
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané, 

velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám projevili v minulém volebním období. Jako zvolení 

zastupitelé jsme získali během svého působení nové zkušenosti a znalosti, které chceme 

zúročit v následujících letech. Cílem naší další práce je být dobrými hospodáři, starat se            

o rozvoj naší obce a vytvářet podmínky pro spokojený život v Metylovicích. Budeme vycházet  

z reálných finančních možností, uskutečňovat projekty, které unese obecní rozpočet.                

V žádném případě nebudeme nesmyslně obec zadlužovat. Naopak se budeme snažit                 

o vytváření nových finančních rezerv na neočekávané výdaje. Nadále budeme usilovat              

o maximální čerpání podpor z  evropských, státních a jiných fondů. Úspěšnost získávání, míra 

spolufinancování či výše přidělené dotace však nakonec může ovlivnit nebo pozměnit naše cíle 

a představy, s nimiž budeme vstupovat do nového volebního období. To je bohužel realita, 

s tím se musíme všichni smířit. Všechno se taky nikdy stoprocentně nemusí podařit, protože     

i my jsme bytosti chybující. Vždy jsme se snažili a budeme se nadále snažit z těchto chyb poučit 

a minimalizovat jejich výskyt. 

Vám děkujeme za pochopení a důvěru, kterou nám nejen ve volbách projevujete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám představit program Sdružení nezávislých pro naši 

obec na léta 2014 – 2018. Věříme, že jeho naplnění bude cílem nás všech a s Vaší pomocí se 

nám to podaří. 
 

 využití nových prostor základní školy v Metylovicích pro rozvoj celoživotního vzdělávání 
zahájit jazykové kurzy pro děti a dospělé, rozvíjet právní, počítačovou a finanční gramotnost občanů 
 

 oprava místních komunikací a vypořádání pozemků pod místními komunikacemi  
pokračovat v opravách místních komunikací a postupně řešit majetkově jejich vlastnictví 
 

 vytváření podmínek pro zachování a vznik nových pracovních příležitostí 
zachovat v obci stávající služby - pošta, prodejny potravin, restaurace a najít vhodné prostory pro rozvoj 
nových drobných provozoven a služeb 
 

 demolice staré budovy základní školy a příprava projektu na využití nového volného pozemku 
zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu sportovní haly vedle nové budovy základní školy 
 

 výstavba chodníků   
zvýšit bezpečnost chodců, hlavně dětí na cestě do školy a tam, kde je to reálné s minimálními náklady před 
výstavbou kanalizace v obci (chodník OÚ – ZŠ, kostel – vrchovina, Závodný – Sosna v Pasekách), opravit 
páteřní chodníky na stávajícím hřbitově 
 

 financování spolků  
na základě vyhlášených obecních grantů podporovat místní spolky, předně ty, které pracují s mládeží              
a spolufinancovat jejich činnost, provoz a investice 
 

 podpora vedoucí ke zvyšování pohybové aktivity dětí 
finanční příspěvek na žáka základní školy např. na kurzy plavání, lyžování apod. 
 

 nalezení investora pro výstavbu v lokalitě Metylovičky 
výstavba by měla probíhat dle schválené urbanistické studie 
 

 vytváření podmínek pro udržení tradic a zvyků 
pořádání kulturních akcí – pohádkový les, Mikuláš, drakiáda, slet čarodějnic, výročí obce, pouť, krmáš, plesy 
a soutěže. Finančně podpořit obnovu zázemí venkovního areálu na fotbalovém hřišti, aby lépe vyhovoval       
k pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí – rekonstrukce sociálního zařízení. 
 

 zvýšení ochrany životního prostředí 
rozšířit separaci odpadu o starý textil, oblečení a bioodpad, přispívat občanům na pořízení nových nízko 
emisních automatických kotlů v rámci tzv. kotlíkové dotace, snížit energetickou náročnost obecních budov – 
OÚ, MŠ a hasičská zbrojnice, vyměnit zastaralé lampy veřejného osvětlení kolem místních komunikací           
za nové, úsporné a nízkonákladové.  
 

 převedení linkové autobusové dopravy pod MHD Frýdek-Místek 
rozšířit městskou hromadnou dopravu i na linky a spoje, obsluhující Metylovice nejen o sobotách, nedělích     
a svátcích, ale i v pracovní dny 
 

 podpora sociálních služeb 
přispívat finančně Středisku sociálních služeb města Frýdlant n/O (domov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem, půjčovna kompenzačních pomůcek, pečovatelská a odlehčovací služba), Charitě (poradenské 
centrum, charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba) a provádět sbírky použitých věcí pro Diakonii 
Broumov 
 

 zpracovávaní projektů a zajišťování dotací  
připravit projekt víceúčelového hřiště za školou, podat žádost o dotaci na vybudování sběrného dvora, 
kompostárny, splaškové kanalizace, opravu břehů metylovického potoka, cyklotrasy, rozšíření hřbitova           
a obnovu veřejného osvětlení  
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  JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Ing. Lukáš Halata stav: ženatý, 2 děti                      
vzdělání:                                   
Obchodní akademie    
Frýdek-Místek          
VŠB - TU Ostrava, 
EkF, obor finance                                  
koníčky:                                    
sport aktivně i pasivně, 
turistika a kultura                 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: starosta obce  

  
VĚK: 34 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 145 

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Ing. Miroslav Konečný stav: svobodný         

vzdělání:                                   
ISŠ F-M, VŠB-TU 
Ostrava, HGF-obor 
inženýrská geologie                                 
koníčky:                                    
volejbal, pivo, práce      
a počítače 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: důlní měřič 

  
VĚK: 28 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 302 

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Leona Pavlásková stav: svobodná                  

vzdělání:                                   
SPŠ F-M,                
Automotive Continental                          
Frenštát p/R                                  
koníčky:                                    
plavání, houbaření, 
vaření a kultura  

  
ZAMĚSTNÁNÍ: týmový předák 

  
VĚK: 32 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 248  

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Ing. Radomír Kulhánek stav: ženatý, 2 děti         

vzdělání:                                   
SPŠE Frenštát p/R,              
automatizační technika                    
VŠB - TU Ostrava ASŘ                                
koníčky:                                    
sport, turistika, 
cestování, kytara          
a zpěv 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: informatik 

  
VĚK: 51 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 502 

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Tomáš Rabas stav: ženatý         

vzdělání:                                   
SOU - strojírenské 
Opava                    
Ostroj Frýdlant n/O                                              
DUVAS-UNI Pržno                    
koníčky:                                    
rybaření, fotografie      
a vše okolo ní 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: nástrojář 

  
VĚK: 42 let 

 
  BYDLIŠTĚ: Metylovice 323 

 

 

 

 

 
 

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Bc. Jakub Farný stav: svobodný, 1 dítě        
vzdělání:                        
SPŠ F-M - strojírenství,    
VŠB-TU - obor řízení jakosti                                                                
koníčky:                  
trénování volejbalu, natáčení 
a focení, grafika, animace, 
práce na zahradě                  

  
ZAMĚSTNÁNÍ: 

správce informačního 
systému 

  
VĚK: 31 let 

 
  BYDLIŠTĚ: Metylovice 601 

      

 

 

 
 

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Jindřich Bílek 

stav: svobodný         
vzdělání:                                   
SPŠ F-M                                                
podnikatel                            
koníčky:                                    
hory a příroda 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: OSVČ 

  
VĚK: 40 let 

 
  BYDLIŠTĚ: Metylovice 59 

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Zbyněk Drastich 

stav: svobodný         
vzdělání:                                   
SOU Frýdlant n/O,                       
Ostroj Frýdlant n/O,   
DUVAS-UNI Pržno                              
koníčky:                                    
sport - fotbal a turistika 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: soustružník 

  
VĚK: 46 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 419 

  
      

 

 

 

 
 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Bc. David Hyšpler stav: partnerka 

(svobodný), 1 dítě                                                 
vzdělání:                                               
Obchodní akademie F-M, 
Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné                                                 
koníčky:                         
film, hudba,                     
nové technologie                                  

  
ZAMĚSTNÁNÍ: projektový manažer 

  
VĚK: 37 let 

  
BYDLIŠTĚ: Metylovice 329 

  
      

 

 

 

 
 

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Radim Bílek 
stav: ženatý, 1 dítě                              
vzdělání:                                   
SOU s maturitou mechanik, 
elektronik - Nová huť 
Ostrava                                   
koníčky:                                   
chov exotického ptactva      
a exotických zvířat,          
člen ČSCH Frýdek 1, 
posuzovatel ČSCH - 
exotické ptactvo  

  
ZAMĚSTNÁNÍ: 

servisní technik 
elektro 

  
VĚK: 43 let 

 
  BYDLIŠTĚ: Metylovice 12 

  
      

 

 

 

 
 

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Emanuel Karteczka 

stav: ženatý, 3 děti         
vzdělání:                                   
SOU Bohumín                                                      
autoelektrikář                     
koníčky:                                    
sport - pasivně 

  
ZAMĚSTNÁNÍ: důchodce 

  
VĚK: 66 let 

 
  BYDLIŠTĚ: Metylovice 173 

 


