-
liéfem a také speciální razítko. Akce 
se vydařila, a proto jsme se rozhodli 
založit novou tradici a opakovat ji 
i v dalších letech. Bohužel letos se 
Cyrilometodějská pouť z důvodu na-
řízení a opatření v rámci koronavi-
rové pandemie nemohla konat. 

Další propagační akcí byl první roč-
ník „Metylovského trojsešupu“, kdy 
měli účastníci možnost poznat Me-
tylovice ze všech tří vrcholů, které 
naši obec obklopují – Čupek, Magoň 
a Kubalánky. Opět byla připravena 
soutěžní trasa s plněním úkolů. Měli 
jsme velkou radost z toho, že se do 
organizace Metylovského trojsešu-
pu zapojily také další spolky v obci. 
Akce to byla velmi vydařena a my 
doufáme, že se nám letos podaří 
„trojsešup“ zopakovat.

Co se vašemu výboru daří, a co bys-
te naopak chtěli zlepšit?

Jak jsem již uvedla, podařilo se nám 
především připravit nové akce Cy-
rilometodějskou pouť a Metylovský 
trojsešup, které se mezi občany se-
tkaly s velkým ohlasem. 

Co se nám dle mého názoru také poda-
řilo byl obecní kalendář na rok 2020 
s názvem „Bylo a je“, kde jsou fotogra-
�ie nejrůznějších míst naší vesnice, jak 
vypadaly kdysi a jak vypadají dnes. 
Kalendář dal opravdu hodně práce, 
především Kubovi Farnému, který 
fotil vše z dnešního pohledu, ale také 
dohledával a upravoval staré fotogra-
�ie. Proto nás všechny mrzí, že ačkoliv 

si občané z každého domácnosti mohli 
vyzvednout kalendář na obecním úřa-
dě zdarma, zbylo jich tam ještě poměr-
ně hodně, cca 120 kusů. 

Loni jsme také byli požádáni kultur-
ním výborem o spolupráci při Dnu 
obce. Našim úkolem bylo připravit 
výstavu k 720 letům založení obce 
a zorganizovat soutěž ve vaření gu-
láše. Výstava se myslím povedla, 
alespoň dle ohlasů návštěvníků. Vy-
dařila se i soutěž Gulášmet. Co ale 
úplně neklaplo byla naše spoluprá-
ce s kulturním výborem. Bohužel se 
ukázalo, že naše představy o tom, 
co znamená slovo SPOLUPRÁCE se 
diametrálně liší. Možná jsme trochu 
naivně věřili, že bychom právě při 
kulturní akci mohli najít „společnou 
řeč“. A že se to nezdařilo, nás všech-
ny opravdu hodně mrzelo.

Od letošního roku také připravujeme 
obecní Zpravodaj, který začal vychá-
zet v barevném provedení. Vzhledem 
k tomu, že nově vychází, co dva mě-
síce, přináší i aktuálnější informa-
ce. Pravdou je, že ohlasy na „nový“ 
Zpravodaj jsou různé. Některé klad-
né (těch je zatím více) a některé zá-
porné, ale tak už to v životě chodí. 
To, co se líbí jednomu, se nemusí líbit 
druhému a naopak. Ale o tom píše 
podrobněji v článku „Zpravodaj obce 
Metylovice“ Martina Mertová. V kaž-
dém případě je ale vidět, že občany 
Zpravodaj zaujal.

Co váš výbor připravuje pro letoš-
ní rok, ev. pro celé volební období?

Jak zde již zaznělo, chtěli bychom 
v letošním roce uskutečnit Metylov-
ský trojsešup, pro jehož účastníky 
necháváme zhotovit speciální pro-
pagační předměty. Připravujeme 
také obecní kalendář na rok 2021, 
tentokrát se soutěžním zaměřením 
a budeme také pokračovat v přípra-
vě obecního Zpravodaje.

Do konce volebního období zbývají 
ještě dva roky. V nich bychom mimo 
jiné chtěli uskutečnit akce, jejichž 
tradici jsme založili, ale máme v plá-
nu také něco „nového“. Rádi bychom 
do naší činnosti zapojili co nejvíce 
občanů a také spolků a organizací.

Potěší nás, když se na konci volební-
ho období ukáže, že náš výbor nebyl 
zbytečný.
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Ukončení školního roku 
Ukončení školního roku bylo letos poněkud netradiční. Přinášíme vám z něj několik fotogra�ií.

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice
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Klub seniorů 
První červencový čtvrtek jsme se se-
šli na opékání párků. Původní plán 
byl, že opékat půjdeme na Čupek. Bo-
hužel počasí bylo nejisté, a tak jsme 
přijali azyl ve venkovní učebně vedle 
základní školy.

V tomto hezkém prostředí jsme strá-
vili příjemné odpoledne. Párky jsme 
nespálili a všichni byli snad spokojeni.

Další naše setkání plánujeme na čtvr-
tek 3. září 2020. To budeme smažit 
placky. Sejdeme se v 15 hodin na my-
slivecké chatě. 

Vavřín Michalec

Spolky

SDH Metylovice
54. ročník hasičské soutěže 

V tradiční termín první červencovou 
sobotu jsme uspořádali 54. ročník naší 
pohárové soutěže, která byla zároveň 
3. kolem Moravskoslezské ligy 2020. 

Ovšem měli jsme namále a byly to ne-
skutečné nervy. V květnu jsme museli 
zrušit naše letošní TFA. Pak už situa-
ce vypadala výrazně lépe, docházelo 
k rozvolnění, přesto jsme nakoupili 
dezinfekci a počítali s určitými dalšími 

preventivními opatřeními. S čím 
jsme nepočítali, byl fakt, že v pondělí 
30. června vydala Krajská hygienická 
stanice nařízení, kterým snížila maxi-
mální počet osob u venkovních akcích 
na Frýdeckomístecku na 100.

Nejjednodušší by bylo 
celou akci zrušit, ale po-
zitivní myšlení výrazně 
převažovalo, takže se jen 
tak nevzdáme. A tak jsme 
udělali podrobný har-
monogram jednotlivých 
startů, požádali družstva, 
aby zkrátila dobu, kterou 
u nás stráví na minimum, 
zcela jsme utlumili propa-
gaci u nás v obci, omezili 
sortiment občerstvení 
a používali jen jednorá-
zové nádobí. Vše samo-
zřejmě generuje vícená-
klady, což je v souvislosti 
s aktuálně omezeným po-
čtem sponzorů značně 
nepříjemné. Startovní 
listina, poté co se některá 
družstva odhlásila nebo 
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s. 

Sport

Mezinárodní fotbalový turnaj o pohár starosty obce Palkovice 
V Palkovicích se v červenci usku-
tečnil Mezinárodní fotbalový turnaj 
o pohár starosty Obce Palkovice. 

Hrálo se ve dvou skupinách: muži 
(mladí) a tzv. „Stará garda“ (hráči 
nad 35 let). 

Metylovice na tomto turnaji repre-
zentoval tým „Staré gardy“ a vedl 
si opravdu skvěle. V prvním zápase 

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

nedojela, nakonec čítala 57 družstev 
ve čtyřech kategoriích. 

V mužské kategorii pomyslné stupně 
vítězů obsadila družstva z Novoji-
čínska. Zvítězil Prchalov B, druhý byl 
Lukavec a třetí Prchalov A. Celkově 
se jedná již o devátý prchalovský 
triumf na naší soutěži. Metylovská 
družstva se seřadila na 20. a 21. po-
zici.

V ženské kategorii byla nejúspěšnější 
Skalice před Tískem (NJ) a domácím 
áčkem. Ženskému béčku se už tolik 
nedařilo a svůj pokus nedokončilo.

Nejvýraznější metylovské úspěchy 
přišly ve veteránských kategoriích. 
Muži nad 35 let zvítězili před Barto-
vicemi (OV) a Vlčovicemi (NJ), ženy 
nad 35 let porazily oprechtický tým.

Patří se poděkovat za podporu na-
šim sponzorům a partnerům (Anaj 
Czech, Autoservis a pneuservis Mar-
tin Kocurek, CDU Sport Ostrava, Da-
niel Peterek, Deva, Elmont-Ronex, 
Emos, Extravýfuk, Obec Metylovice, 
Potraviny Kulhánkovi, Ronex Rado-
mír Kulhánek, Sportovní klub Mety-
lovice), všem z pořadatelského týmu, 
kteří neztratili odvahu, v neposlední 
řadě zúčastněným družstvům naše-
ho 54. ročníku. 

Věřím, že 55. ročník se uskuteční 
v sobotu 3. července 2021.

Ing. Michal Bílek
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Okresní fotbalová soutěž

porazil soupeře ze Slovenska – Velký 
Grob vysoko 5:0. V druhém utkání po-
razil favorizované Palkovice 2:0 a ve 
třetím utkání se Lhotkou, které bylo 
zároveň bojem o první místo remizo-
val 0:0. A tak přišly na řadu penalty, 
v nichž byl bohužel lepší soupeř. Pohár 
starosty Obce Palkovice tedy vyhrá-
la podstatně mladší Lhotka, ale i tak 
mohou být naši hráči se ziskem stříbr-
ných medailí spokojeni.  A navíc v zá-
kladním části nedostal brankář Mar-
tin Žídek ani jeden gól, čímž se nemohl 
pochlubit žádný jiný brankář z 8 druž-
stev. A Roman Hradil se čtyřmi góly 
patřil k nejlepším střelcům turnaje. 

Akce to byla velmi vydařená, za což 
patří poděkování pořádajícím Pal-
kovicích. Všichni se již těší na další 
sportovní klání.

„Stará garda“ SK Metylovice

neděle 16.8.2020 17.00 Metylovice - Chlebovice

neděle 23.8.2020 17.00 MFK FM B - Metylovice

neděle 30.8.2020 17.00 Metylovice - Návsí

sobota 5.9.2020 16.30 TJ Tošanovice z.s. - Metylovice

neděle 13.9.2020 16.00 Metylovice - TJ Vojkovice z.s.

sobota 19.9.2020 16.00 MFK Frýdek-Místek z.s. - Metylovice

neděle 27.9.2020 16.00 Metylovice - Kunčice

neděle 4.10.2020 15.30 Metylovice - MFK FM B 

neděle 11.10.2020 15.00 Návsí - Metylovice

neděle 18.10.2020 15.00 Metylovice - TJ Tošanovice z.s.

sobota 24.10.2020 14.00 Chlebovice - Metylovice

středa 28.10.2020 14.00 Kunčice - Metylovice

sobota 31.10.2020 14.00 TJ Vojkovice z.s. - Metylovice

neděle 8.11.2020 14.00 Metylovice - MFK Frýdek-Místek z.s.

Okresní fotbalová soutěž - muži

„Domácí“ zápasy budou z důvodu rekonstrukce zázemí v areálu našeho fotbalového hřiště odehrány na Pržně.
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Krajský přebor – volejbal ženy

Rozloučení se „starým hřištěm“ 
V červenci se členové Sportovního 
klubu Metylovice sešli v areálu fot-
balového hřiště, aby se naposled 
rozloučili se starou budovou. Každý 
příchozí přinesl něco dobrého na zub, 
takže jsme trochu hodovali, trochu 
si povídali, trochu sportovali a hlav-
ně vzpomínali. Starší členové klubu 
z řad fotbalového oddílu přinesli sta-
ré fotogra�ie z dob výstavby sportov-
ního zázemí, která započala v roce 
1963. Zavzpomínali na toto nelehké 
období budování, na ty, kteří se nebáli 
přiložit ruku ke společnému dílu, i na 
ty, kteří už dnes nejsou mezi námi. 

Fotogra�ie putovaly z ruky do ruky 
a opravdu se bylo na co koukat. Pro-
hlížely se také fotogra�ie z různých 
fotbalových turnajů a soutěží. Ani se 
nechce věřit, že fotbalový oddíl slaví 
letos už 85 let od svého založení.

Pak jsme se naposled vyfotili před 
starou budovou, abychom měli památ-
ku pro naše děti, vnuky i pravnuky. 
A možná právě tato fotogra�ie bude 
třeba za 50 let součástí nějaké výstavy 
nebo vzpomínkového almanachu.

Loučení to bylo trošičku smutné a nos-
talgické, ale všichni jsme samozřejmě 

rádi, že se konečně podařilo s výstav-
bou započít. Vždyť nové zázemí na hři-
šti již potřebujeme jako sůl. 

I když jeden král si myslel, že sůl je 
méněcenná. Také on však nakonec 
přišel na to, že sůl je nad zlato. 

Nová budova bude sloužit celé vesnici 
nejen ke sportovnímu, ale i ke kultur-
nímu vyžití. A tak všichni věříme, že 
se za rok sejdeme k jejímu slavnostní-
mu otevření.

Za SK Metylovice Martina Mertová

03.10.2020 10.00 SK Metylovice - VK Karviná

17.10.2020 10.00 SK Metylovice - Slavoj Český Těšín

07.11.2020 10.00 SK Metylovice - TJ Nový Jičín

28.11.2020 10.00 SK Metylovice - TJ Frenštát p.R.

12.12.2020 10.00 SK Metylovice - VK Kylešovice „G“

Domácí zápasy říjen - prosinec 2020

V daný termín jsou odehrány vždy dva zápasy. V tabulce je uveden čas prvního zápasu.
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„Trojsešup“ Metylovice 2020 
Sportovní klub Me-
tylovice ve spolu-
práci s PR výborem 
Obce Metylovice 
a s místními spol-
ky pořádá 2. ročník 

metylovského „Trojsešupu“, který se 
bude konat v neděli 27. 9. 2020.

Letošní ročník se uskuteční za �inanč-
ního přispění Místní akční skupiny 
Frýdlantsko – Beskydy a Mikroregionu 
Frýdlantsko – Beskydy v rámci dotač-
ního programu s názvem „V Beskydech 
to žije – 2020“, v němž se svou žádostí 
uspěl Sportovní klub Metylovice.  

Start i cíl je tentokrát u myslivecké 
chaty v Metylovicích. Hlavní trasa 
měří cca 14 km a vede přes tři mety-
lovské vrcholy – Kubalánky, Na Mago-
ni a Čupek. 

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty, zkrátka pro ty, kteří si 
chtějí jen zpříjemnit nedělní odpoled-
ne vycházkou bude připravena krat-
ší trasa, která povede od myslivecké 
chaty na Kubalánky a zpět k mysli-
vecké chatě. Délka cca 4 km. Během 
této značené trasy budou účastníci 
řešit kvízy a hlavolamy a plnit různé 
praktické úkoly, které připraví míst-
ní spolky. Start delší trasy bude od 9 
do 10 hodin. Kratší trasa odstartuje 
mezi 12.30 – 13.30. 

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

Všichni účastníci startují na vlastní 
nebezpečí. Děti do 15 let se mohou na 
obě trasy vydat pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Na startu obou tras 
dostanou účastníci startovní karty. 

Ti, kteří se vydají na všechny tři vr-
choly otisknou do karet na vrcholech 
razítka. Účastníci krátké trasy obdr-
ží kartu, do níž budou zaznamenávat 
správné odpovědi.

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

Doufejme, že i přes různá opatření 
a nařízení z důvodu koronavirové 
pandemie se nám 2. ročník Metylov-
ského trojsešupu podaří uskutečnit.

Za organizátory Martina Mertová

Volejbal v Metylovicích v létě
S příchodem teplého počasí se volejba-
listé přesunuli ven, kde trénují na an-
tukových kurtech a beachovém hřišti. 
Jako každý rok má mládež v červenci 
od tréninků volno, aby si mohly děti 
naplno užít prázdnin, ale s příchodem 
srpna opět začínají tréninky a všichni 
se začínají poctivě připravovat na del-
ší sezónu.

Smažení vaječiny

Ani koronavirová krize, ani špatné 
počasí nám nezabránily v každoroč-
ním smažení vaječiny. Tu jsme letos 
trochu netradičně smažili až v čer-
venci. Účast byla hojná, počasí nám 
přálo, vaječiny bylo pro všechny dost 
a všichni odcházeli s dobrou náladou.

Memoriál Radka Kvapila

Pavla Kočvarová a Marie Liberdová 
se se svými spoluhráči 18. července 
zúčastnily Memoriálu Radka Kvapila 
na Pstruží. Jedná se o deblový turnaj 
smíšených dvojic, kde je úroveň hry 
vždy velice vysoká. I přesto, že nikdo 
z Metylovic nedosáhl lepšího umís-
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Kultura

Bluegrass Theatre 2020
Situace je v letošním roce díky korona-
virové pandemii pro pořadatele zoufa-
lá. Ale žijeme a pořádáme další a další 
koncerty, pokud to jen trochu jde.

Omezení na 100 osob už nás postihlo 
dříve než v celém Moravskoslezském 
kraji, takže už máme takové koncerty 
za sebou.

Diváci se bohužel bojí. Přes všechna 
opatření, která dodržujeme, jich chodí 
málo, a tak ani limitu nedosahujeme.

Pro vysvětlení: 100 osob 
znamená po odečtení členů 
kapel a pořadatelů 80-90 
diváků.

Na druhé straně, ti skal-
ní diváci, kteří přišli, jsou 
rádi a hudebníci jsou přímo 
nadšeni.

Ostravská rocková kapela 
Special, kde zpívá Petr Ně-
mec a Dáša Glátzová, hraje 

Co nás letos 
čeká 
23. srpna nás čeká Memoriál Mi-
loše Čupy a Mirka Bílka. Jedná se 
už o 66. ročník, který se letos ne-
tradičně z důvodu rekonstrukce 
budovy na hřišti odehraje v Pal-
kovicích. Ani tam nebude chybět 
prodej tradičních koláčů.

Pro soutěžní rok 2020/2021 se 
družstvo žen stejně jako v po-
sledních letech přihlásilo do 
krajské soutěže, muži budou 
hrát soutěž okresní. 

Mládež bude hrát mládežnické 
soutěže okresního volejbalové-
ho svazu (barevný minivolej-
bal, „trojky“, „čtverky“ a prav-
děpodobně i klasický šestkový 
volejbal).

Daniela Spustová

ASPV
Letní „tenisovou sezonu“ jsme si zpes-
třily vycházkou k Pacošům v Maleno-
vicích. Do Malenovic jsme dojeli auto-
busem na konečnou k Rajské boudě 
a odtud pak pěšky ke zvolenému cíli, 
což byla restaurace U Pacošů. 

Cesta byla nenáročná a počasí jako 
vyšité pro procházku. V cíli naší cesty 

nás zastihl krátký deštík. To však ne-
vadilo, v klidu jsme si tak mohly vy-
chutnat drobné občerstvení. 

Na zpáteční cestě jsme si pošli krás-
nou vyhlídku Na Borové. A pak již 
opět autobusem zpět domů.

Růžena Vrbová

tění, si všichni dobře zahráli, a to 
i přes počasí, které volejbalu příliš 
nepřálo.

Beachový turnaj 

I letos jsme se chystali na turnaj do 
Hodslavic. Bohužel byl turnaj zru-
šen. To nás neodradilo a uspořádali 
jsme si vlastní komorní beachový 
turnaj u nás v Metylovicích. Počasí 
bylo pro beachvolejbal jako stvořené 
a my jsme si zahráli do sytosti.
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kytarový mág Andonis Civopulos, se 
vyřádila ve dvou a půl hodinovém 
koncertu.

Pro fanoušky rocku to byla opravdu 
lahůdka.

Všichni hudebníci a diváci i v tom ma-
lém počtu vytvořili velmi příjemnou at-
mosféru se společným velkým přáním, 
překonat koronavirovou krizi.

V průběhu posledního koncertu Pout-
níků nás spláchl přívalový déšť, ale 
koncert přesto pokračoval. Diváci 
byli spokojeni a bylo jich dokonce více 
než obvykle. Možná to bylo i tím, že 
v pátek ráno, těsně před koncertem, 
bylo zrušeno opatření o maximálním 
počtu do 100 osob. Teď už může být 
am�iteátr plný. A tak zveme všechny 
ohleduplné fanoušky na další koncer-
ty. Těšíme se na vás. Přijďte, kdo ví, 
čeho se ještě dočkáme.

Lukáš Karlický, Ptačoroko
 
 
 
 
 

Spolek dobrovolně nedobrovolných 
herců z Bašky 

 

si Vás dovoluje pozvat na 
divadelní představení 

 komedie autorky Eriky Suchanové 
 

   SSSlllaaavvviiičččííí   dddůůůmmm   
režie: Miroslav Feber 

 

16.10.2020 od 18:00 hod. 
 

v Sokolovně v Metylovicích 
 
 
  
 

Komedie s lehce detektivní zápletkou a těžce rozčarovanou 
pointou přivádí diváky do úsměvného prostředí soukromého 

psychiatrického sanatoria. 
 

Práva k dramatickému textu zastupuje Aura – Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, Praha 4. 

Vstupenky na toto divadelní představení bude možno zakou-
pit na Obecním úřadě v Metylovicích do 15. 10. 2020 a půl 
hodiny před představením přímo v Sokolovně. Cena vstupen-
ky je 80,- Kč.

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

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

Archeopark 
Chotěbuz

-Podobora

20.

ZÁ
Ř

Í

Zámek
Nová
Horka

12.

Hrad
Hukvaldy 

26.

Zámek
Kravaře

27.

VOLNÉ 
VSTUPY

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

12. 9. Zámek Nová Horka
13. 9. Dolní Vítkovice
19. 9. Hrad Sovinec
20. 9. Archeopark Chotěbuz-Podobora
26. 9. Hrad Hukvaldy
27. 9. Zámek Kravaře

2020

 INFORMACE  
 O NÁHRADNÍ 
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:
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Z pamětí Ondřeje Lepíka
Bylo už k poledni, když dělostřelecká 
palba ustala. Nad námi poměrně níz-
ko přeletělo letadlo. Zjišťovalo vý-
sledek? Mohlo být spokojeno, nikdo 
se nehýbal. Žil ještě někdo? Slunce 
se už sklánělo k obzoru, když jsem 
se znovu snažil nepozorovaně sesu-
nout níže na louku do trávy až jsem 
v ní zmizel. Trápila mě strašná ží-
zeň. Pustil jsem se po čtyřech k lesu. 
V trávě jsem našel štovík a hltavě ho 

snědl. K večeru jsem dolezl na pokraj 
louky a jedním skokem byl na okraji 
lesa, odkud jsme ráno přišli příko-
pem a útočili.
Trápila mě žízeň, ale kde vzít vodu? 
Uviděl jsem malý vojenský baráček 
hned u obsazených zákopů. Byl už 
ale vydrancovaný. Pod okapem stál 
sud a v něm na dně trochu vody po-
kryté spadlým jehličím Cedil jsem 
mezi zuby a pil. Byla to voda! Okřál 

jsem. V lese byl příjemný chládek. Co 
teď? Vpravo, odkud jsem přišel ne-
bylo slyšet střelbu. Přede mnou, asi 
v třetině kopce to ale rachotilo, les 
dělal ozvěnu. Tam mně to nelákalo. 
Dostavila se únava. Chtělo se mi spát. 
Seskočil jsem do spojovacího příko-
pu, dal si tlumok pod hlavu, přikryl 
se ručnicí a ve chvilce usnul. Občas 
o mě zakopl některý voják, který šel 
z bitevní linie. Ulekl se a zaklel.

Okénko do historie

Farnost

Rozhovor s farářem P. Václavem Ganderou
Zhruba před rokem přišel do naší 
farnosti farář P. Václav Gandera. Ro-
dák z Třince přijal kněžské svěcení 
26. 6. 1982 v katedrále sv. Václava 
v Olomouci. Působil na mnoha mís-
tech: v Kyjově, Březové nad Svita-
vou, Radiměři, Brněnci – Moravské 
Chrastové, Horní Hynčině – Pohle-
dech, Lichnově, Sosnové a v Zátoru. 
Nejdéle v Havířově (1990–2009). 
Poté ve Vřesině, a nakonec u nás. Po 
roce jeho „rozkoukávání“ v Metylo-
vicích jsem si dovolila požádat pana 
faráře o rozhovor. 

Pane faráři, začněme od dětství. 
Řeknete našim čtenářům něco o své 
rodině?

Dětství a dospívání jsem prožíval 
s bratrem a sestrou, kteří jsou starší. 
Tatínek pracoval v Třineckých žele-
zárnách a maminka byla v domácnos-
ti. Žili jsme skromně, ale šťastně.

Mám na tu dobu krásné a živé vzpo-
mínky. Po maturitě jsem odešel pra-
covat do EZ Praha a opakovaně jsem 
se hlásil na studium teologie. Marně.

Avšak nevzdával jsem to. Na Slav-
nost Nanebevzetí Panny Marie se na-
jednou všechno změnilo, když z MK 
v Praze dorazil doporučený dopis…

Čím jste chtěl být jako malý?

Jako malý jsem měl své klukovské 
sny. Později jsem chtěl žít jako hajný 
,,na samotě u lesa“. Po maturitě jsem 
uvažoval o studiu na „veterině“ nebo 
o plastické chirurgii. Jakákoliv studia 
na VŠ ale tehdy pro mě nepřicházela 
v úvahu.

Proč jste si vybral právě duchovní 
povolání?

Nevím, jestli je to přesná otázka, pro-
tože duchovní povolání je v podstatě 
obdarování. Boha se neodmítá. Může 
se s Ním diskutovat, ale Bůh nežádá 
malé věci, protože sám dává maxi-
mum.

Působíte také jako kaplan ve Vězeň-
ské duchovní službě v Ostravě. Jak 
jste se k této práci dostal?

Docela standardně. Přišla nabídka, 
prošel jsem různými testy a byl jsem 
vybrán na místo kaplana VS ČR ve Va-
zební věznici v Ostravě.

Vraťme se zpátky do Metylovic. Jak 
se vám u nás líbí?

Duchovní služba ve farnosti je zají-
mavá, plná nových zážitků, radost-
ných setkání s dětmi, staršími lidmi 
i nemocnými. Jsem opravdu rád, že 
mezi Vámi mohu být, sloužit mši sva-

tou a udělovat svátosti (svátost man-
želství, křtu, pomazání nemocných 
apod.)

Práce pro naši farnost i pro Vězeň-
skou službu je jistě hodně náročná. 
Najdete si čas i na nějaké „koníčky“?

Hodně se vzdělávám a často čtu. Ně-
kdy si zalenoším, když jsem utahaný 
A také se rád starám o svého psa. Be-
zesporu o farském psovi víte a omlou-
vám se za to, že je někdy hodně slyšet.

Máte nějaká přání, která byste rád 
realizoval?

Chtěl bych poděkovat panu starosto-
vi Ing. Lukáši Halatovi za prozatímní 
připojeni farnosti na obecní webové 
stránky. Pracuje se již na přípravě 
našich vlastních, farních stránek. 
Poděkovat bych chtěl také všem, kdo 
pečují o kostel a liturgii. Mým přá-
ním do budoucna je realizace opravy 
vnitřních prostor kostela.

Pane faráři, co byste na závěr po-
přál našim čtenářům?

Nábožné fráze vynechám. 

Žijte ve svornosti, pokoji a lásce. Braň-
te se každé zkaženosti, pýše a sobec-
tví. Srdečně P. Václav, Váš farář.

Za rozhovor poděkovala
Martina Mertová
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Citelný chlad mi ale k ránu spaní za-
hnal. Maličko svítalo. Vylezl jsem ze 
zákopu, abych se pohybem zahřál. 
Vpravo ode mě bylo ticho, vpředu 
a vlevo praskaly výstřely z pušek. 
Zdálo se mi, že je to blíže jak včera 
večer. Co teď? V ranním šeru byly 
přede mnou obrysy několika vojáků. 
Přiblížil jsem se nenápadně blíže. 

Hovořili mezi sebou německy. Jeden 
z nich, poddůstojník vysvětloval 
druhým situaci. Pochopil jsem, že 
je to špatné. V noci měla přijít posi-
la, ale nepřišla ani noha. Buď bude 
ústup, nebo přijdeme do zajetí. Bylo 
třeba odhodit, co nepotřebuji. Ostat-
ně mnoho jsem toho u sebe neměl. 
Pouze v chlebníku asi dvě stě os-
trých. Ven s nimi! Měl jsem ještě pár 
kousků sucharů, ty jsem hned snědl. 
Vtom přišel od bitevní linie voják. 
Poznal jsem v něm frajtra, Slovince 
od mého švarmu. Měli jsme přece 
předevčírem to nedopatření s chle-
bem. Hlásil jsem se k němu a zeptal se 
na situaci. Nebylo mu do řeči. Pušku 
měl přehozenou řemenem přes hla-
vu a sahal si každou chvíli k ramenu. 
Viděl jsem, že mu po ruce stéká krev.

„Nevím, kde je obvaziště. Jdu zpět 
do našich zákopů, dojdu-li“ řekl a šel 
dále. Nad stromy vyletěla od bitevní 
linie červená raketa směrem k nám. 
Naši volali dělostřelectvo. Ve chvíli 
dopadly dva granáty. To bylo vše. Po-
blíž se shromáždilo mužstvo od jed-
né strojní pušky a odcházelo doleva. 
Směrem, odkud vyletěla raketa. Už se 
rozednilo, vrcholy hor ozářilo slunce. 
Od fronty mlčky přicházeli jednotliví 
vojáci, míjeli mě, šli dále. Někteří se 
zastavili. Najednou vyběhl z lesa lajt-
nant od šesté kompanie. Znal jsem ho 
od vidění. Dlouhán s oholenou hlavou, 
což se tenkrát považovalo za moder-
ní, čepici v ruce. Dělal skoro dvou-
metrové skoky. „Was ist? volal na něj 
nějaký poddůstojník. Neodpověděl 
a upaloval dále. Za chvíli bylo slyšet 
z kopce v lese dupot, a to už hromad-
ně poklusem běželi vojáci zpět. Připo-
jil jsem se k nim.

Vyběhli jsme z lesa a přeskočili včera 
ráno dobyté zákopy. Nastala zácpa. 
V drátěných překážkách byly jen tu 
a tam vystřílené otvory po včerej-
ším útoku. Musel jsem čekat. A tu se 
stalo něco neočekávaného. Už v noci 

obsadil nepřítel opět svoje přední 
zákopy, a tak jsme stáli přímo před 
střílnami nepřítele. Byl to pro nás 
hrozný okamžik. Hned u drátů bylo 
plno mrtvých a raněných. Kdo běžel 
dále tak se po něm pálilo tak dlouho, 
až padl. Couval jsem zpět k lesu. Na 
jeho kraji ležel ohromný balvan. Snad 
před staletími se zřítil z hory. Asi dva 
metry vysoký, jeden metr dlouhý. Le-
žel tak výhodně, že mě kryl před vra-
žednou palbou z boku. I jiní mého pří-
kladu následovali. Tísnilo se nás tam 
osm či deset. 

Bylo jasné, že budeme zajati. Jeden 
z nás byl kaprál a ten nařídil, aby-
chom rozebrali uzávěry u ručnic 
a součástky rozházeli. Byl zde i jeden 
mladý Polák s hlavní od strojní puš-
ky. Poznal jsem ho, byli jsme spolu 
pro konzervy. Snažil se zabránit zne-
hodnocení zbraně, ale marně. Byli 
mezi námi i dva Brňáci od úderného 
oddílu. Z ukořistěných cigaret dělali 
cigaretový tabák, honem jedli uko-
řistěné konzervy. Ale nepřítel, který 
obsadil své zákopy nepřicházel. 

Míjela hodina, dvě, tři. Slunce nemi-
losrdně pálilo. Měl jsem zase žízeň. 
Ráno jsem snědl poslední konzer-
vu a poslední cvibak. Nebe se nade 
mnou smilovalo. O poledni přišel 
toužebný liják. Roztáhl jsem sta-
nové plátno. Jednak abych se kryl 
před deštěm, jednak jsem lízal vodu. 
Ostatní se mi smáli, ale lízali také.

Inzerce

KUBOTA
SEKAČKY

KUBOTA
MALOTRAKTORY

všestranný pomocník

KUBOTA pro velké zahrady, obce, areály.
Nízká spotřeba, vysoká spolehlivost, profesionální technika.

Showroom Střítež u Frýdku-Místku |MiTRENgA a.s., tel.: 602 710 182
www.kubotamorava.cz

KUBOTA 130 LET = 130 SLEV
STiHNĚTE TO !!!
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Akce září - říjen 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

čtvrtek 15.00
3. 9. Klub seniorů, smažení placků

myslivecká chata

pátek 14.00 - 18.00
4. 9. Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu a pneumatik

horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
5. 9. Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu a pneumatik

horní kravín

pátek  18.00
11. 9. Žamboši, Lucie Redlová, koncert

Sokolovna nebo areál za školou

neděle  16.00
13. 9. Metylovice - TJ Vojkovice z.s., fotbal muži

hřiště Pržno

neděle 

27. 9. 2. ročník Metylovského trojsešupu
start od myslivecké chaty, delší trasa 9.00 - 10.00, kratší trasa 12.30 - 13.30

neděle  16.00
27. 9. Metylovice - Kunčice, fotbal muži

hřiště Pržno

pátek 14.00 - 18.00
2. 10. 

Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu a nebezpečného odpadu
horní kravín

pátek 14.00 - 22.00
2. 10. Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu
sobota 8.00 - 14.00
3. 10. Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu
sobota  8.00 - 12.00
3. 10. Sběr velkoobjemového odpadu, bio odpadu a nebezpečného odpadu

horní kravín

sobota v 10.00
3. 10. SK Metylovice - VK Karviná, volejbal ženy

začátek prvního zápasu v 10.00

sobota 15.30
4. 10. Metylovice - MFK FM B, fotbal muži

hřiště Pržno

pátek  18.00 
16. 10. Divadelní představení Slavičí dům

Sokolovna

sobota v 10.00
17. 10. SK Metylovice - Slavoj Český Těšín, volejbal ženy

začátek prvního zápasu v 10.00

sobota 15.00
18. 10. Metylovice - TJ Tošanovice z.s., fotbal muži

hřiště Pržno

 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


