80. LET KOPANÉ

V METYLOVICÍCH

Výbor oddílu kopané SK METYLOVICE
Červen 2015

Muži 1964

Horní řada zleva: Merta Miloš, Míček Ambrož, Halata Radomír, Martinek Ladislav, Černoch
Eduard, Muras Stanislav, Janočko,
Spodní řada zleva: Huška František, Eliáš Josef, Juhosz, Mohyla

Dívčí kopaná – rok 1979/1980

Horní řada zleva: Eliška Červenková (Kulhánková), Jana Tarožíková, Jarmila Kociánová, Ludmila
Fojtíková, Jiřina Žídková
Dolní řada zleva: Martina Habrnálová (Vyvlečková), Irena Hanusová (Štefková), Renáta
Habrnálová (Sedliaková), Irena Tošenovská (Drnková), Šárka Pečinková (Slípková), Renáta
Konvičková (Krpcová), Milan Pečinka - trenér

Oddíl kopané v Metylovicích byl založen v roce 1935
pod názvem SK Metylovice.
Zakládajícími členy byli:
Klímek Karel
Dvořáček Milan
Svoboda František
Bražina Josef

Bílek Vavřinec
Juřica Bohumír
Sládeček Jan a další.

Ustavující schůze se konala v listopadu 1935 v sále Obecního hostince za
účasti několika členů výboru oddílu kopané klubu SK Frýdlant nad Ostravicí.
Na této schůzi byl zvolen výbor oddílu kopané v čele s předsedou panem
Romanem Milatou. Ihned od této schůze zahájil oddíl svou činnost.
Hned v počátku činnosti nastaly první problémy: hrací plocha, dresy, míče
atd.. Nedostatek finančních prostředků výbor oddílu kopané předpokládal,
takže se rozhodl uspořádat „Silvestrovskou zábavu“, která první část nákladů
uhradila. Jako hřiště byl pronajat pozemek pana Jana Bílka (s nutností náhrady adekvátního množství sena) a jako klubovna byla používána místnost v
domě pana Dvořáčka, kde dříve bydlela služka – tzv. letohrádek.
Po překonání počátečních nezdarů trvala činnost oddílu kopané 11 let.
Hrálo se s velkým nadšením a zájem i účast na těchto zápasech byla daleko
větší než dnes. Později oddíl přešel na název Tělovýchovná jednota Sokol.
V roce 1946 došlo ke stagnaci oddílu a posléze k jeho rozpuštění. Za hlavní
příčinu bylo uváděno, že na činnost oddílu nejsou finanční prostředky,
přestože pod hlavičkou SK Metylovice si oddíl vedl finančně velice dobře.
Dalo by se spíše říci, že tenkrát v roce 1946 hlavní výbor Tělovýchovné
jednoty Sokol neměl o zachování oddílu kopané zájem a trval na jeho
rozpuštění. Je škoda, že k obnovení činnosti nedošlo po roce 1948, kdy byla
realizována sjednocená československá tělovýchova. Pro činnost oddílu
kopané nebyla podpora ani ze strany národního výboru, ani ostatních
složek.
Tak uplynulo dlouhých 12 let stagnace veškeré činnosti oddílu kopané. Až v
roce 1958 byla činnost obnovena. Hlavní zásluhu na tom měli:
Klímek Karel
Svoboda Drahoslav
Čupa Jan
Bražina Miroslav

Juřica Bohumír
Pink Rudolf
Svoboda František a další nadšenci.

V roce 1958 došlo k jednání o zajištění pozemku pro znovu vybudování hřiště pro kopanou. Po jednáních s vedením MNV a JZD v naší obci
došlo konečně ke schválení pozemku a hřiště bylo v krátkém čase vybudováno. Byl ustanoven nový výbor oddílu kopané, v jehož čele stál Karel
Klímek a jednatelem byl Rudolf Pink. Členy výboru byli vesměs ti, kteří více
než dvacet let předtím založili SK Metylovice. Znovu se ale vyskytl problém
finančních prostředků pro činnost. Po dlouhých a složitých diskusích nejen s
hlavním výborem TJ Sokol, ale i se všemi politickými složkami v obci, dostala
konečně kopaná zelenou. Vytvořil se kádr družstva dospělých – z tehdejším
hráčů vzpomeňme např. Miloše Liberdu, Otakara Pinka, Václava Pulce,
Arnošta Mužného, Miroslava Bílka, Miloše Mertu, Otakara Loschkeho a další.
V dalších letech byl v čele výboru Miroslav Bražina. Jeho manželka
se po dlouhá léta starala o praní dresů a veškerý pořádek. Pan Bražina si
zaslouží skutečně velké uznání, neboť dlouho zastával s láskou ke kopané
tuto odpovědnou funkci, přestože byl nevidomý.
V roce 1962 se uskutečnilo neformální utkání žáků, horní konec
Metylovic proti dolnímu konci. Z těchto hráčů bylo vytvořeno první
družstvo žáků Metylovic a přihlášeno do soutěže, stejně jako dorostenecké
družstvo. Tak běžela šedesátá léta, hrálo se s většími i menšími úspěchy.
Velkému zájmu se však vždy těšily zápasy se sousedními Palkovicemi.
Stále se však hrálo ještě na původním hřišti „Na Bahnách“, kde se vystřídalo
několik hráčských generací. Klubovna i šatny byly v té době v suterénu
pohostinství „U Dvořáčka“. Potřeba finančních prostředků v tomto období
byla kryta pořádáním různých zábavných akcí a brigádnickou činností.
V létech 1963 – 1970 bylo vybudováno nové hřiště v centru obce s
travnatou hrací plochou a prozatímními šatnami. Toto hřiště stálo nemálo
finančních prostředků a je třeba ocenit pomoc tehdejšího poslance KNV
pana Brychlece. V roce 1970 konečně naši hráči vyběhli na nové travnaté
hřiště, které se nám do dnešního dne podařilo udržet a nejedná vesnická TJ
nám ho v té době mohla závidět.
Od roku 1968 byl v čele výboru pan Jaroslav Vozniak, jehož v roce
1970 vystřídal pan František Svoboda. Počátkem sedmdesátých let čítala
členská základna oddílu přes 60 členů a v soutěžích hráli pravidelně mužstva
dospělých, dorostenců a žáků. Na novém hřišti bylo i po jeho otevření
odpracováno mnoho brigádnických hodin. Na těchto pracích se podíleli
stovkami hodin, i přes svůj pokročilý věk, bývalí členové oddílu. Pozadu
samozřejmě nezůstali ani aktivní hráči, a tak byl postupně vybudován
skutečně důstojný sportovní stánek.

V roce 1975 byl za předsedu oddílu zvolen pan František Bílek. V
tomto období pracovali ve výboru také Eduard Černoch, Drahoslav Svoboda, Jan Hradečný – vesměs aktivní hráči a později také trenéři – hlavně Josef
Svoboda, který působil v oddílu kopané od jeho znovuzrození v roce 1958.
Nejdříve jako aktivní hráč, člen výboru, jednatel a později i předseda. Byl
vždy hlavním organizátorem a takovým hnacím motorem veškerých
sportovních, brigádnických a kulturních akcí.

Horní řada zleva: Bílek František – předseda, Němec Petr, Liberda Antonín, Činčura Jan, Šimek
Lumír, Halata Vojtěch, Pulc Jiří, Hradečný Jan, Kožuch Petr, Kuhejda Petr, Hadámek Vlastimil,
Svoboda Josef
Spodní řada zleva: Hajdušek Vladimír, Šigut Miroslav, Lepík Zdeněk, Tomášek Milan, Šigut
Tomáš

V roce 1980 zemřel předseda pan František Bílek a na jeho místo byl
zvolen pan Dušan Venháč. Na přelomu 70. A 80. Let došlo k výstavbě
nových kabin včetně sociálního zařízení a klubovny s restaurací. Tato rozsáhlá akce byla zahájena i přes nepochopení a a bez jakékoli podpory ze strany
Městského národního výboru ve Frýdlantě nad Ostravicí, kam byly Metylovice přičleněny po integraci spádových obcí. Stavba byla několikrát zastavena
a potýkala se s mnoha problémy, ať už to byla přípojka vody či elektrického
proudu. To, že po necelých třech letech byla stavba předána k užívání je
zásluha velkého množství lidí. Těžko by se našel jediný člen oddílu kopané,
který nepřiložil ruce k dílu. Nelze vyjmenovat samozřejmě všechny, jejichž
zásluhou byla stavba dokončena, uveďme tedy alespoň tři hlavní organizátory: Josef Svoboda, Dušan Venháč a Eduard Černoch.

Do roku 1988 hrálo mužstvo dospělých v okresní soutěži. Historický
úspěch a postup do okresního přeboru se podařil až v sezóně 1987 – 1988,
kdy pod vedením trenéra Jana Hradečného a vedoucího mužstva Libora
Polacha skončil tým na 1. místě se 41 body, skórem 62:23 a s bilancí
zápasů 18 – 5 – 3. Hráčský kádr tehdy tvořili:
Petr Mrkvička
Radek Zlý
Vlastimil Hadámek
Ivo Šigut
Jiří Šigut
Vladimír Durďák
Miroslav Klímek

Radek Závodný
Ladislav Barabáš
Vlastimil Foldyna
Milan Hajdušek
Dalibor Mynář
Libor Valas
Milan Svoboda, Laník

Josef Slípek
Radomír Kulhánek
Milan Pečinka
Jiří Liberda
Jan Bílek
Roman Bílek,
Petr Kuhejda

V sezóně 1988 – 1989 se mužstvo umístilo v okresním přeboru na
12. místě s 19 body, skórem 40:66 a s bilanci zápasů 6 – 7 – 13.
O ročník později 1989 – 1990 byl trenérem Jiří Šigut, kádr byl
doplněn o Mitáčka, Juříka J., Kubáně L., Mamulu P., Pagáče D., Mynáře D. a
Knappa L..

Horní řada zleva: Juřica Luděk, Klímek Miroslav, Šigut Ivo, Šigut Jiří, Biolek Martin, Pagáč
Daniel, Valas Libor, Venháč Dušan – předseda oddílu
Spodní řada zleva: Juřík Jaroslav, Mynář Dalibor, Kubáň Ladislav, Ondrušík Pavel, Bor Aleš,
Barabáš Ladislav, Mamula Petr

Před soutěžním ročníkem 1990 – 1991 došlo také ke změně na
postu hlavního trenéra, kdy se kormidla ujal hráč Luboš Knapp, který svým
přístupem, hrou, ale i autoritou dokázal strhnout kolektiv k vytouženému
postupu do 1. B třídy. Byl to vynikající a dosud největší úspěch naší mužské
kopané. Postupovalo se tehdy ze 2. místa se 34 body a skórem 39:22. Na
první příčce se umístil celek z Vratimova.
Od sezóny 1991/1992 tedy hrálo mužstvo mužů 1. B třídu, což byla
na naše podmínky už velice kvalitní soutěž, důstojně reprezentují metylovský fotbal i samotnou obec na okolních hřištích v okrese Frýdek-Místek,
Nový Jičín a Vsetín.
V ročníku 2008/2009 však mužstvo po 18 letech opustilo 1. B třídu a
sestoupilo do okresního přeboru, kde hraje dodnes.
Soutěžní ročník 1997 – 1998 přinesl mužstvu mužů, pod
taktovkou trenéra Jaroslava Prudíka, úspěch v okresním poháru, v
němž postupně vyřadili Nošovice, Palkovice, Ostravici a ve finále Dobrou.
Znamenalo to nasazení do krajského poháru, kde jsme porazili Tichou, ale v
dalším kole nám překazil postup celek ze župního přeboru, Skřečoň.

Horní řada zleva: Gach Roman, Pavlík Lubomír, Musálek Pavel, Kaňák Martin, Prudík Jaroslav
– trenér, Valas Ivo, Valas Roman, Němec Petr, Halata Marek, Volný Roman
Spodní řada zleva: Barabáš Ladislav, Halata David, Biolek Radek, ? , Gach Petr, ? , Boháč Tomáš

Na slávu v poháru jsme opět navázali v letech 2001 – 2002 s
trenérským triem Josef Vaněk, Ivo Šigut a Vlastimil Hadámek, kdy jsme
po výhrách nad celky z Čeladné, Palkovic, Chlebovic a Dobratic (doma 0:0,
venku 1:1 na penalty 4:2), opět zvedli nad hlavu pohár pro vítěze okresního
poháru mužů. Poté jsme v krajském kole prohráli se silným celkem z Jakubčovic, který během 5 let dokázal vyšplhat z okresní soutěže až do Moravskoslezské fotbalové ligy.
Při cestě za obhajobou vítězství (ročník 2002 – 2003) jsme v semifinále vypadli s pozdějším vítězem tohoto poháru a to s celkem z Frýdlantu
nad Ostravicí.
O rok později, v sezóně 2003 – 2004, jsme se však opět radovali z vítězství, tentokrát nám do finále dvakrát pomohl penaltový rozstřel, nejprve po
remíze ve Vojkovicích 1:1, v dalším kole pak v Oldřichovicích 0:0. Ve finále
jsme jasně přehráli soupeře z Hukvald, doma 3:0, venku 3:1. Opět u toho
byla trenérská trojice Vaněk, Šigut a Hadámek. V krajském poháru pak hned
v prvním kole v Metylovicích vyhrála Stonava

Horní řada zleva: Hadámek Vlastimil – vedoucí, Halata Lukáš, Kopčák Bohumír, Halata David,
Rypka Jan, Biolek Radek, Šigut Ivo – asistent trenéra, Vaněk Josef – trenér, Němec Martin
Spodní řada zleva: Platoš Adam, Vrba Jaroslav, Drastich Lukáš, Tošenovjan Ivo, Kulhánek
Otakar, Němec Jaromír, Šmajstrla Martin – brankář (ležící)

Po čtyřech letech působení u mužstva mužů vystřídal v létě 2004 v
roli hlavního trenéra Josefa Vaňka Miroslav Somr, který spolu s Vlastimilem
Hadámkem vytvořil novou trenérskou dvojici. Muži měli po podzimu na
svém kontě 17 bodů, leč v předposledním podzimním utkání se Starým
Městem, ucházejícím se o postup do 1. A třídy, doma prohráli 2:0 a navíc
přišli na následných 6 utkání o 2 hráče základní sestavy (Davida a Lukáše
Halatu). Hlavní rozhodčí pan Adam Křenek totiž Metylovicím za stavu 1:0
sebral možnost vyrovnání tím, že pro ně nezapískal jasný pokutový kop,
čímž by Starému Městu zkomplikoval postupové ambice. Takže místo penalty následovaly dohady, slovní urážky a dvě červené karty, které disciplinární
komise vyřešila šestizápasovým distancem pro ony dva hráče Metylovic. Na
poslední zápas v Kozlovicích (výhra 3:0) tak musel např. do branky z béčka
Sven Hanslián, Lukáš Drastich se posunul z branky na stopera a do pole
nastoupil i Tomáš Boháč. Přes zimu se podařilo získat z Ostravice gólmana
Ondřeje Zemana a sezóna se se ctí dohrála se 36 body na konečné 8. příčce.
V soutěžním ročníku 2005/2006 mužům nevyšel podzim. Skončili
předposlední s 10 body na kontě. Zato úvodních 6 jarních kol začalo náramně. Tým slavil 6 vítězství za sebou (s Kozlovicemi 1:0, ve Vlčovicích 1:0, s
Baškou 4:0, v Janovicích 2:0, s Bílovcem 1:0, s Tískem 2:1), pak přišla remíza s
Libhošti 0:0 (konečný vítěz ročníku) a až v 8. utkání okusil hořkost porážky v
Tiché 1:0. Rázem se družstvo vyšplhalo ze sestupových vod do středu vyrovnané tabulky, kde nakonec skončilo se 33 body na 10. místě s náskokem 6
bodů nad poslední Baškou a ztrátou 4 bodů na 5. příčku.
Zatím poslední pohárový úspěch se dostavil v sezóně 2006/2007,
kdy svěřenci trenéra Miroslava Somra a Vlastimila Hadámka postupně přešli
přes Staříč 3:1, Oldřichovice 5:0 až do finálového dvojzápasu se Starým
Městem, hrajícího 1. A třídu. V prvním utkání hraném v Metylovicích jsme
uhájili těsnou výhru 2:1. Ve druhém střetnutí ve Starém Městě jsme opět o
gól zvítězili 3:2 a mohli tak oslavit vítězství v Okresním poháru mužů. V
krajské části Poháru ČMFS jsme pak narazili na celek z Nové Jičína (pozdější
vítěz této krajské části), se kterým jsme již po 20 minutách prohrávali 5:0,
poločas 6:0. O půlce v šatně dostali hráči od trenéra Somra pořádný kartáč
(létal i odpadkový koš), což se pozitivně „odrazilo“ na hře celého týmu ve
druhém dějství, kdy jsme již inkasovali pouze jedinkrát.
Rovnež v sezóne 2006/2007 slavilo toto mužstvo mužu více úspechu. V podzimní cásti (1. 10. 2006) porazilo v domácím prostredí celek z
janovic 10:0 – 3x Ondrej Nemec, 2x Lukáš Drastich, 2x Jaromír Nemec, Marek
Halata, Bohumír Kopcák a Lukáš Halata). V zimní príprave pak bralo celkové
prvenství v zimním turnaji v Janovicích (porazilo Bašku 2:0, Ostravici 2:1,
Palkovice 6:3, Janovice 4:0 a remizovalo z Kozlovicemi 1:1). Po jarních bojích
obsadilo v konecné tabulce 1. B trídy s 35 body 6. místo (9 výher, 8 remíz

a 9 proher, skóre 48:50). Po podzimu bylo mužstvo na 4. míste s tríbodovou
ztrátou na druhý Petrvald, tretí Tichou a se 13 bodovým mankem na jasného
lídra z Jakubcovic (celkove 21 výher, 5 remíz a 0 porážek), u nehož jsme v
posledním utkání jara remizovali 1:1.

Mužstvo mužů sezóna 2005/2006 – vítězové okresního poháru 4.10.2006
Horní řada zleva: Somr Miroslav - trenér, Biolek Radek, Halata Lukáš, Halata Marek, Zeman
Ondřej, Murka Petr, Halata David, Platoš Adam.
Klečící zleva: Šlachta Jan, Kulhánek Otakar, Němec Ondřej, Smilovský Pavel, Drastich Lukáš

Opět katastrofální podzim odehrál mužský tým Metylovic v sezóně
2007/2008, kdy mužstvo mužů nasbíralo v 1. B třídě pouhopouhých 10 bodů
za 2 výhry (doma nad Mořkovem 4:1 a s Odrami 3:0) a 4 remízy (v Tiché 2:2,
v Kateřinicích 1:1, doma s Dobrou 1:1 a s Kozlovicemi 2:2), za což se usadilo
na samotném chvostu tabulky se ztrátou tří bodů na předposlední Mořkov.
Naštěstí po tvrdé zimní přípravě s trenérem Josefem Vaňkem v Kunčicích
p/O mužstvo na jaře zabralo a připsalo si důležité výhry vedoucí k záchraně.
Úvod jara sice tomu moc nenasvědčoval – prohra doma s Tichou 2:0 a v
Petřvaldu 6:0, ale ve třetím kole se již vše otočilo k dobrému – výhra doma s
Kateřinicemi 3:1 a ve Velkých Albrechticích 3:0. Poté si z Metylovic odvezl 3
body vedoucí Fulnek a Metylovice v dalším víkendu přivezli aspoň bod z
Oder za remízu 1:1. Pak následovala výhra doma nad Fryčovicemi 4:1, remíza
0:0 v Dobré, výhra nad Suchdolem n/O 4:2 a v Kozlovicích 5:2. Jistotu udržení
v 1. B třídě mohla stvrdit výhra nad Vlčovicemi, ale díky osudné chybě

v obraně v závěru utkání skončil zápas 0:1 pro Vlčovice, které se v tabulce
rázem dostaly o jeden bod před Metylovice. Vytoužený bodík, který nakonec stačil k záchraně, se vydoloval v předposledním kole v Bílovci. Výborně
hrající metylovský celek se dostal do spousty stoprocentních šancí, které
však nedokázal více než jednou gólově zúročit. Bílovec dokázal za celých 90
minut jen dvakrát vystřelit mezi tyče a i to mu stačilo k dovršení jedné
branky, která upravila konečnou podobu zápasu na 1:1. Vlčovice, v souběžně hraném zápase, porazili soka z Mořkova 3:0, čímž jej odsoudili už kolo
před koncem k sestupu do okresního přeboru a Metylovicím dal tento výsledek jistotu záchrany v 1. B třídě. V posledním mači, hraném v Mořkově
podlehly Metylovice domácím 5:1. Mužstvo tedy skončilo s 28 body třetí od
konce.
Ročník 2008/2009 byl pro Metylovice poslední, který odehrály v 1. B
třídě. Již vstup do podzimní části nám nevyšel. Prohry v Janovicích 10:0 (za
Janovice nastoupili ostřílení borci s prvoligovými zkušenostmi – Radoslav
Látal, Petr Samec, hokejisté Pavel Kubina a Rostlislav Olesz či juniorský reprezentant ČR Jan Žižka), ve Vlčovicích 4:0 a doma s Fryčovicemi 4:0 přiměly
výbor oddílu kopané ke změně na trenérském postu. Dosavadního kouče
Josefa Vaňka vystřídal u kormidla Tomáš Tvrdý, s nímž mužstvo následující
zápasy 3x o gól smolně prohrálo (ve Velkých Albrechticích 1:0, s Odrami 1:0
a v Polance 3:2) a tak 4 body získalo až v posledních dvou utkáních (ve
Starém Jičíně 2:2 a doma s Tichou 3:0), což značilo poslední místo a ztrátu 8
bodů na předposledního.
Na jaře se střídaly dobré výkony (výhry nad prvními dvěma celky –
Janovicemi 2:1 a Vlčovicemi 4:1) se špatnými (prohra doma s Petřvaldem 8:1)
a celkových 15 bodů znamenalo sestup od okresního přeboru.
Že okresní přebor nebude žádná procházka růžovým sadem,
poznaly Metylovice hned v nacházejícím ročníku 2009/2010, kdy se mužstva
ujal Bohuslav Sládeček a se dvěma podzimními výhrami (nad Bukovcem 2:1
a Václavovicemi 5:1) skončily předposlední, 2 body před Bukovcem. Naštěstí
jaro bylo lepší, přesto uhraných jen 23 bodů stačilo na 11. nesestupové
místo. Stejný počet bodů měl na 12. příčce Frýdlant n/O, o bod míň 13. Václavovice. Poslední skončil Bukovec s 19 body, který se poroučel do okresní
soutěže.

Mužstvo mužů sezóna 2008/2009 – poslední sezóna v 1. B třídě
Horní řada zleva: Tvrdý Tomáš - trenér, Halata Lukáš, Rypka Jan, Halata Marek, Drastich Lukáš,
Halata David, Němec Jaromír, Urbančík Ladislav a Přeček Tomáš.
Spodní řada zleva: Bialoň Marian, Kulhánek Otakar, Smilovský Pavel, Machů Petr, Závodný
Jiří, Merta Daniel a Biolek Radek.

Druhý rok (2010/2011) v okresní přeboru, nyní pod vedením opět
Tomáše Tvrdého, již byl lepší. Podzimních 20 bodů dodalo mužstvu klid do
jarních bojů (ztráta 9 bodů na vedoucí Palkovice). Navíc se podařil vstup do
jarní části – 5 výher za sebou (v Tošanovicích 4:2, s Kunčicemi p/O 2:1, na
Hukvaldech 3:2, s Frýdlantem 4:2 a v Návsí 2:0 – Roman Valas však zlikvidoval
domácím 2 penalty). Poté jsme u lídra v Palkovicích opravdu utrpěli porážku
1:0 ze sporné penalty. Dobrou fazónu potvrzoval celý rok brankář Roman
Valas starší i doma s Lučinou (0:0), který se nakonec s 10 vychytanými nulami
stal nejlepším brankářem okresního přeboru. Kuriózní zápas sehrály Metylovice na Ostravici (remíza 0:0), kdy celé utkání odehrály v 10 lidech (např. i s
Radomírem Kozlem, Láďou Urbančíkem) a nakonec mohly i zvítězit, kdyby v
poslední minutě nepřekopl prázdnou branku Bohumír Kopčák. Nakonec
skončily Metylovice se 43 body páté.

I podzimní část sezóny 2011/2012 stále pod taktovkou Tomáše
Tvrdého nebyla špatná – 6. místo, 19 bodů. Na jaře však mužstvo spadlo do
podprůměru – získalo jen 11 bodů, což ho se 30 body celkově zařadilo na 11.
místo s 6 bodovým náskokem na Bukovec a Frýdlant a s 16 bodovým rozdílem na sestupující celek z Návsí. Za zmínku snad stojí nevydařené domácí
utkání s vedoucím celkem z Kozlovic, který si z Metylovic odvezl vysokou
výhru 10:1 a po roční odmlce se opět vrátil do 1.B třídy.
Další ročník 2012/2013 rovněž nepatřil nikterak k úspěšným.
Podzimních 13 bodů bylo málo (výhry nad Lískovcem 5:1, ve Frýdlantě 4:1, s
Řepištěmi 4:1, v Bukovci 3:1 a remíza 0:0 na Ostravici). Na jaře rovněž
mužstvo nezačalo dobře a první bod si připsalo až ve čtvrtém jarním utkání
doma s Ostravici 1:1 a prvního vítězství se dočkalo až v 7. kole, kdy porazilo
doma Bukovec 3:1. Poté následovala šňůra 3 vysokých vítězství (v Neborech
6:0, s Oldřichovicemi 7:0, se Smilovicemi 6:1) a to bylo vše. Takže dohromady
13 podzimních a 13 jarních bodů odsoudilo tým na 11. příčku s 26 body,
stejně jako Řepiště. Předposlední Lískovec měl 24 bodů, do okresní soutěže
spadly se 17 body poslední Oldřichovice.
Velmi nepovedenou podzimní část zažily Metylovice v ročníku
2013/2014. Mužstvo převzal po tříletém působení Tomáše Tvrdého Roman
Vojvodík, kterému se nepovedlo zrealizovat slibované příchody některých
hráčů z Lískovce a tak si mužstvo připsalo na podzim pouhých 9 bodů za
výhry v Bašce 1:0 (od 20. minuty hrály Metylovice o jednoho muže v poli
míň, kdy byl za řeči vyloučen právě Roman Vojvodík), s Nošovicemi 4:0 a v
posledním utkání ve Frýdlantě 5:2. V zimní pauze byla spolupráce s Romanem Vojvodíkem ukončena a zimní přípravu včetně jarních utkání vedl jako
trenér Lukáš Halata. Na hostování z Palkovic přišel František Musil, který
zacelil důležité místo na stoperovi a výrazně také pomáhali dorostenci
(Lukáš Halata, Libor Rusina, František Závodný, Marek Schmidt), hrající na
střídavý start ve Frýdlantě n/O, s nímž bojovali o postup do Moravskoslezské
divize dorostu, který se jim nakonec podařil. Mužstvo získalo v druhé části
sezóny 21 bodů (5. místo v jarní tabulce), což v konečné fázi znamenalo 10.
místo s 30 body. Za ním s 28 body se umístila Dobrá „B“. Do okresní soutěže
se poroučely 2 týmy, a to Bukovec (26 bodů) a Lískovec „B“ (19 bodů).
Frýdlant „B“, který skončil 27 body 12., se do nového ročníku již nepřihlásil.
Po úspěšné záchranářské práci vstoupilo mužstvo mužů SK Metylovice do nové sezóny 2014/2015 se značně obměněným kádrem. Na trenérskou lavici usedl Arnošt Uherek z Bašky, asistenta mu dělá Lukáš Halata a
vedoucím zůstává Pavol Zelenák.

Aktivní hráčskou kariéru ukončili vesměs hráči silného ročníku
1980 (Jaromír Němec, Martin Němec, Bohumír Kopčák, Martin Šimek atd).
Za prací do ciziny odletěl Matěj Fulnek a do Palkovic se z hostování vrátil
František Musil. Naopak o další rok prodloužili hostování Karel Hradil, Josef
Pergler (Frýdlant n/O) a Jan Šlachta (Fryčovice). Další nové tváře přišly na
hostování z Bašky – Stanislav Galuszka, Miroslav Bukovjan a Jiří Janíček, z
Frýdku-Místku Jiří Uherek ze Starého Města Ondřej Sztuchlík a z Dobré
František Végh. Z dorostu přešel do mužů Libor Rusina a nově se do Metylovic zaregistroval Daniel Veselý s Filipem Červenkou. Na Ostravici přestoupil
Adam Platoš a na roční hostování odešel do Palkovic Patrik Burda.
Zpočátku byla na hráčích vidět nesehranost, která se postupem
času zlepšovala a gradovala se závěrem podzimu (vítězství doma nad
vedoucím celkem z Tošanovic 2:0, výhra v Nošovicích 6:1 a s Chlebovicemi
4:0). Celkově mužstvo získalo 19 bodů, ale jelikož se v zimní pauze odhlásil
ze soutěže rezervní tým z Dobré, byly jeho výsledky anulovány. Takže naše
výhra se nepočítala a přezimovali jsme nakonec se 16 body na 7. místě.
Jaro se však rozjelo parádně. Do sestavy během zimní přípravy
dobře zapadl Roman Valas mladší (hostování z Frýdku-Místku), který pak
musel v brance Metylovic zastoupit v následných utkáních svého zraněného
otce. Muži okusili hořkost porážky až v 8. kole u o postup usilujících Tošanovic (4:0), kdy si před tím poradili s Baškou (1:2), s Hrádkem (0:4), neprohráli v
Řepištích (1:1), porazili doma Oldřichovice (3:1), Hukvaldy (3:1), remizovali v
Palkovicích 3:3, a udolali Janovice 3:1. Pro prohře v Tošanovicích v domácím
prostředí rozdrtili Nošovice 9:3, ale týden na to ostudně prohráli v Chlebovicích 3:1. S diváky se rozloučili výhrou 5:0 nad Neborami a o konečné 4. místo
si to rozdali v přímém souboji na Ostravici, kde i remíza 1:1 stačila k udržení
této pěkné bramborové pozice.

Mužstvo mužů - sezóna 2014/2015
Horní řada zleva: Bukovjan Miroslav, Halata Lukáš, Végh František, Rusina Libor, Halata Lukáš,
Valas Roman, Zelenák Pavol – vedoucí mužstva, Uherek Arnošt - trenér
Dolní řada zleva: Němec Ondřej, Sztuchlík Ondřej, Kulhánek Otakar, Uherek Jiří, Kulhánek
Lukáš, Halata Vojtěch, Slanina Jan

Trenéři u 1. Mužstva za posledních 20 let:
1985 – 1989
Hradečný Jan
1989 – 1990
Šigut Jiří
1991 – 1992
Knapp Lubomír
1992 – 1993
Král Petr
1993 – 1995
Petržela, Šigut Jiří
1995 – 1996
Hadámek Vlastimil
1996 – 1998
Prudík Jaroslav
1998 – 1999
Klepáč Václa
1999 – 2000
Hadámek Vlastimil
2000 – 2004
Vaněk Josef
2004 – 2007
Somr Miroslav
2007 – 2008
Vaněk Josef
2008 – 2009
Tvrdý Tomáš
2009 – 2010
Sládeček Bohuslav
2010 – 2013
Tvrdý Tomáš
2013 – 2013
Vojvodík Roman
2014 – 2014
Lukáš Halata
2014 – doposud Arnošt Uherek

Předsedové oddílu kopané po roce 1980
1980 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1996
1997 – 1998
1999 – 2002
2003 - doposud

Venháč Dušan
Hadámek Vlastimil
Šigut Jiří
Ing. Kulhánek Radomír
Svoboda Josef
Drastich Zbyněk

Další historický úspěch metylovské kopané se tentokrát podařil naší mládeži, konkrétně dorosteneckému týmu. V sezóně 1994 – 1995 přišlo do dorostu
asi 11 kluků z žáků a tento generační výkvět spolu odehrál 5 sezón. Byl
tvořen silným ročníkem 1980. V sezóně 1994 – 1995 pod vedením trenéra
Vlastimila Hadámka a vedoucího mužstva Jaroslava Štefka začala éra našeho
nového dorostu, který nejprve skončil na 8. místě. V ročníku 1995 – 1996
přešel Vlasťa Hadámek trénovat muže a jeho roli převzal na dva roky
Miroslav Pětroš. Obě sezóny pak skončili dorostenci vždy na druhém místě a
zůstali tak krůček před postupem. Ale rekordní kousek, jež se klukům povedl
v ročníku 1997 - 1998 se navždy zapíše do fotbalové kroniky SK Metylovice
zlatým písmem. Kluci skončili první bez ztráty jediného bodu a famózním
skóre 108:0. Znamenalo to postup do okresního přeboru.

V turnaji přeborníků okresů Čadca, Frýdku-Místku a polského
Skoczowa, jenž se uskutečnil v Polsku ve vesnici Male Konczyce, dokázali
dne 3. 7. 1999 tento turnaj suverénně vyhrát i v měřítku mezinárodní konkurence.
Po postupu zůstal celý hráčský kádr pohromadě včetně realizačního týmu, a tak se očekávalo, že se v okresním přeboru neztratí a dosáhnou
dobrého umístění. Kluci nakonec splnili toto očekávání na 100%. Skončili
opět první a zaznamenali tak další krok výše, do župní soutěže. Poté však
nastala generační obměna a v sezóně 1999/2000 tak následoval opět sestup
ze župy do okresního přeboru a v další sezóně 2000/2001 i pád do okresní
soutěže, do které se však již družstvo dorostenců z důvodů nedostatku
hráčů nepřihlásilo.
Již ale po dvouleté pauze byl do nového ročníku okresní soutěže
2003/2004 přihlášen celek dorostenců, který se víceméně pohyboval ve
spodních patrech tabulky (ročníky 2007/2008 – 2010/2011 skončil vždy
poslední). Od ročníku 2011/2012 je Okresním fotbalovým svazem kvůli malé
účasti družstev zrušena okresní soutěž pro dorosteneckou kategorii a na
úrovni okresu se hraje již jen přebor. Jelikož měl poté dorostenecký celek
nouzi o vlastní odchovance, hraje od roku 2013 okresní přebor společně s
družstvem Kunčic p/O. O rok později (soutěžní ročník 2014/2015) se k
tomuto dvojtýmu přidal i třetí - Čeladná. Dorostenecký tým postupně trénovali Zbyněk Drastich s Pavlem Zelenákem, Radomír Kulhánek s Petrem
Němcem, Vladimírem Durďákem a Alešem Vyvialem.
Díky velkému počtu místních fotbalistů se v roce 2001 nově založilo
mužstvo mužů „B“, které sice již nějakou dobu existovalo v okresní soutěži,
ale působilo zde pod hlavičkou Lhotky, která i po vytvoření metylovského
„béčka“ našla azyl v Metylovicích až do svého rozpadu v roce 2002. V prvním
soutěžním ročníku 2001/2002 se rezervní tým umístil poslední, v další
sezóně 2002/2003 skončil předposlední.
V nadcházejících 2 letech mu patřilo 6. místo a své účinkování
zakončil v roce 2006 na 11. místě. U „B“ týmu působili jako trenéři Zbyněk
Drastich spolu s Jaroslavem Štefkem, posléze si béčko vzali na starost Tomáš
Boháč s Ladislavem Barabášem. Protože však „B“ tým již nenaplňoval
představu záložního mužstva pro „A“ tým (hráči nechodili na tréninky, někteří dávali přednost „béčku“ než „áčku“, které pak mělo problém postavit celou
jedenáctku) rozhodl se výbor oddílu kopané toto mužstvo do sezóny
2006/2007 již nepřihlásit.

Stejně jako dorostenci působili v okresní soutěži i metylovští žáci,
jež si pod trenérskou taktovkou Ing. Radomíra Kulhánka, Pavola Zelenáka,
Otakara Kulhánka a Daniela Merty vedli, podle zralosti kluků různých ročníků, se střídavými úspěchy. Mrzet nás může sezóna 2002 – 2003, kdy se kluci
umístili na druhé příčce a na postupující Ostravicí ztratili za všechna utkání 5
bodů. O rok později sice přešlo hodně hráčů do nově založeného dorosteneckého družstva, ale i tak se dokázali na konci sezóny 2003 – 2004 umístit
na pěkném 4. místě, kolem něhož se pohybovali až do roku 2009. V soutěžních ročnících 2009/2010 a 2010/2011 skočili svěřenci Radomíra Kulhánka,
Petra Němce a Libora Pajurka totiž vždy první, avšak v barážových utkání se
již nedokázali dostat přes své soupeře do vytouženého finále. Generační
výpadek se projevil i v žákovské kategorii, takže do následujících ročníků
nebyl žákovský tým přihlášen.
Líheň metylovské kopané, tým přípravky, byl do soutěžních klání
přihlášen v sezóně 2001 – 2002. Fotbalová přípravka však pracovala už v
roce 1997 – 1998 pod vedením Ing. Radomíra Kulhánka. Později se o výchovu talentů starali Martin Žídek, Pavol Zelenák a Radek Grossmann, a také
Daniel Merta a Aleš Stonavský.
V období 2008 až 2012 jsme byli bez přípravky. Tým přípravky
ročník 2004, který trénuje Zbyněk Drastich a Roman Opálka byl přihlášen až
do ročníku 2013/2014 a dnes hraje soutěž mladších žáků. O rok později
2014/2015 jsme do soutěží přihlásili i mladší přípravku ročník 2006 a mladší,
které se věnují Petr Murka s Martinem Žídkem.

Mladší přípravka – sezóna 2013/2014
Horní řada zleva: Šimek Viktor, Scotti Tomáš, Velička Patrik, Opálka Ondřej, Kocián Erik, Kocián
Patrik, Drastich Zbyněk – trenér
Dolní řada zleva: Vysoglad Tomáš, Závodný Vojtěch, Mohyla Filip, Šigut Matěj, Volný Jakub a
Kotzur Radek

Od roku 2002, respektive 2003 jsme začali pořádat mládežnický
turnaj Memoriál Ondřeje Šprly (1987 – 2002), při němž jsme opět navázali na
dávnější spolupráci se slovenským týmem TJ Kysučan Korňa, jehož celek se
zúčastnil prozatím všech 12 ročníků a zároveň v nich i 8x celkově zvítězil, z
toho 7x v řadě a to v letech 2003 až 2009 a pak ještě v roce 2013. Metylovice
turnaj ovládli 2x (v roce 2012 a 2014) a po jednom triumfu slavil celek z
Dobré (2010) a Vítkovic (2011).
Již v prvních ročnících Memoriálu Ondřeje
Šprly jsme mohli spatřit v barvách metylovské
přípravky či žáků šikovného benjamínka Jakuba
Fulneka (26. 4. 1994), který se přes 1. BFK Frýdlant
n/O, FC Vítkovice, FC Zbrojovka Brno a MFK OKD
Karvinou dostal v roce 2013 do prvoligového celku
FC Vysočina Jihlava, kde v prvním roce odehrál v
juniorce 38 zápasu, aby si v dalším roce (sezóna
2014/2015) svými výkony řekl o místo v základní
sestavě „A“ mužstva. Zároveň je členem kádru české
reprezentace U20.
Na poli kulturním pořádáme od roku 2003 fotbalový ples, který
postupem času nabírá na atraktivitě. Nadále se s ostatními oddíly SK Metylovice podílíme na organizaci tradičních Šibřinek. Nenecháváme zaniknout
ani tradici Krmáše a v neposlední řadě se řada členů oddílu kopané účastní
akcí, konaných pod záštitou kulturního výboru Zastupitelstva obce Metylovice – pohádkové cesty, oslavy obce aj.
Co říci závěrem? Výbor oddílu kopané děkuje tímto všem funkcionářům,
trenérům a hráčům, jež se celé období od založení až po současnost starali
respektive starají o chod celé metylovské kopané.
Pokusili jsme se alespoň trochu oživit vzpomínky na krušné začátky
a seznámit hlavně ty mladší s úsilím, které muselo být vynaloženo k tomu,
aby oni měli lepší podmínky ke sportovnímu vyžití než jejich předchůdci.
Děkujeme všem pamětníkům počátku kopané, z jejichž vzpomínek je tato
zpráva sestavena, neboť je velmi obtížné popsat začátky činnosti oddílu,
protože z prvních let existují pouze kusé informace.
Pokud někdy narazíte na fotografie, či zprávy o oddílu kopané z let
minulých, obraťte se prosím na členy výboru, kteří je uchovají jako odkaz
budoucím generacím.

Jakub Fulnek (klečící první zleva) v dresu metylovské přípravky
3. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly (2005)

Jakub Fulnek (ve žlutém) se snaží obejít Radima Řezníka v utkání s Viktorkou Plzeň

