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ÚvOd
Vážení spoluobčané,

ve dnech 23. září a 24. září 
2022 se konají volby do za-
stupitelstva obce. V letošním 
roce jsme se rozhodli vydat 
speciální volební Zpravodaj, 
v němž bychom vám rádi při-
nesli ucelený přehled všech 
sdružení kandidujících v ko-
munálních volbách v Mety-
lovicích. Všechny subjekty 
měly možnost využít stejný 
prostor, a to 4 stránky formá-
tu A4. Je jen na nich, jak ten-
to prostor využily, a jak své 
sdružení představí. Příspěv-
ky jsou otištěny v původním 
znění tak, jak byly dodány 
a jsou seřazeny dle vylosova-
ných volebních čísel. Za jejich 
obsah jsou odpovědny jed-
notlivé subjekty.

Děkujeme všem sdružením 
za zaslání materiálů a věříme, 
že tento ucelený přehled, vám 
občanům, napomůže při roz-
hodování, komu dát svůj hlas.

Ať už vás zaujme jakékoliv 
sdružení, přijďte, prosím, 
k volebním urnám. Využijte 
možnosti spolurozhodovat 
o tom, kdo povede naši ves-
nici v následujících čtyřech 
letech.

PR výbor
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www.metylovice.cz

Informace k volbám
Volby do zastupitelstva obce se usku-
teční ve dnech 23. a 24. září 2022.

V naší obci je volební místnost v pří-
zemí základní školy. 

V pátek 23. září 2022 bude volební 
místnost otevřena od 14.00 do 22.00 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 
14.00.

V Metylovicích budeme volit 11 členů 
zastupitelstva obce, stejně jako v mi-
nulém období.

V komunálních volbách mohou vo-
lit všichni lidé, kterým je nejpozději 
druhý den voleb 18 let a mají v dané 
obci přihlášené trvalé bydliště. Kro-
mě toho ovšem mohou, od roku 2018, 
volit i osmnáctiletí a starší občané 
z dalších zemí Evropské unie, pokud 

mají v dané obci přechodné bydliště. 
Tito voliči však musí projevit zájem 
o zápis do dodatku ke stálému sezna-
mu voličů.

Před samotnou volbou volič proká-
že svou totožnost a státní občanství 
ČR, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na 
území ČR. 

Totožnost a státní občanství prokáže 
volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem ČR. 

Jde-li o cizince, průkazem o povole-
ní k pobytu nebo potvrzením o pře-
chodném pobytu. 

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství ČR, popřípadě 
státní občanství státu, jehož obča-

né jsou oprávněni volit na území 
ČR, nebude mu hlasování umožně-
no.

Voličské průkazy se v těchto volbách 
nevydávají.

HlaSOváNí dO PřeNOSNé  
HlaSOvací ScHRáNky

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, obecní úřad 
a v den voleb okrskovou volební ko-
misi požádat o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenos-
né hlasovací schránky, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. 

Zájemci o tento způsob hlasování 
mohou volat na tel. 737 345 110.
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Programové priority pro 
volební období 2022–2026

Investice: 

» Výstavba kanalizace v části obce směrem na Frýdlant nad Ostravicí
» Dokončení rekonstrukce hasičárny a její vybavení
» Zpracování projektu na vybudování kanalizace v části obce směrem na Palkovice
» Dokončení projektu chodníku od školy na dolní konec obce a dle podmínek jeho výstavba
» Výrazné rozšíření dětského hřiště v centru obce vč. zázemí pro rodiče
» Rozšíření plochy hřbitova a výsadba zeleně na současném hřbitově
» Revitalizace plochy starého hřbitova s umístěním informačních cedulí k historii obce
» Rozpočtová odpovědnost u všech investičních akcí

Majetek obce:

» Pravidelná údržba zeleně, čištění vodotečí, servis všech dětských hřišť v obci
» Hřiště – přednostní využití areálu pro občany a všechny domácí spolky
» Určení správce obecního majetku
» Kompostárna a sběrný dvůr – úprava podmínek jejich provozu, možnosti svozu odpadní biomasy,

rozšíření provozních hodin, snížení poplatků

Spolupráce, komunikace, kultura:

» Sokol – větší spolupráce s cílem dosáhnout potřebné rekonstrukce sociálního zázemí v Sokolovně
v rozumné době a za spoluúčasti obce

» Podpora rozvoje spolků – vytvořením zázemí pro činnost, podpora vzniku nových spolků
» Podpora aktivního života seniorů
» Nová služba – informování o důležitých věcech přes sms/whatsapp zprávy přímo občanům
» Umístění informační mapy v centru obce
» Vyšší finanční podpora kulturním akcím a soutěžím

Další rozvoj obce:

» Dokončení změny č. 2 Územního plánu a co nejdříve začátek řešení další změny
» Školství – rozšíření školky, vytvoření podmínek pro zřízení 2. stupně ZŠ
» Zařazení obce do systému komunální energetiky – analýza dlouhodobých energetických potřeb

obce a občanů a možností jejich pokrytí vlastní výrobou spolu s navázáním na další obce
» Podpora konzultační pomoci při řešení energetických úspor v rodinných domech
» Nakládání s vodou – zřízení zásobárny vody pod Čupkem pro nouzové zásobování
» Podpora sociální stránky života občanů v obtížích
» Projekt nové budovy obecního úřadu

www.prometylovice.cz

metylovice_kv_2022_volebni_listina_(A4)_v01.indd   1 11.08.2022   0:13
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speciální vydání

       Prioritní vybudování chodníků a kanalizace

» Vybudoval se chodník od kostela po začátek Frýdlantu nad Ostravicí.
» Staví se chodník od Vrchoviny na Žukov.
» Projektuje se chodník v dolní části obce.
» Byla zpracována, díky dotaci, technicko-ekonomická studie variant možností odvádění a likvidace odpadních 

vod. Z ní vyplynulo, že jediné možné řešení je centrální kanalizační síť.
» Získali jsme dotaci na vypracování projektové dokumentace splaškové kanalizace na část obce od hřebene 

Vrchoviny směrem na Frýdlant nad Ostravicí. Je zpracována, v červnu nabylo platnost stavební povolení,
je vysoutěžena stavební firma a čekáme na vyhlášení dotačního titulu na samotnou stavbu, který má být 
vyhlášen v srpnu letošního roku. Začátek stavby letos, dokončení v příštím roce.

       Prosazování pouze důkladně a odborně připravených projektů

» Zpracování projektů na opravu cest nad sv. Annou a na Žukově a následně provedení oprav.
» Zpracování projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice, spolufinancování rekonstrukce z kotlíkových 

půjček, v řešení je dotace z MSK.

       Odpovědnost, otevřenost, aktivita, profesionalita

» Zpracovali jsme alternativní smlouvy na převod majetku mezi Sportovním klubem a obcí.
» Aktivně se účastníme všech jednání zastupitelstva.

       Opravdu veřejná jednání zastupitelstva

» Jednání zastupitelstva se začala konat v největší místnosti na obecním úřadě, většinou za využití projekční techniky.

       Zpracování jasného plánu rozvoje obce za účasti občanů

» Místostarosta, člen Pro Metylovice, byl zvolen odpovědnou osobou za obec pro zpracovávání změny
č. 2 Územního plánu, která se konečně blíží do finále – nemalé zpoždění díky covidu.

» Řadíme zde zpracování studie jasně určující, že v obci musí být vybudována pouze centrální splašková
kanalizace a není možné jít cestou domovních čistíren odpadních vod, mimo krajové části obce.

» Podíleli jsme se na stanovení priorit, jako je splašková kanalizace, chodníky, rekonstrukce hasičské zbrojnice.

       Vyrovnané hospodaření obce, získávání dotací

» Vždy jsme se snažili získat dotace na důležité investice a myslíme, že se nám dařilo.

       Řešení vysokého znečištění ovzduší obce v zimním období

» Navrhli jsme, zpracovali a následně získali dotaci na Kotlíkové půjčky. V rámci dalšího řešení jsme připravili
20 dílčích žádostí o kotlíkové dotace, které se podařilo úspěšně získat. Následně bylo poskytnuto 20 půjček
na výměnu nevyhovujících starých kotlů.

» Iniciovali jsme jednání se Zdravotním ústavem, na jehož základě byla následně v uplynulé topné sezóně v obci naistalová-
na řada čidel lokálně měřící stupeň znečistění ovzduší – výsledky budou publikovány před další topnou sezónou.

       Uvážená podpora aktivit školy, spolků, zájmových a dalších sdružení

» Systém navržených dotací v mírné podobě pokračoval v celém období, podporovali jsme ho.

       Bližší spolupráce s Odborným léčebným ústavem Metylovice

» Byl navázán úzký kontakt s vedením ústavu. V této chvíli ústav primárně řeší rekonstrukci a rozšíření provozních prostor.
Proběhla jednání za účelem bližší specifikace provozu kompostárny a jejího vlivu na provoz ústavu.

       Analýza potřeb rozvoje sociálních služeb

» Podpořili jsme pravidelné roční dávky pro seniory a řešil se systém podpory dopravní obslužnosti.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

www.prometylovice.cz

Vyhodnocení naplnění 
volebního programu 2018-2022

metylovice_kv_2022_volebni_listina_(A4)_v01.indd   2 11.08.2022   0:13
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1. 7.

10.

11.

9.

Ing. Blanka Ochmanová, 39 let
Vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 
studijní program Hospodářská politika  
a správa
Profese: Referent marketingu ve  
zdravotnictví
Zájmy: rodina, zahrada, cestování, turistika

Bc. Ondřej Chlubna, 34 let 
Vzdělání: Zdravotně sociální fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích, obor Fyzioterapie 
Profese: OSVČ v oboru Fyzioterapie    
Zájmy: rodina, bushcrafting, příroda a po-
byt v ní, plavání, cyklistika, koloběžka, inline 
brusle, celoživotní vzdělávání v oboru, 
hudba a dobrá kniha

Bc. Vojtěch Fabián, 31 let
Vzdělání: Ostravská univerzita, Lékařská 
Fakulta, Obor Zdravotnický záchranář 
Profese: zdravotnický záchranář/dispečer 
Zdravotnické záchranné služby Moravsko- 
slezkého kraje
Zájmy: cyklistika, hory, hokej, chov králíků

Veličková Martina, 23 let
Vzdělání: Střední zdravotnická škola, obor 
praktická sestra, nadále studuji Slezská 
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných  
politik, obor všeobecná sestra
Profese: Zdravotní sestra
Zájmy: četba knih, turistika, hudba

Ing. Jean Kocián, 54 let
Vzdělání: Ing. ekonomie
Profese: generální ředitel
Zájmy: letectví

8.

2.

3.

4.

5.

Aleš Velička, 54 let
Vzdělání: střední odborné
Profese: elektrikář slaboproud OSVČ 
Zájmy: požární sport, turistika, dobrý 
 film, příroda

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., 48 let
Vzdělání: VŠB-TU Ostrava, Obor  
energetické stroje a zařízení
Profese: místostarosta, akademický 
pracovník, projektový manažer,  
manažer kvality
Zájmy: rodina, cestování, lyžování,  příroda, 
technika, politika - člen TOP09

PaedDr. Renata Spustová, Ph.D., 56 let
Vzdělání: Pedagogická fakulta  
Ostrava učitelství pro 2. a 3. stupeň, obor 
matematika - fyzika, Ostravská univerzita  
v Ostravě učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dok-
torské studium Teorie vzdělávání ve fyzice 
Profese: učitelka
Zájmy: hudba, divadlo, četba, příroda, 
zahrada, psaní knih, regionální kultura, ce-
loživotní vzdělávání - speciální pedagogika

Ing.  Marta Bílková, 50 let
Vzdělání: VUT Brno, Fakulta stavební, obor 
Pozemní stavby
Profese: soudní znalkyně v oboru 
oceňování nemovitostí a stavebnictví, au-
torizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
Zájmy: rodina, sport, hudba, cestování

Mgr. Miroslav Klimánek, 53 let
Vzdělání: Konzervatoř Ostrava – obor hou-
sle, Masarykova univerzita Brno – učitelství 
pro 1. st., SOŠ strojní a dřevozpracující – 
obor kamnářství 
Profese: učitel ZŠ, OSVČ v oboru kamnář- 
ství
Zájmy: současné povolání, hudba

Petr Černoch, 43 let
Vzdělání: úplné střední, průmyslová škola, 
obor pozemní stavitelství
Profese: technik a mistr provozu vodovodní 
sítě, praxe 20 let v oboru vodárenství 
Zájmy: historie, sport, rocková hudba6.

www.prometylovice.cz

Kandidátní listina Pro Metylovice
Komunální volby 2022

metylovice_kv_2022_volebni_listina_(A4)_v01.indd   3 11.08.2022   0:13
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Jedenáctka našich kandidátů jsou metylovští rodáci i nově přistěhovalí
se zkušenostmi odjinud. Ctíme místní historii, ale nejsme uzavřeni sami
do sebe.
V naší obci žije 49,94 % žen, 50,06 % mužů. Pakliže je zastupitelů 18,18 % žen
a 81,82 % mužů, je nasnadě, že pohled na řešení problémů může být mnohdy
odlišný od skutečnosti. Naše kandidátka je vyvážená, nemáme předsudky…
Několik našich kandidátů jsou členy místních spolků, mají zkušenosti
s prací v týmu a aktivitami v obci.
Chceme být Vaším hlasem v Zastupitelstvu obce Metylovice.

Naše vize:
 Otevřené zastupitelstvo – chceme lépe zapojit občany do fungování

obecního zastupitelstva tak, aby pro ně bylo dostupnější
 Otevřený úřad – aktuální informace o probíhajících a připravovaných

aktivitách
 Dokončení základní infrastruktury – chodníky a splašková kanalizace
 Zachování autobusové dopravy jako základní dopravní obsluhy občanů
 Rozšíření sítě cyklostezek v obci
 Podpora místních spolků, včetně spolupráce s občany Metylovic
 Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí v obci
 Realizace nových, údržba a opravy stávajících dětských hřišť
 Podpora vzdělávání dětí na regionální úrovni – spolupráce s mikroregionem

Frýdlantsko-Beskydy



obce METYLOVICE

8

1. Ing. Michal Bílek, 39 let, stavební technik: Vystudoval jsem frýdlantské gymnázium
a stavební fakultu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě, katedru
městského inženýrství. Pocházím z Metylovic, žiji zde s manželkou a svými třemi dětmi.
Posledních 12 let pracuji ve firmě z oblasti automobilového průmyslu na oddělení
správy budov jako technik zodpovědný za údržbu a investice. Jsem členem Sboru
dobrovolných hasičů Metylovice, ve kterém jsem součástí výjezdové jednotky,
spoluvedoucím mládeže a sportovních družstev dospělých. V dubnu 2020 jsem byl
zvolen do stavebního výboru stávajícího zastupitelstva.
Ambice zapojit se do komunální sféry u mě dozrávala delší dobu, protože se nechci
schovávat za jiné při správě věcí veřejných naší obce. Ale až letos se naskytla příležitost
vést tým lidí, kterým budoucnost Metylovic není lhostejná. Jdeme sice po správné
cestě, ale je toho spousta na vylepšení. Proto chceme být novou energií
v Zastupitelstvu obce Metylovice.

2. Bc. Jana Murková, 38 let, učitelka mateřské školy: V obci Metylovice jsem se
narodila a žiji zde dodnes v části zvané Žukov. Vystudovala jsem Vysokou školu
manažerskou ve Varšavě, Fakultu J. A. Komenského v Karviné, obor předškolní
pedagogika a pedagogika I. stupně. Pracuji jako učitelka v místní mateřské škole a díky
setkávání se nejen s dětmi, ale také s rodiči mám povědomí o životě rodin v naší obci.
Jsem aktivní členkou pracovní skupiny v projektu MAP III, který je zaměřen na podporu
vzdělávání dětí v ZŠ, MŠ a ZUŠ na území Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy s cílem
vytvořit a rozvíjet udržitelnou spolupráci a komunikaci škol, jejich zřizovatelů
a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání a dalších aktérů
ve vzdělávání dětí a žáků.
Ráda bych se aktivně a především zodpovědně zapojila do veřejného dění v obci
a svými zkušenostmi přispěla k podpoře aktivit spojených s plnohodnotným rozvojem
Metylovic.

3. Petra Šimíčková, 41 let, provozovatelka e-shopu: Pocházím z Ostravy, ale po životě
ve Španělsku a v Praze mě to táhlo zpět do Beskyd, kde jsem často trávila své dětství,
a tak už téměř 10 let mohu žít v tak hezké a čisté obci – Metylovicích.
Nějakým zázračným omylem jsem se přidala do místního spolku rodičů. Ale byl to
jeden z těch omylů, kterých naprosto nelituji. Jsem v něm dodnes jako
místopředsedkyně. Mnozí mě asi znáte z dětských akcí. Na rodičovské dovolené jsem
založila internetový obchod, v dnešních dnech velmi úspěšný, který funguje 8 let.
Momentálně se vzdělávám ve světě reklam a velmi mě zajímá i svět investic.
Myslím, že mám schopnost naslouchat druhým lidem, vnímat jejich názory a postoje
a dokážu poslouchat i názory a potřeby lidí z naší obce. Ráda bych více propojila
kulturní výbor se spolky v obci. Chtěla bych i lepší e-informovanost a online vysílání
ze zasedání zastupitelstva. Chybí mi větší dětské hřiště, popř i workoutové hřiště
(venkovní posilovna).

4. Ing. Josef Filgas, 61 let, specialista v oblasti čištění odpadních vod: Pocházím
ze Studénky, kde jsem prožil dětství a mládí. Vystudoval jsem obor Výkonová
elektronika se zaměřením na systémové inženýrství, později ještě Management
a podnikání. Praxe – konstrukce ve Vagonce Studénka, pak 10 let ve Výzkumném
ústavu kolejových vozidel Praha jako vývojář řídicích systémů pro vlakové soupravy.
Po revoluci jsem se pustil do podnikání. Od té doby jsem založil a prakticky z nuly
rozvinul několik firem v oblasti ekologie a životního prostředí s aktivitami v České
republice a na Slovensku, které dnes patří ke špičce ve svém oboru.
Prostředí Metylovic jsem si zamiloval, proto jsme se ženou postavili dům na pozemku
po rodičích a od roku 2019 zde trvale bydlíme. Žije se tady krásně a rád přispěji
k tomu, aby to tak minimálně zůstalo. Obec v současnosti není jen místo k přebývání,
má být dobrovolným společenstvím sebevědomých, rovnoprávných a zodpovědných
jedinců, kteří umí posoudit momentální i budoucí prospěch pro sebe i společenství.
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5. Magdaléna Suchanová, 42 let, provozovatelka obchodu: Po maturitě jsem
nastoupila do firmy Continental Automotive, kde jsem během několika let prošla celou
výrobu což mi velmi pomohlo při následné práci plánovače výroby, kterou jsem
vykonávala několik let před nástupem na mateřskou. Dravé prostředí autoprůmyslu
mě lecčemu naučilo. Po této zkušenosti jsem zhodnotila své organizační schopnosti
a dala se na sólo dráhu podnikání. Nyní provozuji zdejší obchod Potraviny pod Čupkem,
protože mě baví práce s lidmi, i když to někdy nebývá zrovna jednoduché. Práce je to
časově náročná a pokud mi vyjde čas, tak se s rodinou věnujeme turistice, cestování
a zahradě. Mám ráda přírodu, hory a není mi lhostejné, jak se lidé k přírodě chovají.
Kandidaturu do obecního zastupitelstva jsem vzala jako výzvu. Můj přínos pro
obyvatele by mohl spočívat v oblasti kultury, sportu nebo ekologie, ale nebráním se ani
dalším tématům. Myslím, že nikdy není hotovo a stále je co zlepšovat a doba přináší
nové příležitosti.

6. Josef Kopera, 34 let, správce farmy: V Metylovicích žijí s manželkou, dvěma syny
a rodiči manželky přes devět let. Přistěhovali jsme se z Ostravy. Metylovice se nám
hned zalíbily a neměnili bychom. Poznali jsme tady mnoho nových přátel a štěstí jsme
měli i na sousedy.
Vystudoval jsem obor truhlář a výroba nábytku. Tomuto oboru jsem se věnoval hned
po ukončení školy. Dále jsem prováděl stavební práce a nějaký čas jsem pracoval také
u České pošty, kde měl jsem na starost právě obec Metylovice. Nyní pracuji jako
správce na farmě s exotickými zvířaty.
V TJ Sokol Metylovice jsem vedoucí odboru všestrannosti. Každou neděli pořádám pro
dospělé a děti v místní Sokolovně florbal.
Protože mi není lhostejný rozvoj a chod obce, přijal jsem kandidaturu do obecního
zastupitelstva. Vzhledem ke svým zkušenostem bych se chtěl věnovat činnostem
ve stavebním výboru.

7. Nikol Strnadlová, 32 let, vedoucí provozu: Po studiu jazykového gymnázia
ve Frýdlantu n.O. jsem pracovala více než 6 let jako produkční kulturních akcí pro děti
a mládež. Zároveň jsem zastávala funkci člena kontrolní komise na Stavebním bytovém
družstvu ve Frýdku-Místku, kde jsem prováděla dohled nad družstevními zakázkami.
Následně mé profesní kroky vedly do pozice vedoucího provozu v úklidové společnosti.
V současné době jsem na mateřské dovolené a věnuji se především své rodině.
V Metylovicích jsem strávila podstatnou část svého života. Chci zde vychovat své děti,
proto mi není lhostejný veřejný prostor. Oceňuji výstavbu chodníků, přípravu
k výstavbě kanalizace, přesto zde vidím rezervy v komunikaci s občany. Ráda bych
otevřela obec mladým rodinám, které jsou zárukou dalšího rozvoje obce. Zároveň si
díky tomu, že se v Metylovicích starám o svou babičku, uvědomuji, jak důležité je být
oporou pro lidi, kteří pro nás za svůj aktivní život Metylovice budovali. Vzhledem k mé
praxi z kulturní činnosti bych se ráda této oblasti věnovala i z funkce zastupitelky.

8. Ing. Lukáš Kiša, 41 let, obchodní ředitel: V Metylovicích jsem jako dítě trávil všechny
víkendy a letní prázdniny na chatě rodičů, poté jsem se zde přestěhoval a nyní v naší
obci žiji se svou rodinou.
Během studií Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre jsem s kamarádem založil
sportovní florbalový klub, kde jsem byl aktivním hráčem extraligy. V té době jsem byl
rozhodčím i trenérem dětských týmů a své znalosti předával mladším. Po ukončení
vysoké školy jsem nastoupil do firmy Lakum, kde v současnosti pracuji na pozici
obchodního ředitele.
V obci Metylovice vidím potenciál, a proto bych zde chtěl být nápomocen v dalším
rozvoji a modernizaci.
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9. Jaroslav Kocourek, 31 let, grafický a produktový designér: Jakožto místnímu
rodákovi se mi naše malebná vesnice vryla hluboko pod kůži již od mladých let. I když
jsem nějaký čas bydlel v zahraničí a na dalších místech v ČR, vždy jsem si našel cestu
zpět do Metylovic. Málokdo by si nezamiloval místní kopce, louky, lesy, potůčky
a pospolitost, která zde panuje. Studoval jsem na jazykovém gymnáziu Beskydy
Mountain Academy a poté chemii a fyziku na Univerzitě Palackého v Olomouci,
studium jsem ale přerušil a začal podnikat v oblasti grafiky a produktového designu,
což je mým dlouholetým koníčkem. Mezi mé další koníčky patří badminton (jsem
členem TJ Sokol Metylovice), turistika, cyklistika, ekologie a technologie.
Rád bych viděl naši obec nadále vzkvétat a být skvělým místem pro život pro všechny
věkové skupiny. Chci přispět ke zlepšení informovanosti, komunikace, zdravému
životnímu prostředí a celkovému blahobytu v obci.

10. Otakar Kulhánek, 42 let, elektroúdržbář: Narodil jsem se sice ve Frýdku-Místku,
ale celý svůj život jsem strávil v Metylovicích. Po ukončení základní školní docházky
jsem nastoupil na Střední odbornou školu telekomunikační v Ostravě, kde jsem získal
výuční list i maturitní vysvědčení. Následně po jednoleté základní vojenské službě jsem
8 let pracoval jako elektrikář chladících zařízení. Nyní pracuji jako údržbář elektrických
zařízení ve firmě SUNGWOO HITECH v Ostravě.
Jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem aktivní člen - fotbalista Sportovního klubu
Metylovice a místopředseda místního Mysliveckého spolku. Vzhledem ke svým
zkušenostem s pořádáním akcí bych svou činnost v Zastupitelstvu obce Metylovice
směřoval do kulturního výboru.

11. Mgr. Zuzana Bílková, 35 let, porodní asistentka: Vystudovala jsem střední
zdravotnickou školu ve Frýdku-Místku, poté na Univerzitě Palackého v Olomouci
bakalářské studium Porodní asistentky a navazující magisterské studium Učitelství
odborných předmětů pro zdravotnické školy. Už během studia jsem začala pracovat
na Porodním oddělení Nemocnice Frýdek-Místek a posledních 6 let pracuji v soukromé
gynekologické ambulanci. V Metylovicích žiji od narození a vždy mě zajímalo, co se
v obci děje a jaké jsou plány. Myslím si, že obec se vyvíjí dobrým směrem, ale občas
mám pocit, že vázne informovanost ze strany obce směrem k občanům.
Ve volném čase ráda sportuji, jsem členkou Sboru dobrovolných hasičů Metylovice
a 18 let vedoucí mladých hasičů. Práce s dětmi není vždy jednoduchá a vnímám, že je
podstatné vést děti a mladé lidi k pohybu, spolkové činnosti a sounáležitosti. Součásti
mého života je i dobrovolnická činnost v organizaci ADRA (návštěvy v domácnosti
seniorky, pomoc ve výdejně humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny).
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Sdružení nezávislých
www.sdnezmetylovice.cz

Kandidáti se aktivně zapojují do každodenního života v Metylovicích, ať už v roli zastupitelů nebo jako členové             
     a vedoucí místních spolků a sdružení (Divadelní soubor Sokol na prknech, oddíl volejbalu, fotbalu, cvičení žen, Myslivecký spolek a další). 

 O dění v obci tak něco vědí a mají představu, kam směřovat její další rozvoj a potřeby.

Sdružení nezávislých aktivně působí v zastupitelstvu obce Metylovice již od roku 2002. Z toho je patrné, že nejsme žádné účelové sdružení, 
založené na jedno volební období (Za lepší Metylovice 2006-2010, Naše Metylovice 2014-2018 apod.), ale pracujeme pro blaho a rozvoj obce

 nepřetržitě již 20 let. Naši zvolení kandidáti si váží důvěry voličů, mandát vždy přijali a svou funkci zastupitele vykonávali až do konce
 každého volebního období s téměř 100% účastí na jednáních zastupitelstva.

I přes těžké začátky se nám podařilo např. postavit novou školu, navýšit kapacitu dětí v MŠ z 28 na 68 dětí, zrekonstruovat místní sokolovnu, 
revitalizovat centrum obce, zrenovovat autobusové zastávky, obnovit zázemí na hřišti, vybudovat sběrný dvůr a kompostárnu, 

modernizovat veřejné osvětlení, opravit většinu místních komunikací, prodloužit vodovodní řády a v neposlední řadě zrealizovat i chodníky. 
Když jsme v roce 2002 začínali své působení v zastupitelstvu, činil dluh v obecním rozpočtu více jak 17 mil. Kč

 a nyní končíme volební období s přebytkem 23 mil. Kč.

Všichni se snažíme doma hospodařit ne-li s přebytkovým, tak minimálně s vyrovnaným rodinným rozpočtem. Nejinak se chováme i k rozpočtu obce. 
Proto nadále budeme usilovat o to, aby volné finanční prostředky obce byly vhodně investovány anebo se zůstatky na účtu lépe zhodnocovaly. 

Jednáme tak s péčí řádného hospodáře. Však koneckonců jsme na konci každého roku skončili vždy s několika miliónovým zůstatkem. 
Ustáli jsme tlaky na urychlení staveb z vlastních zdrojů a vyčkali na vhodné dotační tituly, díky nimž jsme zpět do rozpočtu obce získali 

desítky miliónů korun. Např. jen na vybudování chodníků jsme zajistili více jak 11 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 
na rekonstrukci zázemí na hřišti jsme dosáhli z Národní sportovní agentury na bezmála 7 mil. Kč. Stavba sběrného dvora a kompostárnyna rekonstrukci zázemí na hřišti jsme dosáhli z Národní sportovní agentury na bezmála 7 mil. Kč. Stavba sběrného dvora a kompostárny

 nás stála 1/3 celkových nákladů, zbylé 2/3 byly spolufinancovány ze Státního fondu Životního prostředí a třeba nová hasičská cisterna náš vyšla
 ještě méně, než bychom dali za nový osobní automobil (necelých 200 000 Kč).

Nechceme tvořit nicneříkající studie, strategie či plány, ale chceme uvést do života projekty, které mají smysl a potřebu. 
Sami jste se za dobu našeho vedení mohli přesvědčit, že jsou za námi vidět konkrétní a hmatatelné výsledky. Pracujeme jako jeden tým, 

nejsme parta jednotlivců, kterým tak možná ani nejde o blaho obce, ale spíše jednají ve svém zájmu a myslí na svůj vlastní prospěch.  

Nadále chceme pokračovat v přípravě projektových dokumentací, jejichž realizace se ale nedá zvládnout za jedno volební období 
a ani vám něco takového nebudeme slibovat. Tyto projekty budou mít přesah na vícero volebních období, ať to bude stavba

 splaškové kanalizace, rozšíření hřbitova, postavení bytového domu či sportovní haly.

Osvědčila se nám cílená pomoc všem seniorům, která je poskytována formou finančního daru
 ve výši 600 Kč občanům starším 70 let a v tomto chceme pokračovat i v dalších letech.

Budeme i nadále podporovat jednokorunovou tarifní zónu 470 na autobusové linky č. 860342, 860347 a 860360.

Místní spolky a organizace se mohou spoléhat na naši pomoc, ať už s technickým vybavením
 nebo finančními prostředky, rozdělovanými prostřednictvím individuálních dotací a darů.

Naši budoucnost vidíme v dětech, proto je naším cílem neustálé zlepšování kvality základní a mateřské školy a rozvoj volnočasových 
aktivit pro děti, jak po stránce zázemí, tak po stránce vedení. Rovněž budeme finančně přispívat na školní výcviky, 

vedoucí ke zvyšování pohybové aktivity dětí (příspěvek na žáka základní školy např. na kurzy plavání, lyžování, bruslení apod.)  

Chceme podporovat aktivity v oblasti kulturní, sportovní i propagační. Založili jsme tradici Cyrilometodějské pouti a Metylovského trojsešupu. 
Začali jsme každoročně vydávat obecní kalendář a zkvalitnili jsme vydávání obecního Zpravodaje. 

Veškeré akce hrazené z obecního rozpočtu chceme prezentovat pouze na webových stránkách obce nikoliv na webu nebo sociálních sítích 
politické strany či sdružení.

Děkujeme všem, kteří nám dají svůj hlas. 
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Vzdělání
Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku, obor Strojírenství, následně Vyšší odborná škola
ekonomická a dopravní, obor Doprava, přeprava a zasílatelství v Ostravě. Později při zaměstnání 
vystudoval bakalářský a následně i navazující magisterský obor na VŠP Ostrava ve studijním programu
Ekonomika a management.

Profesní dráha
Již 24 let pracuje u různých složek Ministerstva vnitra ČR. Posledních 16 let jako vedoucí oddělení Již 24 let pracuje u různých složek Ministerstva vnitra ČR. Posledních 16 let jako vedoucí oddělení 
ekonomiky a provozu, nejdříve v Přijímacím středisku ve Vyšních Lhotách a nyní v Pobytovém 
a integračním středisku v Havířově, kde je zároveň i zástupcem vedoucího odboru.

Záliby
Rodina, sport. Dříve hrál aktivně kopanou, nyní se věnuje nohejbalu. V SK Metylovice zastává funkci 
předsedy oddílu nohejbalu. První volební období je členem ZO Metylovice, kde působí ve funkci 
předsedy Finančního výboru.

Vzdělání
Střední průmyslová škola ve Frýdku – Místku, obor Strojírenství a následně bakalářské studium na VŠB 
– obor Řízení jakosti na fakultě materiálově – technologické.

Profesní dráha
Po studiu nastoupil do firmy Lakum-KTL, a.s. kde pracoval na pozici správce informačního systému. 
V současné době pracuje ve firmě GIFF a.s. jako technik správy.

ZálibyZáliby
Zahrada, sport, zpracování audiovizuálních děl. Je dlouholetým trenérem mládežnických volejbalových 
družstev SK Metylovice. Druhé volební období je členem ZO Metylovice, kde vykonává funkci předsedy 
Kontrolního výboru, je členem PR výboru a Stavebního výboru. Byl hlavním organizátorem soutěžního 
kalendáře Toulky po Metylovicích.

Vzdělání
Obchodní akademie ve Frýdku Místku a Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná.

Profesní dráha
Již 20 let je OSVČ. Společně s manželkou zpracovává žádosti o dotace z EU aj. a spolupracuje 
s vývozní společností, která dodává české výrobky do Kanady – té vede komplexní českou 
administrativu. Pro obě firmy vede účetnictví.

ZálibyZáliby
Různorodé – divadlo, chytré technologie, hudba, domácí kutilství. Je režisérem divadla 
„Sokol na prknech“.  Rád objevuje nové věci. Do ZO Metylovice kandiduje podruhé.
Je externím členem PR výboru.

Vzdělání
Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku, obor Management hutnictví. 

Profesní dráha
Po střední škole nastoupila jako obsluha výrobní linky do Likérky pod Skalkou v Kunčicích pod Ondřejníkem. 
Poté odešla pracovat do Frenštátu pod Radhoštěm do tehdejšího Siemensu, jako operátor ve výrobě. 
Po roce přešla na pozici Týmového předáka, kterou vykonává dodnes, nyní ve firmě Vitesco Technologies 
Czech Republic s.r.o., díky fúzi se společnosti Siemens VDO.Czech Republic s.r.o., díky fúzi se společnosti Siemens VDO.

Záliby
Kultura, rekreační sport. Je členkou SK Metylovice, kde zastává funkci pokladníka v oddíle kopané. 
V ZO Metylovice je páté volební období. Několik volebních období byla členkou a poté předsedkyni 
Kulturního výboru. V tomto volebním období je předsedkyni PR výboru.

Vzdělání
Obchodní akademie ve Frýdku-Místku a poté VŠB-TU Ostrava, obor Finance.

Profesní dráha
Od roku 2004 místostarosta obce Metylovice a od roku 2006 starosta obce.

Záliby
Rodina, sport, kultura. Je členem VV SK Metylovice a dlouholetým hráčem oddílu kopané. 
V Zastupitelstvu obce Metylovice je páté volební období z toho čtyři volební období ve funkci starosty.V Zastupitelstvu obce Metylovice je páté volební období z toho čtyři volební období ve funkci starosty.
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Vzdělání
Střední průmyslová škola elektrotechnická, obor Elektroenergetika a poté VŠB-TU Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Elektroenergetika.

Profesní dráha
Po ukončení základní vojenské služby nastoupil ve společnosti Siemens VDO, dnešní Vitesco Technologies
Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve firmě zastával několik profesí od technických, 
až po manažerské. V současné době pracuje na pozici vedoucího skupiny Lean & Productivity Engineering.až po manažerské. V současné době pracuje na pozici vedoucího skupiny Lean & Productivity Engineering.

Záliby
Rodina, rybaření, myslivost. Je členem Myslivecké spolku Metylovice, kde vykonává funkci předsedy.
Aktivně se podílí na obecních akcích např. soutěž ve vaření guláše Gulášmet nebo Metylovský trojsešup.

Vzdělání
Vyučen jako nástrojář pro podnik Ostroj Frýdlant nad Ostravicí.

Profesní dráha
Po ukončení školy nastoupil na prototypovou dílnu. S menší přestávkou, kdy se zabýval výrobou nábytku
jako mistr výroby, se věnuje převážně práci s železem. Od roku 2001 ve firmě, zabývající se výrobou a 
servisem důlních strojů. 

ZálibyZáliby
Gastronomie, kultura. V ZO Metylovice je třetí volební období. Předchozí dvě volební období byl členem 
Kulturního výboru, v tomto volebním období je členem PR výboru a Kontrolního výboru.

Vzdělání
SOU obor obráběč kovů. 

Profesní dráha
Již 35 let pracuje v oboru jako soustružník, v současnosti ve firmě DUVAS-UNI s.r.o.

Záliby
Především sport. V SK Metylovice je předsedou oddílu kopané. Již 28 let působí v tomto oddíle na postu
trenéra mládeže. V období 2002-2018 byl členem ZO Metylovice, kde působil postupně v Kontrolním, trenéra mládeže. V období 2002-2018 byl členem ZO Metylovice, kde působil postupně v Kontrolním, 
Sportovním a Kulturním výboru. Do ZO Metylovice kandiduje pošesté.

Vzdělání
SOU, obor Opravář zemědělských strojů.

Profesní dráha
Po ukončení studia pracoval ve společnosti Beskyd Agro Palkovice, přičemž zajišťoval zimní údržbu místních
komunikací v Metylovicích. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Dagros Morava v Rychalticích
jako servisní technik zemědělských strojů.

ZálibyZáliby
Ve volném čase se věnuje především rodině. Podílí se na činnosti Mysliveckého spolku a SDH Metylovice.

Vzdělání
Střední ekonomická škola Ostrava, Institut Svazu účetních Praha – certifikát účetní.

Profesní dráha
Jako účetní začínala v Hutních montážích Ostrava, dále pak v účetní firmě EVA-účetnictví, kde měla na 
starost účetnictví několika firem od fyzických osob, spol. s r.o, i akciové společnosti. 2010-2012
 – účtování dotací FC Vítkovice (mládež). V současné době pracuje jako účetní elektromontážní firmy
OREM Ostrava, Krmivo pro zvířata – e-shop, Fauna trhy Ostrava.OREM Ostrava, Krmivo pro zvířata – e-shop, Fauna trhy Ostrava.

Záliby
Rodina, hlavně 3 vnoučata, pes, cestování, toulky přírodou. Je předsedkyní SPV – Sport pro všechny, 
cvičení žen a členkou výboru SK Metylovice.

Vzdělání
Integrovaná střední škola ve Frýdku-Místku, obor Mechanik seřizovač. Poté bakalářské a magisterské
studium na VŠB-TUO v oboru Inženýrská geodezie.

Profesní dráha
Během studia na VŠ pracoval jako geodet. Po studiu nastoupil na VOKD jako důlní měřič, později zde 
zastával funkci hlavního důlního měřiče. Poté nastoupil do firmy Geotel s.r.o., která se zaměřuje na drážní 
geodezii. V současné době je spolumajitelem firmy GEOKOD Rail s.r.o., která se rovněž specializuje geodezii. V současné době je spolumajitelem firmy GEOKOD Rail s.r.o., která se rovněž specializuje 
na drážní geodezii a také na vývoj a výrobu měřících zařízení.

Záliby
Rodina, volejbal, kutilství, zahrada a také zaměstnání. V letech 2010-2018 byl členem ZO Metylovice, 
kde působil jako předseda Stavebního výboru. 
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Sdružení nezávislých
www.sdnezmetylovice.cz

I s vaší pomocí se nám podařilo splnit program Sdružení nezávislých pro naši obec v období 2018 – 2022 téměř ze 100 %. 
Nevedeme plané řeči, ale je za námi vidět kus dobře odvedené práce. Volte proto své osvědčené zástupce
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www.metylovice.cz

Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do zastupitelstev obcí v roce 2022
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před dnem voleb (nejpozději 20. září 2022).

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky (způ-
sob prokázání totožnosti je uveden na str. 3)

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Na požádání mu volební komise vydá i hlasovací lístek (to v případě, že svůj ztratil nebo jej  
ev. neobdržel) 

každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hla-
sovacího lístku. v naší obci volíme 11 členů zastupitelstva.

HlaSOvací líSTek je NuTNé uPRavIT jedNíM Z uvedeNýcH ZPůSObů:

1. Označit křížkem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, 
a to z kterékoli volební strany. v naší obci lze označit nejvýše 11 kandidátů.

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále kandidáty z libovol-
ných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandi-
dáty. k označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

HlaS vOlIČe je NePlaTNý, POkud vOlIČ:

• neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

• označil více jak jednu volební stranu,

• označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,

• nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,

• vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,

• vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
Tímto „doprovodem“ však nesmí být člen volební komise.




