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Slovo starosty
Zase je tu jaro, jedno z nejkrásněj-
ších období v přírodě. 

Bohužel se našich životů v současné 
době velmi dotýká válka na Ukraji-
ně, která probíhá již několik týdnů. 
Přes dvě desítky válečných uprchlí-
ků ubytovali ve svých domech také 
někteří naši občané, za což jim pa-
tří velký dík. Jedno ukrajinské dítě 
již také navštěvuje místní základní 
školu a dospělí se zase snaží uplat-
nit na zdejším pracovním trhu. Pro-
to bych chtěl na obec přijmout z řad 
„metylovských“ uprchlíků např. dvě 
pracovní síly, které by nám mohly 
pomoci s údržbou veřejného pro-
stranství a obecních ploch. Nebo jim 
třeba zprostředkovat práci u míst-
ních podnikatelů. Co se týče mož-
nosti ubytování v obecních budo-
vách, tak stejně jako my, má každá 
obec v republice zpracovaný v rám-
ci ORP (obec s rozšířenou působ-
ností, v našem případě Frýdlant nad 
Ostravicí) krizový plán, v němž jsou 
pro řešení krizových situací a dal-
ších mimořádných událostí (požáry, 
povodně, vichřice atd.) vyčleněny 
objekty k případnému nouzovému 
ubytování, shromažďování, stravo-
vání aj., které mohou být v případě 
potřeby využity. Vlastní krizové 
plány mají rovněž zpracované jed-
notlivé kraje, u nás Moravskoslez-
ský kraj. Takže v případě potřeby 
bude na rozhodnutí krizového štá-
bu Moravskoslezského kraje, které 

kapacity využije pro případné nou-
zové ubytování válečných uprchlí-
ků z Ukrajiny. 

Pokud i vy sami chcete něja-
kým způsobem pomoci váleč-
ným uprchlíkům z Ukrajiny, tak 
prosím navštivte stránky www. 
nasiukrajinci.cz. Vyplníte zde jed-
noduchý dotazník, kde popíšete, 
co nabízíte. Vyplníte také základní 
kontakt a po ověření se vaše nabíd-
ka zobrazí v databázi nabídek. Tu 
mohou využívat, jak samotní po-
třební, tak i jednotlivé organizace. 
Prosím, nabízejte kapacity a služby, 
o kterých víte, že jsou zcela reálné. 
Svou nabídku pomoci můžete kdy-
koliv změnit, nebo zrušit. Některé 
nabídky budou přímo zveřejně-
ny a mohou na ně reagovat ti, kdo 
pomoc potřebují. Ostatní nabíd-
ky budou zpracovány pracovníky 
z místních neziskových organizací 
nebo obcí. Pro využití těchto nabí-
dek se tedy obracejte na pomáhající 
organizace nebo na regionální ko-
ordinační centrum pomoci. Cílem 
platformy je soustředit nabídky 
a potřeby pomoci na jednom mís-
tě a adrese a co nejlépe je využívat 
pomoci propojení nabídek a potřeb. 
Děkuji a věřím, že společným úsilím 
vytvoříme dobré prostředí a dobré 
podmínky pro ty, kteří prožívají jed-
nu z nejhorších etap ve svém životě. 

Ing. Lukáš Halata
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Dění v obci

ÚVODNÍ SLOVO
Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas…

Přichází jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. 
Květen – lásky čas…Měsíc, kdy se příroda v plné 
síle probouzí k životu po zimním spánku. 

Covidová opatření jsou pryč a věřme, že se v do-
hledné době hned tak nevrátí. Covid nás v uply-
nulých dvou letech opravdu potrápil. A také naši 
společnost bohužel rozdělil, ať již v názoru na 
očkování či covidová opatření. Od začátku jsme se 
všichni snažili pandemii zvládnou. Někdy s větší-
mi, jindy s menšími úspěchy. Nicméně, věřili jsme, 
že se na jaře letošního roku začne život nás všech 
postupně vracet alespoň částečně do „starých ko-
lejí“. Bohužel válka na Ukrajině překazila veškeré 
naše naděje. Válka je vždy strašná pro všechny, 
ale asi úplně nejhorší je pro děti. Napříč celou naší 
republikou se zvedla obrovská vlna solidarity 
s těmi, kteří se snaží si zachránit alespoň „holé“ 
životy. O tom, jak se do pomoci Ukrajině zapojili 
metylovští občané si můžete přečíst ve slově sta-
rosty. Doufejme, že válka na Ukrajině brzy skončí.

A teď něco pozitivního a radostného. Sportovní-
mu klubu Metylovice byla schválena dotace na 
rekonstrukci sportovního a sociálního zázemí na 
hřišti ve výši 6,8 mil. Kč. Samozřejmě skákat ra-
dostí můžeme až v okamžiku, kdy tyto peníze bu-
dou skutečně připsány na účet. V každém případě 
však při pohledu na ceny, a především nedostatek 
materiálu na trhu, můžeme být rádi, že tato stav-
ba stojí. Stihli jsme to v hodině dvanácté. 

Další dotace ve výši 400.000, - Kč, tentokrát na 
dětské hřiště, které bude součástí zázemí v areálu 
fotbalového hřiště, nám byla schválena z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje. 

Také žádost o dotaci na opravu místních komuni-
kací na Žukov a k Medvěďoku podaná na Minis-
terstvo pro místní rozvoz byla doporučena k po-
skytnutí dotace.

Jak pokračuje stavba kanalizace od Vrchoviny po 
Frýdlant nad Ostravicí si můžete přečíst v článku 
pana místostarosty.

A ani v této nelehké době neutichá činnost našich 
spolků, o čemž se můžete přesvědčit v rubrikách 
Sport a Spolky. V rubrice Kultura najdete rozho-
vor s režisérem divadelního spolku „Sokol na prk-
nech“ Davidem Hyšplerem.

Jak jsme již psali v minulém čísle, Michal Bílek 
a Vavřín Michalec zmapovali sakrální památky 
v naší obci, se kterými bychom vás chtěli postup-
ně seznámit. Přečíst si o těchto památkách může-
te v rubrice Okénko do historie.

Věříme, že i tentokrát najdete ve Zpravodaji téma-
ta, která vás zajímají. 

Přejeme vám mnoho krásných a slunečných dní 
a také naději na „mírový“ život.

A pánové, nezapomeňte 1. května pod rozkvetlou 
třešní políbit své dámy. Samozřejmě líbat je mů-
žete po celý rok…

PR výbor
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Snad se na SPORTOVNÍ KLUB konečně usmálo štěstí 
Na konci ledna obdrželi zástupci 
SPOROTVNÍHO KLUBU METYLOVICE 
dopis z Národní sportovní agentury 
(dále NSA), že žádost SK Metylovice 
na rekonstrukci sportovního zázemí 
byla Poradou vedení Národní sportov-
ní agentury schválena k financování. 
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace však musel ještě SK dodat 
potřebné přílohy a splnit podmínky 
uvedené v registraci akce. To vše tedy 
proběhlo a dne 17. 3. 2022 podepsala 
místopředsedkyně NSA Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, takže se po roč-
ním úsilí podařilo na rekonstrukci 
sportovního zázemí získat dotaci ve 
výši 6,8 mil. Kč. Na tento projekt se 

několikrát žádalo už i v předešlých 
letech Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, avšak vždy neúspěš-
ně. Kromě poslední výzvy z MŠMT, 
kde sice žádost SK byla navržena k fi-
nancování, ale z důvodu nedodržení 
podmínky výzvy, tj. že realizace akce 
musí být ukončena do 31. 12. 2020, 
byla žádost o poskytnutí dotace opět 
zamítnuta. Posléze sice MŠMT pod-
mínku změnilo, že akce může být 
ukončena nejpozději do 30. 6. 2021, 
ale i přes veškerou snahu SK o změ-
nu zamítavého rozhodnutí se postoj 
MŠMT nezměnil. 

Na začátku roku 2021 pak Národní 
sportovní agentura postupně pře-

vzala od MŠMT oblast 
poskytování podpory 
ve sportu v ČR. Byly 
vyhlášeny hned 2 do-
tační výzvy, první s in-
vesticemi do 10 mil. Kč 
a druhá s investicemi 
nad 10 mil. Kč. Jelikož 
rekonstrukce zázemí 
započala již v červenci 
2020 a do konce roku 
se prostavěla více jak 
polovina nákladů, tak 
se zástupci SK rozhod-
li podat žádost o dota-

ci do výzvy s investicemi do 10 mil. Kč. 
Nakonec se ukázalo, že to byl i správ-
ný krok, protože alokovaná částka 
600 mil. Kč byla u výzvy s investicemi 
nad 10 mil. Kč během pár hodin něko-
likanásobně překročena a tuto výzvu 
nakonec sama NSA úplně zrušila. Žá-
dost o dotaci tak byla prostřednic-
tvím SK podaná dne 30. 3. 2021, a to 
do výzvy Sportovní infrastruktura 
– investice do 10 mil. Kč, takže jako 
uznatelné náklady se mohly uplatnit 
jen ty, které se týkaly pouze sportov-
ní části a vznikly po podání žádos-
ti, tj. od 31. 3. 2021. Celkově tak SK 
uplatnil 9,7 mil. Kč způsobilých výda-
jů, což splňuje podmínku výzvy, že in-
vestice má být do 10 mil. Kč. A z těch-
to způsobilých výdajů pak činí dotace 
cca 6,8 mil. Kč (70 %). Chtěl bych tedy 
poděkovat zástupcům SPORTOVNÍ-
HO KLUBU METYLOVICE, především 
jeho předsedovi Radomíru Kulhán-
kovi, že se nenechal odradit a pokra-
čoval v úsilí jak při realizaci samotné 
rekonstrukce zázemí, tak nakonec 
i v úspěšném získání dotace. Žádost 
o dotaci zpracoval vesměs sám a ne-
potřeboval k tomu ani žádnou firmu, 
specializující se na podávání žádosti.  

Ing. Lukáš Halata, starosta

Večer už nebudeme chodit do Metyloviček potmě 
Na přelomu března a dubna pro-
běhla výstavba 4 stožárů veřejného 
osvětlení na spojovací komunikaci 
mezi Odborným léčebným ústavem 
a Metylovičkami. Tento úsek nebyl 
doposud pokryt lampami veřejného 
osvětlení. Protože zemní připojení 
k elektrické sítí bylo v důsledku vel-
kého množství jiných médií (voda, 
plyn, kabel O2) téměř nemožné re-
alizovat, rozhodli proto zastupitelé 
o pořízení 4 ks solárních svítidel, 
která budou napájena pomocí slu-
nečního svitu. Sestava se vždy skládá 
ze solárního panelu, záložní baterie 
a led svítidla. Lampy mají řadu chyt-
rých funkcí pro maximalizaci úspor, 
např. soumrakové čidlo, které slouží 
pro ovládání osvětlení na základě 
úrovně intenzity okolního světla. 

Soumrakové spínače mají nastavitel-
nou úroveň intenzity osvětlení. Šetří 
energii a čas tím, že solární světla 
svítí pouze v době, kdy je to třeba. 
PIR čidlo neboli senzor pohybu sní-
má, zda dochází v určité vzdálenosti 
k nějakému pohybu. Pokud solární 
světlo s čidlem zaznamená pohyb, 

ihned se z úsporného režimu rozsví-
tí na plný výkon. Tak už jen věřme, 
že světla budou svítit i ve dnech, kdy 
bude přes den zamračeno, tj. akumu-
látory nebudou mít možnost se dobít 
ze slunečních paprsků. 

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Dotace na dětské hřiště 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kra-
je se na svém 7. zasedání dne 16. 3. 2022 
rozhodlo poskytnout účelové dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2022“.
Na podporu obnovy a rozvoje venko-
va Moravskoslezského kraje tak bylo 
schváleno 64 akcí s celkovou alokaci 
finančních prostředků 22,969 mil. Kč. 
I tento finanční rámec však nemohl 
uspokojit všechny podané projekty, 
které splnily pravidla pro poskytnutí 
příspěvku. Celkově bylo předloženo 
116 žádostí s požadavkem o dotaci ve 
výši cca 41 mil. Kč. Mezi schválenými 
žádostmi je i ta naše z Metylovic, a to 
na akci „Modernizace a rozšíření dět-
ského hřiště v Metylovicích“. Nákla-
dy na realizaci jsou rozpočtovány na 
1 mil. Kč a schválena výše dotace činí 
400 000 Kč, což je max. stanovená výše 
dotace na jednu žádost.
V rámci projektu se ve stávajícím svahu 
mezi tribunou a hospůdkou na fotba-
lovém hřišti odkope klín, v jehož patě 
se vybuduje opěrná zídka. Na vzniklé 
ploše podél opěrné zdi se umístí nové 
herní součástí pro děti. Do volného pro-
stranství nad zídkou se osadí cvičební 
stroje pro mládež, dospělé, ale i senio-
ry. Z vykopané zeminy se nad tribunou 
vymodeluje šikmá pláň pro lanovou 
dráhu. První a druhou herní terasu pak 
mezi sebou propojí nerezová skluzavka. 
V minulosti bylo několik herních kom-
ponentů umístěno za garáží na fotbalo-
vém hřiště. Ty však musely při stavbě 
zázemí ustoupit podzemním nádržím, 
potřebným k technologii domovní čis-
tírny odpadních vod. 
Takže se hledalo nějaké volné místo, 
které by se dalo využít k umístění her-
ních sestav. Nakonec se jako nejvhod-
nější ukázala volná stráň mezi tribunou 
a hospůdkou na hřišti. Dětské hřiště 
tak nabídne veřejnosti další vyžití, za-
traktivní celý volnočasový areál a zvýší 
komfort pro děti.    

Ing. Lukáš Halata, starosta 



obce METYLOVICE

5

www.metylovice.cz

Budou se opravovat další místní komunikace
V září 2021 jsme na Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) podali žádost 
o dotaci na opravu místních komu-
nikací k Medvěďoku a na Žukov. Jed-
nalo se o dotační titul vyhlášený pro 
3 kraje (Olomoucký, Zlínský a Morav-
skoslezský) a to konkrétně určený jen 
na opravu komunikací poškozených 
v souvislosti s řešením kůrovcové ka-

lamity. Jelikož i katastr obce Metylovi-
ce byl zasažen kůrovcovou kalamitou, 
tak jsme se této možnosti pokusili 
využít. Podali jsme na MMR žádost na 
opravu dvou, respektive tří cest, kte-
ré navazují na lesní porosty a kde již 
převážná část smrkové vegetace byla 
díky kůrovci vytěžena. Zároveň se už 
v těchto lokalitách nepředpokládá dal-

ší nárůst těžby dřevní hmoty. Jedná se 
tedy o komunikaci k Medvěďoku (dél-
ka opravy 650 metrů) a to konkrétně 
od konce stávající asfaltové komuni-
kace (bývalý vjezd na skládku komu-
nálního odpadu) až po konec chatoviš-
tě v Čupku (chata č.e. 5).

Druhá oprava na Žukově započne 
hned od hlavní silnice na Lhotku 
a první úsek (cca 400 metrů) skončí 
u panelové silnice (RD č.p. 222) a dru-
há část (250 metrů) bude zakončena 
u RD č.p. 622. 

Původně měly být žádosti o dotaci 
vyhodnoceny v říjnu 2021, poté se 
termín posunul na listopad, pak leden 
až nakonec v březnu nám bylo sděle-
no, že naše žádost byla doporučena 
k poskytnutí dotace a po schválení 
státního rozpočtu na rok 2022 nám 
MMR vystaví registrační list. Náklady 
na realizaci této akce jsou ve výši cca 
4,6 mil. Kč. Dotace činí 2,7 mil. Kč, což 
je 60 % skutečně vynaložených uzna-
telných nákladů akce. Plánovaný ter-
mín realizace květen až červen 2022.

Ing. Lukáš Halata, starosta

Příprava stavby splaškové kanalizace – 3. stavby
Přibližně před rokem jsem napsal člá-
nek o získání dotace ze Státního fon-
du životního prostředí na zpracování 
dokumentace pro akci nazvanou „Ka-
nalizace Metylovice“. Obec se zaváza-
la, že do 31. 1. 2022 zpracuje doku-
mentaci pro provedení stavby, bude 
mít vydané stavební povolení a bude 
uzavřena smlouva s vybraným zhoto-
vitelem stavby. 

Pojďme si shrnout informace a aktuá- 
lní stav.

Z hlediska územního rozsahu 3. stav-
by se jedná o oblast od hřebene Vr-
choviny dolů směrem na Frýdlant nad 
Ostravicí. Šířkou od nové lokality nad 
sv. Annou po léčebný ústav a domy 
okolo a v délce až po domy na začátek 
chodníku ve směru Frýdlant nad Ost-
ravicí. Samotné Paseky již odkanali-
zované jsou. Podrobněji viz přiložená 
mapka. 

Proč tato oblast? Neboť zde již projekt 
v roce 2008 zpracován byl, nebyl však 

dotažen do realizace. Správnost volby 
centrální kanalizace byla potvrze-
na předtím řešenou Studií likvidace 
splaškových vod v obci. Začali jsme 
tak na půdorysu původní projektové 
dokumentace, ale vzhledem k velkým 
změnám v legislativních podmínkách, 
samotných pozemcích, zpřísnění 
řady technických podmínek, položení 
nových sítí, rozvoji ve výstavbě apod., 
bylo nakonec nutné zpracovat projekt 
zcela nový. Drželi jsme se požadavku 
na samospádové řešení, které je sice 
investičně dražší, ale provozně lev-
nější, trvanlivější a spolehlivější. Byly 
navrženy celkem tři stoky, přičemž 
stoky D a E budou přímo vyústěny do 
již existujícího přivaděče na čističku 
odpadních vod ve Frýdlantě nad Os-
travicí. Stoka C bude končit v místě 
aktuální přečerpávací stanice před 
čtyřproudou silnicí, která však bude 
rekonstruována pro její nedostateč-
nou kapacitu. Celková délka stok činí 
5,39 km, největší hloubka položení 

kanalizace bude 4 m a kanalizace ob-
sahuje 135 odboček, kde se v první 
fázi může připojit cca 150 domů. Cel-
ková navržená kapacita je 900 ekvi-
valentních obyvatel, což je pro danou 
lokalitou s rezervou na řadu desítek 
let dopředu. Rozpočtová cena byla 
stanovena na cca 50 mil. Kč bez DPH.

Při zpracovávání projektové doku-
mentace byla řešena řada proble-
matických záležitostí, jak směrem 
k požadavkům samotných majitelů 
pozemků, tak požadavkům správců 
sítí, komunikací apod. Od jen úpravy 
původního projektu do nových legis-
lativních požadavků, což byl původní 
plán, jsme se dostali ke zcela nové 
projektové dokumentaci. Bylo zřej-
mé, že není možné splnit všechny cíle 
ve stanoveném termínu, proto jsme 
požádali a získali posun termínu kon-
ce projektu do června 2022. To hlav-
ní, vydání stavebního povolení, jsme 
však v původním termínu stihli, což 
se teď ukazuje jako velmi důležité. Co 
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Začala stavba chodníku 
Na začátku dubna byly zahájeny práce 
na stavbě chodníku od Vrchoviny po 
Žukov. Chodník bude umístěn podél 
silnice č. III/48410 ve směru na Lhotku 
pod Ondřejníkem. Na začátku úpravy 
bude navazovat na stávající bezbarié-
rový chodník v křižovatce krajských 
silnic na Vrchovině a ukončen bude 
před Kamencovým potokem v blíz-
kosti autobusové zastávky ,,Metylovi-
ce, Žukov“. Chodník je členěn do dvou 
logických celků podle toho, po které 
straně silnice je veden. Od Vrchoviny 
po autobusovou zastávku „Metylovi-
ce, svatá Anna“ bude chodník veden 

po pravé straně ve směru na Lhotku. 
Od svaté Anny po Žukov pak po levé 
straně silnice ve směru na Lhotku. 
Délka nového chodníku bude v součtu 
všech úseků celkem 1012,25 m. Sou-
částí stavby bude úprava nevhodně 
řešených stávajících autobusových 
zastávek po obou stranách silnice, 
tj. ,,Metylovice, kaplička Sv. Anna“ 
a ,,Metylovice, Žukov“. Stavba chodní-
ku vyvolá úpravy stávajícího systému 
odvodnění komunikace, což je řešeno 
samostatným stavebním projektem. 
V rámci stavby se také počítá s doplně-
ním veřejného osvětlení k místům pro 

přecházení a autobusových zastávek. 
Stavba chodníku vyvolá rovněž pře-
ložku části vodovodního řadu DN 80 
PE v dl. 16,0 m. Celé dílo by pak mělo 
být dokončeno do 31. 8. 2022.

Rozpočtované náklady činí cca 
19 mil. Kč, z toho uznatelné náklady 
jsou jen ve výši 9,7 mil. Kč a dotace 
pak činí 85 % z celkových uznatel-
ných nákladů, tj. necelých 8,3 mil. Kč. 
Hlavní položku v neuznatelných výda-
jích tvoří odvodnění chodníku neboli 
dešťová kanalizace (6 mil. Kč). 

Ing. Lukáš Halata, starosta

je dále řešeno? Prvně výběr zhotovi-
tele stavby, kdy již máme nabídky od 
několika firem, které se právě vyhod-
nocují. Nejnižší nabízená cena je na 
úrovni cca 56 mil. Kč bez DPH. Je nut-
né předpokládat, že stavba bude spo-
jena s vícepracemi díky často mini-
málnímu prostoru, a ne vždy přesně 
známým umístěním předchozích sítí, 
což si vyžádá změny řešení či nut-
nost přeložek. Odhaduji, že celkové 
náklady, se zahrnutím všech dalších 
nezbytných položek jako technický 
a bezpečnostní dozor apod., se vy-
šplhají zřejmě někde k 70-74 mil. Kč 
bez DPH. Investiční dotace má pokrýt 
70 % nákladů, na zbytek se budeme 
snažit získat spoluúčast z kraje, aby 
vše nebylo jen na obci.

Druhou řešenou velmi důležitou věcí 
je podané odvolání pana M. M. No-
votného vůči vydanému stavebnímu 
povolení, které tak do jeho vyřešení 
nenabude platnosti. Svolali jsme i mi-
mořádné zastupitelstvo k vysvětlení 
připomínek a dotazů ke stavbě, kte-
rého se po celou dobu účastnil rovněž 
projektant stavby a opověděli jsme 
na všechny kladené dotazy. Odvolá-
ní se z pohledu obce netýká žádných 
jeho práv jakožto účastníka řízení 
a z hlediska správnosti a zákonnosti 
vydaného rozhodnutí je považujeme 
za nedůvodné. Samozřejmě stěžejní 
rozhodnutí bude na Krajském úřadu, 
které doufáme dostaneme do konce 
května. V červnu, kdy projekt končí, 
má být Státní fondem životního pro-
středí vyhlášena posunutá výzva na 
samotnou investiční dotaci, která je 

pro nás nároková při splnění první-
ho projektu. Můžeme být velmi rádi, 
že již máme vydané stavební povole-
ní a že fond zároveň výzvu posunul, 
jinak hrozilo, že bychom o investiční 
dotaci mohli přijít.

Musím poděkovat projektantovi Ing. 
Miloši Kopeckému, který celý projekt 
zpracovával, a dokonce dodržel pů-
vodní cenu za zpracování projektu, 
byť skutečný rozsah byl výrazně vět-
ší. Celou dobu jsem věřil, že projekt 
stihneme v původním termínu, což 
se stavebně, a to je základ, povedlo. 
Vy, kteří jste řešili třeba jen stavební 
povolení na jeden dům, si trochu do-
kážete představit, jaký to je rozsah 
činností, když těch účastníků je přes 
šedesát, a ještě se ke každému metru 
kanalizace chtějí vyjadřovat správci 
jednotlivých sítí. Musím poděkovat 
rovněž všem majitelům pozemků, 

bez jejichž souhlasu s umístěním 
stok bychom se ke stavebnímu povo-
lení nedopracovali, a že byli vstřícní 
a ochotní jednat i o víkendech či ve 
dnech státních svátků. Poděkování si 
zaslouží rovněž pracovnice Odboru 
životního prostředí ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, bez jejichž mimořádného 
nasazení bychom se rovněž neobešli. 

Teď si držme palce, aby Krajský úřad 
vydal nejlépe stanovisko stejného ob-
sahu jako obec, nebo aspoň řešitelné, 
a celá ta příprava by vedla k začátku 
realizace 3. stavby splaškové kanali-
zace. Pokud tomu tak bude, pak je za-
čátek stavby plánován na konec léta 
až začátek podzimu letošního roku 
a hotovo by mělo být do konce roku 
2023.

Za Obecní úřad Ing. Jan Koloničný, 
Ph.D., místostarosta
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Dopravní situace v Beskydech  
– informuje Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko 

Po svém nástupu do funkce senátor-
ky se snažím dostát svému slibu a vě-
nuji se podnětům, které dostávám od 
starostek a starostů regionu. Abych 
získala větší přehled o potřebách 
obcí, zúčastnila jsem se schůzí všech 

frýdecko-místeckých mikroregionů. 
Největší nedostatky spatřují zástup-
ci obcí zejména v oblasti dopravy. 
Z tohoto důvodu se dopravními pro-
blémy, které naše obce zatěžují, již 
více než rok průběžně zabývám. 

Shodli jsme se, že společným pro-
blémem celého regionu je mimo jiné 
poškozování komunikací přetíženou 
nákladní dopravou. V této věci proto 
iniciujeme nákup mobilní váhy pro 
kontrolní vážení Policií ČR, která 
bude využívána pouze v obcích okre-
su Frýdek-Místek. Efektivitu nákupu 
váhy nyní zvyšuje i nedávná změna 
zákona číslo 13/1997 o pozemních 
komunikacích, která zavedla zvý-
šené pokuty v případě, že řidič neu-
poslechne výzvu policisty podrobit 
vozidlo nízkorychlostnímu kontrol-
nímu vážení. Pokuta v příkazním ří-
zení se od 1. ledna 2022 zvýšila ze 
40 až na 100.000 Kč.

S obcemi, které lemují dálnici D56 
od Ostravy do Frýdku-Místku, ře-

šíme možnost zrušení dálničního 
poplatku v úseku mezi exity 40–52. 
Povinnost dálniční známky svádí 
mnohé řidiče využívat průjezd přes 
okolní obce. Avizované zdražení 
dálniční známky situaci zřejmě ješ-
tě zhorší. Úlevu od zbytečného prů-
jezdu vozidel do 3,5 tuny by obcím 
jistě přinesla možnost využívat úsek 
D56 jako svůj přirozený bezplatný 
obchvat. Za tímto účelem jednáme 
s Ministerstvem dopravy o udělení 
výjimky ze zpoplatnění daného úse-
ku dálnice. 

Nejaktuálnějším projektem v oblasti 
dopravy je úsilí o celoroční zákaz 
vjezdu tranzitní kamionové do-
pravy do chráněné krajinné oblas-
ti Beskydy. 

Spolu s více než 50 zástupci regionu 
jsme podali žádost k rukám hejtmana 
MSK, v níž usilujeme o nápravu dů-
sledků rozhodnutí Ministerstva do-
pravy, kterým v devadesátých letech 
došlo k rozsáhlé změně v uspořádání 
silniční sítě v ČR. Tato změna velmi 
negativně zasáhla do života občanů 
a návštěvníků CHKO Beskydy. 

Zmíněným rozhodnutím bylo totiž 
umožněno, aby chráněnou krajin-
nou oblastí Beskydy, která je dnes 
zahrnuta do soustavy evropsky vý-
znamných lokalit Natura 2000, tran-
zitovala přeshraniční kamionová 
doprava. S vědomím nízkého rizika 
postihu vysílají firmy celoročně své 
řidiče přes CHKO Beskydy na Sloven-
sko a dále do jižních států.

Zvýšená doprava vede ke snížení 
kvality života a bydlení, a to zejména 
vlivem zvýšené hlučnosti a celkové-
ho znečištění ovzduší. V některých 
úsecích způsobuje i snížení bezpeč-
nosti.

Při dopravních nehodách vznika-
jí několikahodinové uzávěry, které 
znemožňují průjezd osobních vozi-
del, autobusových linek i vozidel IZS 
do horských obcí a do turistických 

Obec informuje

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice: 
HZSMSK, Frýdecko-Místecko, 17. října 2020. 
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oblastí. Závažné dopravní situace 
ohrožují v konečném důsledku celý 
ekosystém CHKO Beskydy – nejví-
ce pak desítky živočišných druhů 
a rostlin, které jsou samy již ohrože-
ny vyhynutím.

Snad nejpalčivějším problémem však 
zůstává skutečnost, že obsah pro-
jíždějících cisteren ohrožuje kvalitu 
vody v přehradní nádrži Šance. Ta 
je zásobárnou pitné vody nejen pro 
Frýdecko-Místecko, ale i pro část Os-
travy či Karvinska, a na jejích dodáv-
kách závisí statisíce našich obyvatel.

Na podnět starostky obce Staré Ham-
ry paní Evy Tořové se současnou si-
tuací a možnostmi jejího zlepšení již 
řadu měsíců zabývám. Spolu s dalšími 
starostkami a starosty obcí všech frý-
decko-místeckých mikroregionů jsme 
v loňském roce uskutečnili řadu jed-
nání, na která jsme přizvali i zástupce 
Ředitelství silnic a dálnic, projekční 
kanceláře RSE, Dopravního inspekto-
rátu PČR a experty z hlediska dopravy, 
Povodí Odry, náměstky hejtmana MSK 
i vedení města Frýdek-Místek, práv-
níky a další. Výsledkem byla široká 
shoda v názoru, že v souvislosti s do-
končováním obchvatů Frýdku-Míst-
ku a Třince se nám nyní, po více než 
čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit 
současný nevyhovující stav a stále se 
zhoršující dopravní situaci v oblasti 
zlepšit odkloněním tranzitní kamio-
nové dopravy. 

Požadujeme aktivní jednání, jehož 
cílem je zavedení celoročního záka-
zu průjezdu tranzitní kamionové do-
pravy přes CHKO Beskydy. 

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily 
svou přidanou hodnotu coby rekre-
ační, turistická a chráněná krajin-
ná oblast, která se řadí do soustavy 
chráněných oblastí EU Natura 2000. 

Uvědomuji si, že tento náš záměr 
bude nejen časově, ale hlavně finanč-
ně, náročný a čeká nás ještě mnoho 
jednání s nejistým výsledkem.

Věřím však, že společně se nám to 
podaří!

RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy

volební obvod Frýdecko-Místecko
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www.metylovice.cz

Také v tomto čísle Zpravodaje budeme 
pokračovat v představování míst naší 
obce, které navštěvovali turisté v mi-
nulém roce v rámci soutěže Toulky po 
Metylovicích.

5. ZVONY 
První metylovské zvony byly poříze-
ny za P. Baltazara Benátského. První 
metylovský farář tu přišel z Velehra-
du, když Josef II. zrušil tamější kláš-
ter. Je pochován v Metylovicích na 
1. hřbitově, který byl kolem kostela 
(za věží). 

Druhé zvony byly pořízeny za P. Jana 
Pytlíčka. Zakoupila je v roce 1872 
obec jednak z milodarů, z peněz vy-
těžených prodáním starých zvonů 
a také z peněz obecních. Proto si také 
obec osobovala právo vybírat poplat-
ky za zvonění při pohřbech a oddáv-

kách. V roce 1895 byl zvonový fond 
odevzdán do správy farního úřadu 
v Metylovicích.

Jako jiné obce tak i naše byla I. sv. vál-
kou ochuzena o zvony. Přijeli vojáci, 
odmontovali a rozbili zvony a odvezli 
je buď na děla nebo na výrobu skali-
ce. Vesnice ohluchla na deset let. Až 
teprve v roce 1927 vznikla myšlen-
ka opatřit zvony nové. Starosta obce, 
kostelní hospodář a další občané vy-
tvořili sdružení, jehož členové chodili 
po domech a vybírali na nové zvony. 
Akce se zdařila a byl vybrán obnos 
na tři nové zvony. Ty byly objednány 
u firmy Oktáv Winter v Brumově.

Na nejmenším zvonu označeným čís-
lem 2668 byl reliéf (vypouklý obraz) 
sv. Barborky a nápis „sv. Barborko, 
sv. Vavřinče a všichni svatí orodujte 
za nás.“ Na prostředním zvonu, kte-
rý má číslo 2667 je reliéf sv. Vavřince 
a nápis: „Vděčné památce chrabrých 
vojínu naší farnosti padlých za svobo-
du vlasti ve světové válce 1914–1918.

Největší zvon nese reliéf ukřižované-
ho, má číslo 2666 a tento nápis: „Válka 
vzala – láska dala. Z milodarů farníků 
ku cti a chvále boží a všech svatých 
jako patronů farního chrámu Páně 
v Metylovicích zbudováno v roce 
1100 narození sv. Cyrilla.

Dole na okraji pak je poznamená-
no toto: „za starosty obce Františka 
Svobody, kostelních hospodářů Jana 
Závodného a Vavřince Bílka a faráře 
Mikuláše Maršálka.“

Tyto třetí zvony byly dovezeny na 
květinami ozdobených vozech a za 

doprovodu četného obecenstva na 
nádvoří kostela a tam vysvěceny. 

Také tyto zvony byly za II. sv. války 
v roce 1942 bez náhrady odebrány. 

Aby je alespoň částečně nahradil, 
koupil P. Václav Ingr začátkem čer-
vence 1942 dva litinové zvony od fir-
my R. Sýkora Moravská Ostrava – Ma-
riánské Hory. Po válce šly zvěsti, že 
u Hamburku byl nalezen celý hřbitov 
zvonů. Kněz se snažil po nich pátrat, 
ale marně. Zvony, které Němci vzali 
měly název sv. Vavřince a zvon Všech 
svatých.

20. dubna 1973 byly pořízeny 
P. Škrábalem nové zvony. Byly opět 
tři. Vyrobeny byly v západním Ně-
mecku, a zakoupeny byly za bony, 
které věřící mezi sebou vybrali. Ihned 
tento den byly vytaženy na věž. Byly 
již řízené elektricky, takže odpadlo 
ruční zvonění. Kvůli novým zvonům 
byl P. Škrábal ihned poslán na trvalý 
odpočinek.

ZAJÍMAVOST

V květnu 1960 začalo se s opravou 
věže místního kostela. Touto prací 
byl pověřen Jaroslav Pandur z Bru-
zovic. Ten ale provedl jen demontáž 
kříže a malé cibulovité koule. Pak od 
práce odešel. Opravu dokončili Emil 
Závodný a Karel Urbančík. E. Závodný 
zhotovil novou cibulovitou báň z mě-
děného plechu a K. Urbančík prováděl 
nátěry. Stará báň byla již totiž hodně 
prorezivělá. Při demontáži báně obje-
vili v ní pracovníci kovovou krabičku, 
ve které byly uloženy spisy o posled-
ních opravách. Spis o opravě v r. 1781 
se v originále nezachoval. Byl však 
pečlivě přepsán tehdejším nadučite-
lem Josefem Buchtou v r. 1869, kdy 
tato báň byla posledně opravována. 
V krabici byly také staré mince z roku 
1781 i z roku 1869. Fotokopie těchto 
listin jsou přiloženy. Zdejší občan – 
Ludvík Mužný – sepsal listinu z doby 
přítomné, která s oběma předešlý-
mi byla dána do láhve a neprodyšně 
zapečetěna. Do druhé láhve, taktéž 
opatřené, vložili pracovníci noviny, 
fotografie Metylovic a jak bývalé sta-
ré mince, tak i nynější platné mince:

Toulky po Metylovicích
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1ks 1hal., 1ks 3hal., 1ks 5hal., 1ks 
10hal., 1ks 25hal., 1ks 1Kčs. I foto-
kopie tohoto zápisu je přiložena pro 
paměť dalším pokolením. Fotokopie 
zhotovil Rudolf Vyvial z pod školy.

6. RYBNÍKY
V roce 1979 byla Místním národním 
výborem ve Frýdlantě nad Ostravicí 
zřízena v Metylovicích ve strži zvané 
„Medvěďok“ skládka pevných domá-
cích odpadů. Strž se začala postupně 
zavážet odpady nejen z Frýdlantu nad 
Ostravicí, ale také z okolních integro-
vaných obcí. V pozdějších letech byly 
v dolní části strže vybudovány také 
dva biologické rybníky. Tyto jsou 
v současné době využívány v zimě 
k bruslení. Pokud ovšem zamrznou. 

A jedna metylovská pověst:

„Jednou se vracel sedlák z Pržna od 
vlaku do Metylovic právě přes lou-
ku v blízkosti budoucích rybníků. 
Tu spatřil oheň a kolem něho seděli 
nějací cizí muži. Z nejistoty si chtěl za-
pálit dýmku, ale neměl zápalky. Proto 
požádal sedící muže, zda by si mohl 
z ohně vzít jeden žhavý uhlík. Tabák 
nechtěl od uhlíku chytit, proto strčil 
sedlák dýmku do kapsy a pokračoval 
domů. Ženě pak vyprávěl, co se mu 
cestou přihodilo. Přitom vytáhl dým-
ku z kapsy, a co nevidí…v dýmce jsou 
dva dukáty.“ 

7. NEJVYŠŠÍ BOD METYLOVIC  
– ONDŘEJNÍK

Ondřejník je samostatným horským 
masivem se třemi vrcholy – Skalka, 
Solárka, Ondřejník. Dle pověstí zde 
zbojník Ondráš ukrýval svůj lup. On-
dřejník, který je nejvyšším bodem 
Metylovic nebyl dříve nijak hojně 
navštěvován, ani zde nevedla žádná 
turistická značka. Dříve zalesněný 
vrchol je dnes díky kůrovcové kala-
mitě téměř holý, takže nabízí nádher-
ný výhled do okolní krajiny. Cestou na 
Ondřejník si můžete odpočinout na 
dřevěných lavičkách, které instalova-
la Obec Metylovice. Další je pak přímo 
na vrcholu Ondřejníku.

8. NEJNIŽŠÍ BOD METYLOVIC
Vůbec nejstarší budovou v Metylo-
vicích, dnes už neexistující, bylo foj-
tství na Vrchovině. Byl to komplex 
úředních a hospodářských budov 
s nejstarší hospodou. Na gotických 
základech z konce 13. století byly 
v roce 1739 provedeny barokní úpra-
vy a v tomto stavu komplex stál do 
roku 1923, kdy byl prodán a rozpar-

celován. Naproti němu vznikl v roce 
1923 komplex ozdravovny. Nejdříve 
pro ozdravný prázdninový pobyt 
ostravských dětí a v roce 1949 zde 
vznikla regionální dětská léčebna re-
spiračních chorob spojená se základ-
ní školou. 

Nejstarší zaznamenaný fojt Metylovic 
byl jistý Velík neboli latinsky Veliko. 
Posledním zaznamenaným fojtem 
– před zrušením poddanství byl Mar-
tin Kocián z rolu 1830. 

K fojtství patřil, mimo jiné, také mlýn, 
který se nacházel na Mlynářském 
potoce pramenícím v Čupku. Právě 
místo bývalého fojtova mlýna je nej-
nižším bodem Metylovic (300 m.n.m).

9. MAGOŇ
Tento vrchol se nachází na rozhra-
ní Palkovic a Metylovic. Palkovjané 
ho nazývají Magoň, Metylovjané ho 
znají spíše pod názvem Baděnovice. 
Na Baděnovicích se dříve nacházelo 
tzv. mrchoviště. Kůže se původně 
opatřovaly tak, že se nakoupil živý 
dobytek, hlavně koně v Uhrách nebo 
v Haliči a celé stádo se přihnalo do 
Metylovic. Tady koně utratili. Proto 
se také Metylovicím říkalo „koňské 
nebe.“

V sedmdesátých a osmdesátých le-
tech minulého století se zde jezdily 
motokrosové závody.

Obec Metylovice vybudovala na Mago-
ni pěkné posezení a také ohniště. Z vr-
cholu je krásný výhled na celé Metylo-
vice, na Čupek, Ondřejník a také další 
beskydské vrcholy. 

V roce 2019 se uskutečnil první roč-
ník Metylovského trojsešupu, jehož 
trasa vede přes tři vrcholy obklopují-
cí Metylovice. Jedním z těchto vrcho-
lů je právě Magoň. Dalšími vrcholy 
jsou pak Čupek a Kubalánky. 
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číslo 3/2022

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 18. 1. 2022
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ově-
řovateli zápisu paní Martu Bílkovou a pana 
Jiřího Závodného.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu obecního pozem-
ku parc. č. 119 v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Petr Černoch)

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje kupní smlouvu s paní Hanou Pope-
lovou, Metylovice 261, za cenu danou 
znaleckým posudkem tj. 33 000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 2 
(Jan Koloničný, Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dohodu o provedení práce s Ing. Ja-
nem Koloničným, Ph.D. za služby spe-
cialisty na výměnu kotlů na rok 2022 
a pověřuje starostu obce k podpisu do-
hody – viz příloha č. 4. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje aktualizaci ceníku o výši poplatku 
za komunální odpad pro podnikající 
fyzické a právnické osoby pro rok 2022 
– viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
s Bc. Martinem Vavřínkem, Stani-
slavského 768/30, 721 00 Ostrava, 
IČ: 03762246, na vypracování pro-
jektové dokumentace stavby „Metylo-
vice – stavba chodníku podél silnice 

č. III/48416, Metylovice, úsek škola – 
konec obce“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 6. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Petr Černoch).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Příkazní smlouvu s Ing. Janem Gör-
nerem, Nad Lipinou 1729, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 88381234, na výkon au-
torského dozoru při realizaci 4. stavby 
Chodník Vrchovina – Žukov a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pořízení velkoobjemových kontej-
nerů typu ABROLL na velkoobjemový 
a nebezpečný odpad u společnosti 
MEVA-TEC, s.r.o., Chelčického 1228, 
413 01 Roudnice nad Labem – Bezdě-
kov, IČ: 62742051, za nejnižší cenovou 
nabídku 487 630 Kč včetně DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 
1 (Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 9. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 1 – viz pří-
loha č. 11. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
obecní knihovny – viz příloha č. 12. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Příkazní smlouvu se společnosti 
VIA Consult a.s., Kopečná 234/12, Staré 

Brno, 602 00 Brno, zastoupenou Mgr. 
Bc. Milanem Konečným, předsedou 
správní rady, IČ: 25084275, na zajištění 
zadání a kompletní administrace zadá-
vacího řízení spojené s výběrem doda-
vatele v rámci VZ s názvem „Kanalizace 
Metylovice TDI a koordinátor BOZP“ 
– viz příloha č. 13. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.

Zastupitelstvem obce nebylo schváleno

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prodej obecního pozemku parc. 
č. 119 v k. ú. Metylovice panu Davi-
du Běčákovi, Metylovice 114, za cenu 
1001 Kč za m2.

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 4 
(Miroslav Klimánek, Jan Koloničný, Jaroslav 
Svolinský, Jiří Závodný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje prodej obecního pozemku parc. č. 
119 v k. ú. Metylovice Volným, Metylo-
vice 152

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 2 (Marta Bíl-
ková, Petr Černoch). Zdrželi se 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje obecního pozemku 
parc. č. 600/2 v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 3 (Petr Černoch, Jan 
Koloničný, Aleš Velička). Proti 0. Zdrželi se 8.

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí kontrolu usnesení č. 10/2021 
ze dne 21. 12. 2021.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na 
vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí rozpočtovou úpravu č. 10 – viz 
příloha č. 10.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 15. 2. 2022
Přítomno: 9 členů ZO

Omluveni: 2 (Jan Koloničný a Tomáš 
Rabas)

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Petra Černocha 
a pana Jakuba Farného.

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pronájem obecního pozemku parc. 
č. 119 v k. ú. Metylovice panu Josefu 
Volnému a panu Josefu Volnému ml., 
Metylovice 152.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje pronájem obecního pozemku parc. 
č. 119 v k. ú. Metylovice za cenu 500 Kč 
ročně, s dobou pronájmu 3 roky. 

Výsledek hlasování: Pro 9.  Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje kupní smlouvu s paní Růženou 

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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Vrbovou,  Metylovice 140, 739 49 Mety-
lovice, na odkoupení obecního pozem-
ku parc. č. 2022/7 v k.ú. Metylovice, 
o výměře 81 m2, za cenu danou znalec-
kým posudkem, tj. 8 100 Kč a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části pozemku par. 
č. 1265/1 v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 2 se společností Frý-
decká skládka, a.s., Pánské Nové 
dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 47151552, ke Smlouvě o zajiště-
ní sběru, přepravy a odstraňování 
komunálních odpadu a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravskoslez-
skému kraji, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 
30 000 Kč na spolufinancování projek-
tu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, realizovaného 
krajem v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.
0/0.0/19_117/0009638. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a pod-
pisu Smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve 
výši 30 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva“, realizo-
vaného krajem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ
.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 
– viz příloha č. 4.   

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravsko-
slezskému kraji, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve 
výši 10 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva“, realizo-
vaného krajem v rámci adaptačního 
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019.  

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pověřu-
je starostu obce k uzavření a podpisu 
Smlouvy s Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostra-
va, IČ: 70890692 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Metylovice ve výši 
10 000 Kč na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“, realizovaného krajem 
v rámci adaptačního a mitigačního 
opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 – 
viz příloha č. 5.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu o budoucí smlouvě se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Po-
mokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 
zastoupenou na základě plné moci 
společností NOVPRO FM, s.r.o., se síd-
lem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 28633504, o zřízení věcného 
břemene a dohodě o umístění stav-
by č. IP-12-8029486/03, Metylovice, 
č. parc. 834/4, přípojka NNk a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 6.  

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 se Státním fondem 
životního prostředí ČR, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupe-
ným Ing. Petrem Valdmanem, ředite-
lem, o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České repub-
liky a pověřuje starostu obce k podpisu 
dodatku – viz příloha č. 7.  

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice souhlasí 
se zařazením projektů, uvedených v se-
znamu investičních priorit ZŠ Mjr. Amb-
rože Bílka a MŠ Metylovice pro období 
2021–2027 do místního akčního plá-
nu správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Frýdlant nad Ostravicí 
a souhlasí rovněž s jejich případnou bu-
doucí realizací – viz příloha č. 8.    

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje obce Metylovice pro roky 
2022–2024 – viz příloha č. 9.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a finančních darů dle návrhu finanční-
ho výboru – viz příloha č. 10. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje zrušení usnesení č. 2/2022.19a.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 2 – ve 
výdajové části ve výši 700 000 Kč 
(200 000 Kč na pořízení solárních svě-
tel OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na 
pořízení ABROLL kontejnerů pro sběr-
ný dvůr) – viz příloha č. 11.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí dotace Moravskoslez-
skému kraji, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na 
spolufinancování projektu „Kotlíko-
vé dotace v Moravskoslezském kra-
ji – 4. výzva“, realizovaného krajem 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027. Výše dotace činí 
10 000 Kč na jeden úspěšný projekt 
realizovaný v katastrálním území obce 
Metylovice, celková alokace finančních 
příspěvků v rámci 4. výzvy je stanove-
na max. ve výši 200 000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a pod-
pisu Smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 
4. výzva“, realizovaného krajem v rám-
ci Operačního programu Životní pro-
středí 2021–2027 – viz příloha č. 12. 

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností Na míru, 
spol. s.r.o., Metylovice 329, 739 49 Me-
tylovice, zastoupenou Ing. Kamilou Hy-
šplerovou, jednatelkou, IČ: 03747361, 
na manažerské řízení realizace projek-
tu „SK Metylovice – Sportovní zázemí 
– rekonstrukce a přístavba“ a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 13.    

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.

• Starosta seznámil zastupitelstvo se 
stavem dřevin (thují) na místním hřbi-
tově. Na základě odborného doporuče-
ní navrhuje jejich pokácení a nahraze-
ní novou výsadbou.

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdržel se 0.
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Zastupitelstvem obce nebylo schváleno

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2006/1 a parc. č. 119 vše v k. ú. Me-
tylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 9. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje připojení obce ke kampani „Vlajka 
pro Tibet“ dne 10. 03. 2022.

Výsledek hlasování: Pro 1 (Jakub Farný). Proti 
5. Zdrželi se 3 (Lukáš Halata, Jaroslav Svolin-
ský, Jiří Závodný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje odpis zmařených investic. 

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 
4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Kli-
mánek, Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 2 – ve výda-
jové části ve výši 730 000 Kč (30 000 
Kč – na dovybavení zázemí na hřišti, 
200 000 Kč na pořízení solárních svě-
tel OLÚ – Metylovičky a 500 000 Kč na 
pořízení ABROLL kontejnerů pro sběr-
ný dvůr)

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 
4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Kli-
mánek, Aleš Velička).

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2022 
ze dne 18. 1. 2022. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí zprávy výborů.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 15. 3. 2022
Přítomno: 8 členů ZO
Omluveni: 3 (Petr Černoch, Jakub Farný, 
Miroslav Klimánek)
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jana Koloničného 
a pana Tomáše Rabase.

Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schvalu-
je prodej části pozemku par. č. 1265/1 
v k. ú. Metylovice manželům Závodným, 
Metylovice 282, 739 49 Metylovice, za 
cenu danou znaleckým posudkem. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schvalu-
je záměr pronájmu části obecního po-
zemku parc. č. 1263/1 v k. ú. Metylovice.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolu-
práci se Statutárním městem Frýdek 
– Místek, zastoupeným primátorem 
města Petrem Korčem, se sídlem Rad-
niční 1148, 738 01 Frýdek – Místek, 
IČ: 00296643, při zajišťování dopravní 
obslužnosti linkami městské hromad-
né dopravy a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zákla-
dě 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 dohodě o umístění stavby 
č. IP-12-8030258/02, Metylovice, 483, 
NNv, NNk a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, zastoupenou na zákla-
dě plné moci společností NOVPRO FM, 
s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 
Frýdek – Místek, IČ: 28633504, o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodě o umístění stavby č. IV-
12-8023374/01, Metylovice, č. parc. 
600/29-31, rozš. kNN a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 4.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Tomá-
šem Šonovským, Gen. Píky 2889/6, 702 
00 Ostrava, IČ: 1265839, na zpracování 
PD rozšíření hřbitova v Metylovicích 
II. a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje odpis zmařených investic – viz pří-
loha č. 6.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje účetní závěrku sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2021, včetně 
inventarizační zprávy Základní školy 
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy 
Metylovice, příspěvkové organizace za 
rok 2021 – viz příloha č. 7. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schvalu-
je účetní závěrku Obce Metylovice, sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2021, 
včetně inventarizační zprávy Obce Mety-
lovice za rok 2021 – viz příloha č. 8. 

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a darů z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2022 dle návrhu finančního výboru 
– viz příloha č. 10.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 3 – viz pří-
loha č. 11.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. Zdržel se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje úpravu výdajové částky rozpočtu 
o částku 100 000 Kč na pomoc váleč-
ným uprchlíkům.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0. 
Nepřítomen 1 (Marta Bílková).

Zastupitelstvem obce nebylo schváleno

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 525/15 v k. ú. Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 0. Zdrželi se 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr pronájmu pouze části obec-
ního pozemku parc. č. 606/3 v k. ú. Me-
tylovice.

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 6. Zdrželi se 2 
(Marta Bílková, Jan Koloničný).

Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí kontrolu usnesení č. 2/2022 ze 
dne 15. 02. 2022.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na 
vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo na 
vědomí rozbor hospodaření obce Mety-
lovice za rok 2021 – viz příloha č. 9.
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ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice
Den vody 
„Voda“ toto slovo bylo velmi často sly-
šet v úterý 22. března v metylovické 
škole. Jakby ne, vždyť v tento den od 
roku 1993 po celém světě oslavujeme 
Světový den vody, který byl vyhlášen 
OSN, aby připomínal důležitosti vody 
pro celou naši planetu. A tak se naši žáci 
dověděli, proč je pro nás voda důležitá, 
co voda umí a že je nezbytné ji chránit. 
Vyzkoušeli si nejen pokusy s vodou, ale 
vydali se i hledat místní prameny, po-
tůčky a potoky. Počasí nám přálo a celý 
den jsme všichni si parádně užili.

Kolektiv učitelů ZŠ

Projektový den u Sluníček s Divadlem Koloběžka 
V pondělí dne 21. 3. 2022 proběhl ve 
třídě Sluníček projektový den. Děti se 
seznámily s různými druhy divadel, 
vyzkoušely si, jak se staví opona a co 
„ukrývá“, zazpívaly si písničky za do-
provodu kytary a samy se doprová-
zely na orffové nástroje. Poté se děti 
podívaly na pohádku „Na návštěvě 
v Broučkově“. Nakonec si děti tuto po-
hádku nacvičily a zahrály.  Dětem se 
projektové dopoledne velice líbilo.

Martina Tkáčová

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace 
pořádá 

pro školní rok 2022/2023
2. května 2022, od 14,00 do 17,00, v I. třídě základní školy

a 9. května 2022, od 7,00 do 16,00, v ředitelně školy

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISŮM 
BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH ŠKOLY 
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číslo 3/2022

Spolky

Spolek rodičů Metylovice z.s. 
25. února jsme našim předškoláčkům Sluníčkům předali 
„megapecka“ dort za 1.místo ve sběru kaštanů a žaludů.

Koncem dubna uklízíme Čupek s opékáním párků, 
21. května smažíme vaječinu a 24. června bude tolik oče-
kávaný Dětský den (pro děti ZŠ a MŠ Metylovice). 

O všech našich akcích informujeme na naší FB stránce 
a na webu školy.

Kdo máte děti v MŠ nebo ZŠ Metylovice a máte zájem, při-
dejte se k nám do Spolku. Budeme se těšit!

Mějte krásné jaro!
Petra Šimíčková,  

Spolek rodičů Metylovice z.s.

Senioři  
– Návštěva kožedělné dílny 
„Metylovice znoma su dědina, 
tu Vom robi biče kajaka rodina. 
Tata kraje, mama misi, 
a už padesatka biču fertig visi. 
Padesatka stovky pul, 
biče su naš zalaty dul.“

Ve čtvrtek 3. února 2022 navští-
vili senioři kožedělnou dílnu 
pana Radka Zlého v Metylovi-
cích, který je pokračovatelem 
slavné tradice v obci. Senioři 
zhlédli výrobky, které se zde 
vyrábějí a byli poučeni o jejich 
výrobě od začátku až do konce. 
Návštěvou byli nadšeni. Stejně 
jako pestrostí výrobků. Senioři 
se scházejí každý první čtvrtek 
v měsíci v zasedací místnosti na 
obecním úřadě. O své činnosti 
pravidelně informují na webo-
vých stránkách obce a na vývěs-
ce u obecního úřadu. 
Rádi přivítáme nové členy.

Za Klub seniorů Vavřín Michalec
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Hodnocení činnosti oddílu nohejbalu v roce 2021 
Bohužel v zimě a na jaře 2021 stále 
trvaly coronavirová opatření, takže 
během tohoto období byly naše spor-
tovní aktivity nulové. I když se v létě 
coronavirová opatření opět uvolnily, 
tak jsme se bohužel až do konce roku 
sešli pouze párkrát.  

Naštěstí byla celkem zvláštní sezóna 
zakončena úspěšným Vánočním tur-
najem na konci roku.  Oproti jiným 
letům, kdy proti sobě nastoupily 
sehrané týmy hasičů, nohejbalistů, 
fotbalistů apod., tak v loňském roce 
byla většina družstev zvolena losem 

z pozvaných hráčů. Celkem se na 
turnaji sešlo 20 hráčů, kteří vytvo-
řili 5 mužstev, které hrály systémem 
každý s každým. Po vyrovnaných 
bojích nakonec zvítězilo družstvo 
pod vedením smečaře Libora Rusiny, 
na druhém místě skončilo družstvo 
vedené Honzou Šigutem a na třetím 
místě se umístilo družstvo vedené 
Radimem Tomáškem. Vítězům jsme 
pogratulovali, avšak opravdovým 
velkým vítězem turnaje byl nestor 
metylovského nohejbalu pan Rado-
mír Ševčík, který se turnaje aktiv-
ně zúčastnil i ve svých úctyhodných 

87 letech, což je nejpravděpodobněji 
nejstarší aktivní nohejbalista v Čes-
ké republice. 

Ing. Jaroslav Svolinský,  
předseda oddílu

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

Sport

TÝM DEN DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ DOPRAVA
Žáci sobota 23. 4. 16:00 Dobrá/Nošovice Metylovice
Dorost neděle 24. 4. 13:30 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži neděle 24. 4. 16:00 Návsí Metylovice BUS 14:15

Žáci sobota 30. 4. 16:00 Metylovice Mosty u Jablunkova
Muži sobota 30. 4. 16:30 Vojkovice Metylovice vlastní

Žáci čtvrtek 5. 5. 15:30 Nebory/Smilovice Metylovice

Muži sobota 7. 5. 16:30 Tošanovice Metylovice vlastní

Žáci sobota 14. 5. 16:30 Metylovice Bystřice
Dorost neděle 15. 5. 14:00 Metylovice Staré Město
Muži neděle 15. 5. 16:30 Metylovice Chlebovice

Muži středa 18. 5. 17:00 Metylovice Hukvaldy

Žáci sobota 21. 5. 17:00 Metylovice Raškovice
Dorost sobota 21. 5. 14:30 Dobratice Metylovice
Muži neděle 22. 5. 16:30 Nošovice Metylovice vlastní

Žáci sobota 28. 5. 17:00 Frýdek-Místek "A" Metylovice
Dorost neděle 29. 5. 14:00 Nebory/Smilovice Metylovice BUS 12:15
Muži neděle 29. 5. 17:00 Metylovice Písek

Žáci sobota 4. 6. 17:00 Metylovice Hukvaldy
Muži neděle 5. 6. 17:00 Metylovice Palkovice

Žáci sobota 11. 6. 17:00 Frýdek-Místek "B" Metylovice
Muži neděle 12. 6. 17:00 Nebory Metylovice BUS 15:15

Žáci sobota 18. 6. 17:00 Metylovice Staré Město
Dorost neděle 19. 6. 15:00 Staré Město Metylovice
Muži neděle 19. 6. 17:00 Metylovice Hrádek

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2021/2022 - ŽÁCI, DOROST a MUŽI
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www.metylovice.cz

Kultura

Rozhovor s Davidem Hyšplerem, režisérem Divadelního 
spolku Sokol na prknech
Sokolské divadlo má v Metylovicích 
bohatou tradici. Hrálo se již od roku 
1913. Každoročně i několik představe-
ní. Souběžně fungovalo v hostinci “Na 
Čihadle” i ochotnické divadlo při TJ 
Orel. To ukončilo svou činnost v roce 
1947. Ochotnické divadlo při TJ So-
kol však pokračovalo stále. Vrcholem 
sokolských divadelníků bylo v roce 
1959 nastudování jednoaktové opery 
Viléma Blodka „V studni“, s vlastním 
orchestrem a sbory. Celkem vystoupi-
lo 27 hudebníků a 48 zpěváků! Drtivá 
většina účinkujících byla z Metylovic. 
Poté došlo ke stagnaci a od roku 1963 
se divadlo nehrálo. I přes snahy o zno-
vuobnovení spolku se to po dlouhou 
dobu z různých důvodu nedařilo. 

Po velkých peripetiích byl ale na konci 
roku 2016 založen divadelní spolek při 
TJ Sokol Metylovice s názvem „Sokol na 
prknech“. Vedoucím souboru se stal Mi-
lan Hajdušek, režisérem David Hyšpler. 
Za dobu svého působení nastudoval 
spolek několik velmi vydařených před-
stavení, které mohli zhlédnout diváci 
nejen v Metylovicích, ale i v okolních 
vesnicích a městech. Spolek Sokol na 
prknech byl pozván také na 7. ročník 
festivalu „Luhačovická divadelní se-
šlost“, na který jsou zvány 3 vybrané 
soubory z Česka, ale i ze Slovenska nebo 
z Rakouska. Pro metylovský soubor 
bylo toto pozvání velkou poctou. V sou-
časné době má spolek za sebou další 
velmi vydařenou sezónu, kterou se po-
dařilo absolvovat i přes různá kovidová 
opatření a nařízení. 

Od samého prvopočátku režíroval 
všechny hry David Hyšpler, a tak jsem 
úspěšného režiséra požádala o rozho-
vor. A jelikož se s Davidem znám pra-
covně i osobně již nějakou dobu, tak si 
dovolím tykání.

Davide, jak jsi se vůbec k režírování 
v místním divadelním spolku do-
stal? A měl jsi s tím nějaké předchozí 
zkušenosti?

Neměl. Nikdo to nechtěl dělat. Milan 
Hajdušek mi o založení divadla říkal 

několik let a mě se ta představa líbila. 
A když se nám to koncem roku 2016 po-
vedlo a dali jsme do kupy herce, zjistili 
jsme, že nemáme režiséra. Přiznám se, 
že jsem to dělat nechtěl. Nerad někomu 
něco radím, něco mu nakazuju a diva-
dlo jsem chtěl dělat hlavně proto, abych 
byl mezi lidmi, kteří mají podobné my-
šlení a stejný cíl. Ti lidé tam opravdu 
takoví byli a pořád jsou. Ale režisér je 
pozice, kdy sice s těmi lidmi jste, ale 
v určitých momentech, ať už chcete 
nebo nechcete, musíte těm lidem říkat 
i nepříjemné věci. Musíte se ptát proč 
neumí text apod. A já tyhle otázky po-
kládat nechci. Chci být všemi oblíbený. 
Nicméně jsem to začal dělat, protože to 
na mě zbylo a už mi to zůstalo. 

Spolek prošel od svého založení ur-
čitým vývojem. Z počátku v něm 
hráli převážně občané Metylovic. 
Jak je tomu dnes?

Ano, první rok, kdy jsme zkoušeli 
představení „S tvojí dcerou ne“ jsme 
usilovali o to, aby v divadle byli oprav-
du pouze místní. Aby v nově vzniklém 
metylovickém divadle byla silná i ta 
myšlenka, že to metylovičáci dělají pro 
metylovičáky. Ta myšlenka není nová, 
obrozenci postavili Národní divadlo 
s heslem: „Národ sobě“. My jsme na ně 
pouze skromně navázali. Ovšem vě-
děli jsme, že ochotnická divadla čekají 
různá úskalí, že soubor nikdy nebude 
stejný. Někoho to přestane bavit, hol-
ky mohou jít na mateřskou nebo bude-
me mít skvělou hru pro hodně herců. 
A byli jsme smíření s tím, že když se 
nám v dalších letech nepodaří sehnat 
nikoho z Metylovic, tak vezmeme nad-
šence i odjinud. Proto v letošním pře-
stavení máme kamarády z Frenštátu, 
Bašky, Kopřivnice. Ovšem samozřejmě 
jsou to stále hosté. Kamarádi, ale hosté. 
Někteří jsou tedy už lepší než já (tady 
pevně věřím, že i když se docela nesty-
datě vychloubám, zůstanu stále všemi 
oblíben), nemohou ale zůstat nikým 
jiným než hosty. A možná právě pro-
to. Každopádně bych rád tímto oslovil 
opravdu všechny metylovičáky, pokud 

máte chuť se k nám přidat, oslovte mě 
nebo Milana a přijďte se někdy podívat 
na naši zkoušku. Nemusíte se hned do 
našeho divadla hlásit. Stačí se přijít po-
dívat a zjistit, jak to funguje. Budeme 
velmi rádi. Prostě chceme, našim ka-
marádům-hostům dokázat, že líheň ta-
lentů je v Metylovicích bezedná a opět 
jim ukázat, že jsou sice dobří, ale ne 
jako my, v Metylovicích.  

Také ty jsi kromě režírování hrál. 
Jak bylo náročné skloubit dohroma-
dy tyto dvě rozlišné profese?

Ano. To pro mě bylo opravdu náročné. 
Musel jsem překonávat dva naprosto 
rozdílné pocity. Hrát a být s ostatní-
mi na jevišti, kdy jsem byl spokojený 
a všechny jsem měl rád, všem jsem ro-
zuměl. A když jsem seděl pod jevištěm 
jako režisér, což mě nebavilo a všechny 
jsem nesnášel za to, že nikdo neuměl 
text. Bylo to velmi schizofrenní. Protože 
jsem hrál a všechny chápal, že text ješ-
tě neumí, a za minutu už jsem dole se-
děl naštvaný, protože zas nikdo neumí 
text! Říkám to samozřejmě v nadsázce. 
Protože chci zůstat oblíbený. Ale pod-
stata problému mého režírování-hraní 
v tomto opravdu byla. Nejsem myslím 

David Hyšpler (vlevo)
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direktivní typ s jasnou představou, jak 
by představení mělo vypadat. Nepřijdu 
s tím, že to bude tak a tak, ty budeš hrát 
tak a tak a přes to nejede vlak. To ne. 
Přizpůsobím se v tomto lidem, jak si tu 
svou postavu pojmou, můžou si ji hrát. 
Například poslední představení Doko-
nalá svatba byla v pojetí Brněnského 
národního divadla naprosto ztřeštěná 
komedie. A my jsme z toho udělali spíše 
romantickou komedii. Protože máme 
takový typ herců – takže jsme šli tím-
to směrem. Ale jakmile se vše usadí 
a máme jasno, jakým směrem půjdeme, 
tak už mi docela záleží na tom, aby to 
všichni dělali co nejlépe. Za ty roky vím, 
že to umí, a dokážou to. Opravdu mě 
pak mrzí, a někdy až štve, že jim to tak 
nejde… A pak buďte oblíbený…     

Příprava nové divadelní hry je ur-
čitě velmi časově náročná. Co vše 
předchází tomu, než vůbec začnete 
se zkouškami. Kolik času tomu vě-
nuje režisér a kolik času herci?

V tom je režisérská práce super. Pokud 
se vám podaří vybrat dobře představe-
ní – dobrý scénář, tak jako režisér zpr-
vu moc práce nemám. Nechám se vždy 
překvapit, co vymyslí herci a jak se se 
svými postavami popasují. V tomto 
období je to pro mě, jako režiséra, pří-
jemné. Herci se trápí, učí se texty a já 
jen zjišťuju, jak to zvládají a kam své 
postavy chtějí vést. Během zkoušek je 
sranda, dáme si pivko nebo vínko. 

Samozřejmě, jak jsem naznačil, herci 
to mají horší, protože ti už se musí učit 
texty, a to zabere opravdu dost času. 
Ale bohužel úspěch ochotnického diva-
dla, dle mého názoru tkví v tom, naučit 
se text co nejdříve. Je to proto, že nikdo 
z nás nemá hereckou školu, kde vás na-
učí, jak se tvářit, když vám kolega něco 
řekne. A že se máte vůbec nějak zatvá-
řit, když vám kolega na jeviště něco 
řekne. Na jevišti je pět herců, jeden 
z nich něco říká a ostatní se tváří jako 
by tam nebyli. Jen postávají. To je sa-
mozřejmě chyba. Když někdo na jevišti 
mluví, všichni nějak výrazem obličeje 
či gestem obvykle reagují – jako v ži-
votě. A právě na tomto dobrá ochotnic-
ká divadla musí trávit opravdu hodně 
času. Ale trávit právě s tímto čas, jde až 
ve chvíli, kdy všichni umí text, když už 
víme, kde kdo na jevišti stojí a kam se 
pohne v další chvíli. Pak nastává oka-
mžik, kdy to začínám sledovat opravdu 
důsledně. A říkáme si: „Hele, když tady 

Evě řekneš, aby odešla, tak ona nemů-
že odejít na povel, že se otočí a posluš-
ně odejde. V reálném životě by si Eva 
řekla: „Hele, co si to dovoluje? Proč mě 
vyhazuje?“ Tohle té postavě musí pro-
jí hlavou, než se rozhodne, že odejde… 
A pak odchází třeba pomalu a dává na-
jevo, že se jí to nelíbí, nebo naopak ode-
jde rychle, protože je hodně naštvaná… 
A teprve pak to může vypadat jako ze 
života a dá se tomu věřit. Lidé přesně 
vědí, jak to v životě funguje, aniž by 
o tom přemýšleli. A mohlo by se tedy 
zdát, že ztvárnit to na divadle musí být 
lehké. Ale je to právě naopak. My o těch 
věcech vědomě nepřemýšlíme, a až 
kvůli divadlu si musíme tyto samozřej-
mosti vědomě pojmenovat. Chovám se 
tak proto, že… A proto mi skutečně zá-
leží na tom, aby se všichni naučili text 
co nejdříve, abychom toto pak mohli 
vychytat. Profesionální herci mají tyto 
samozřejmé lidské reakce dobře zma-
pované ze školy. My se to učíme až na 
zkouškách.  

A abych ještě odpověděl na otázku 
času. Herci s větší rolí to mají opravdu 
hodně časově náročné. Já to v souhrnu 
odhadují na 100 – 200 hodin na jedno 
přestavení. Režisér to má lehčí, ten se 
účastní jen zkoušek a přípravné práce 
doma jsou snazší. Tam to odhaduji na 
100 hodin. A nejhorší to má herec-reži-
sér. To je opravdu chudák.

Divadlo je nejen časově, ale také fi-
nančně hodně náročné. Na předsta-
vení vybíráte vstupné, ale to určitě 
nepokryje všechny náklady. Odkud 
berete finance na jeho zajištění? 

Je to opravdu velmi finančně náročné. 
My máme velké štěstí, že máme kde 
zkoušet a tento sál máme zadarmo. 
Znám ochotníky, kteří mají pronaja-
té prostory a musí platit nájem, teplo 
i elektřinu. Tento výdaj se může pohy-
bovat v řádu desetitisíců ročně, pokud 
máte prostor pronajatý trvale. My to 
máme zadarmo. Takže náš soubor je, 
co se týče financí v plusu. Když sečte-
me výdělky za vstupné a odečteme 
všechny naše výdaje, je výsledek klad-
ný. Finance jsou vloženy do TJ Sokol 
Metylovice na provoz jak divadla, tak 
i ostatních sportovních spolků. Každý 
rok žádáme o dotace obec, která nám 
vždy přispěla na technický rozvoj sálu 
– osvětlení, reproduktory, mikrofo-
ny, mixážní pult, zesilovač atd. To jsou 

desítky tisíc, kdy my z našich výdělků 
dáme 30 % a obec dá 70 %. Nakonec 
jsme jako spolek samozřejmě na nule, 
protože se za vydělané peníze něco 
nakoupí. Ale výtěžek ze vstupného 
pomáhá, že už teď máme v sále 4 silné 
reproduktory, 7 mikrofonů a v záku-
lisí spoustu kabelů a přístrojů, které 
umožňují, že i když má herec slabý hlas, 
tak může hrát a diváci ho slyší. Audio 
vybavení, pro nás ochotníky, vnímám 
v tomto ohledu jako zásadní. Kdo přijde 
na naše představení, umožňuje nám 
technický rozvoj, který se pak projeví 
v lepším zážitku z představení. 

Jaké plány má divadelní spolek do 
budoucna?

Pokud všechno vyjde, jak si předsta-
vujeme, tak budeme letos pracovat do-
konce na dvou představeních. A každé 
nám přinese něco nového z divadel-
ního života. Od dubna bychom chtěli 
začít zkoušet francouzskou komedii 
Pozor, natáčíme! Do níž je zapojeno 
i publikum. Sice jen trošičku, ale pub-
likum v této hře představuje komparz 
filmového štábu, což budou herci na 
jevišti. Tak to jsem opravdu zvědavý. 
Jsme všichni docela ostýchaví a teď 
budeme komunikovat s diváky… Pre-
miéra by měla být koncem října. To je 
novinka číslo jedna. Paralelně už by se 
mělo připravovat představení pro děti. 
Pohádka, ve které by měli vystupovat 
rodiče s dětmi. Podstatou by ale mělo 
být to, že rodiče budou s dětmi trávit 
čas nad kreativní činností. Výsledkem 
by mělo být představení pro děti, ale 
stejně dobře by se u něho měli pobavit 
i dospělí.  

Jak už tady bylo uvedeno, divadlo je 
časově velmi náročný koníček. Co na 
to říká tvoje rodina?

Jsou rádi, že jsem pryč. Pracuji z domu, 
takže doma trávím 85 % svého času. 
Když vypadnu, je to taková malá osla-
va – čas bez Hyšplera. Dům je Hyšpler-
-free. Dělám si samozřejmě legraci. Já 
je poměrně snadno přesvědčím, aby do 
divadla chodili se mnou. Musí mi nosit 
svačinu, a když mám krizi a cítím se 
neoblíbený, podporují mě. To vyžaduji. 
V tom jsem přísný. 

Kamča (moje manželka) dokonce vý-
borně hrála v první hře „S tvojí dce-
rou ne“, ale když se nám před čtyřmi 
lety narodil Davídek, nešlo skloubit, 
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abychom v divadle byli oba. Proto jsem 
možná vymyslel to divadlo pro děti. To 
už se mě totiž nezbaví. 

Zbývá ti, samozřejmě kromě za-
městnání, ještě čas na nějaké další 
činnosti?

Musím na sebe prozradit, že patřím 
mezi české průkopníky prokrastinace, 
myslím, nikoliv tu běžnou rekreační, 
ale tu opravdu závodní. Jsem v ní mis-
trem republiky a na mistrovství Evro-
py jsem skončil čtvrtý. Trénuji každý 
den. (následoval smích...Prokrastinace 
je chronická tendence odkládat úkoly 
a povinnosti na pozdější dobu. Takže svá 
předchozí slova pronesl David s určitou 
nadsázkou).  No, a právě při nich jsem 
zjistil, kolik věcí mě zajímá. Ten záběr 
je neuvěřitelný od numismatiky, přes 
stavbu mlýnských kol (Víte, že dřevo 

na mlýnské kolo musí ležet 20 – 30 let 
ve vodě? Jedna generace mlynářů dala 
dřevo na mlýnské kolo do vody, aby ho 
mohla použít generace následující.), 
obarvování starých černobílých foto-
grafií, prolézání digitalizovaných mat-
rik (například vím, co měla moje praba-
bička na vysvědčení v první třídě), 
učím se omítat, upekl jsem dort, a teď 
právě studuji, která vzduchovka je nej-
lepší a jak si svépomocí postavit foto-
voltaickou elektránu. Je toho opravdu 
hodně, co by chtěl člověk vědět a umět.    

Samozřejmě mě zajímá také dění v obci. 
Do Metylovic jsme se přistěhovali před 
14 lety a díky divadlu jsem byl v pod-
statě do dění obce vtažen. A jsem rád, 
samozřejmě. Nejsem nijak super spo-
lečenský, takže mi divadlo zásadním 
způsobem pomohlo Metylovice poznat. 
Jinak bych byl možná stále zalezlý na 

Pasekách, jednou za rok zašel na ples, 
jednou za čtyři volit místní zastupitel-
stvo, a to by bylo asi tak vše. Takto už 
jsem poznal docela dost lidí, kteří tu 
tvoří komunitní činnost obce. Ta je pro 
menší obce naprosto zásadní. Zejmé-
na zapojení dětí. Jsem přesvědčený, že 
když děti v obci žijí rády a to znamená, 
že tu mají zábavu, pravděpodobně v ní 
budou chtít žít i jako dospělí a vychová-
vat zde své děti. A budou mít s velkou 
pravděpodobností chuť život v obci 
dále vylepšovat. Jedině to je dle mého 
názoru cesta k místu, kde je radost žít. 
Na jejím počátku jsou vždy spokojené 
a šťastné děti. Cokoliv se v obci vybu-
duje, či vytvoří pro ně, vrátí se to v bu-
doucnu obci několikanásobně.       

Za rozhovor poděkovala  
Martina Mertová

Sakrální památky v Metylovicích – 1. část
Jak jsme již psali v minulém čísle, Michal Bílek a Vavřín 
Michalec zmapovali sakrální památky v naší obci, se kte-
rými vás postupně seznámíme. 

Bližší informace a fotografie najdete na obecních webo-
vých stránkách: https://metylovice.cz/vse-o-metylovi-
cich/sakralni-objekty

KAMENNÝ KŘÍŽ U HLAVNÍ SILNICE  
NA DOLNÍM KONCI
Poř. č.: 1

Název: Kamenný kříž 
u hlavní silnice na dolním 
konci

GPS: 49.62057428N, 
18.32068689E

Parc. č. 1805/1

Majitel pozemku: Luňáček 
Zbyněk MUDr., č. p. 99, 
73949 Metylovice 1/2

Luňáčková Barbara Ing. 
Ph.D., č. p. 99, 73949 Mety-
lovice 1/2

Popis: Kamenný kříž u hlav-
ní silnice na dolním konci 
obce. Na podstavci kříže 
uveden letopočet 1892.

BOŽÍ MUKA
Poř. č.: 2

Název: Boží muka

GPS: 49.6229905N, 
18.337799717E

Parc. č. pravděpodobně 
2011/1

Majitel pozemku: Obec 
Metylovice, č. p. 495, 
73949 Metylovice

Popis: Dřevěný kříž (Boží 
muka) pří cestě do Ho-
doňovic. Pohřebiště dáv-
ných vojáků. Můj otec 
Vavřinec vzpomínal, že se 
tam při zemních pracích 
vyorávaly lidské a zvířecí 
ostatky, podkovy, hroty 
vojenské výzbroje atd. 
Nikdy nebyl proveden 
archeologický průzkum. 
Na betonovém základu 
kříže uveden letopočet 
7. 7. 1942. ve farní kroni-
ce uvedeno svěcení kříže 
Kubalova u „Boží muky“ 
12. 7. 1942.

Okénko do historie
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DŘEVĚNÝ KŘÍŽ NA DVORKU‚ 
PANÍ MARIE HEROTOVÉ
Poř. č.: 3

Název: Dřevěný kříž na dvorku paní Marie Herotové

GPS: 49.6170108N, 18.3349197E

Parc. č. 284/2

Majitel pozemku: Herotová Marie, č. p. 213, 73949  
Metylovice

Popis: Dřevěný kříž na dvorku p. Marie Herotové 
(č. p. 213) pod vodojemem. Tento kříž nechal postavit 
Ignác Michalec u silnice Frýdlant n.O. – Místek. Silnice 
vedla kolem hasičské zbrojnice pod Čupkem a tam, kde 
je elektrické vedení na Čupek, se stahovala dolů k dom-
ku u Kuhejdů (dnes Čečotka, č. p. 273) a šla do vesnice, 
za domkem Metoděje Onderky se brodem napojovala na 
cestu pod Čihadlem směr Místek. Obcházela tak rybník, 
který se rozléval od domku Vavřína Michalce (dříve Svo-
boda, č. p. 199) až k Čihadlu. Ignác Michalec bydlil v dře-
věném domečku (dnes domek Pavla Šiguta, č. p. 501). Kříž 
stál u potůčku v místě dnešní zahrady Stanislava Vrby. Po 
zániku cesty si Ignác Michalec postavil na zpevněné ploše 
cesty selskou usedlost. Kříž si přemístil na svou zahradu 
u novostavby. Ignác Michalec měl, mimo jiných dětí, dva 
syny – Františka a Josefa. František zahynul v první vál-
ce. Zůstala po něm dcera Marie, a ta si vzala Petra Herota 
(Pržno č. p. 1). A byly tam děti Jaroslav, František, Felix 
a dcera (jméno nevím). František si vzal manželku Marii 
ze Starých Hamrů, zůstal na rodném gruntě a měli dvě 

děti. Josef si vzal Marii Svobodovou a měli děti Barboru, 
Anežku, Josefa, Marii, Vavřince. Vavřinec si vzal Aloisii 
Štěpandovou (dnes Blažek, č. p. 221), zůstal na domku 
a měli syna Vavřína. Předkové Svobodovi bydleli v dře-
věnce na horní hrázi rybníku a byli asi nějací porybní. 
U Svobodů bylo asi 10-12 dětí, ale to je již jiná kapitola.

Zápis z farní kroniky: Na svátek Povýšení sv. kříže 
14. 9. 1971 posvětil administrátor Zdislav Škrabal nově 
zbudovaný kříž na humně Petra Herota č. 213. Starý kříž 
byl nahrazen novým, v rozměrech 4x2 m s litinovým 
korpusem vážícím 60 kg. Nově zbudovaný kříž je vyhoto-
ven z dubu, tři leta sťatého. Korpus dal vyžíhat ze starých 
zásob ve Ferrumu Frýdlant n.O. pan František Kořený. 
Dubové dřevo věnoval a dal opracovat Petr Herot z vlast-
ního dubu. O sedmé mši sv. odebral se administrátor na 
určené místo. Tam se také shromáždili věřící po této 
mši sv. Působivě krásnou výzdobu provedl Alois Němec. 
Po vysvěcení zazpívána píseň Svatý kříži, tebe ctíme.

KAMENNÝ KŘÍŽ NA STARÉM HŘBITOVĚ
Poř. č.: 4

Název: Kamenný kříž 
na starém hřbitově

GPS: 49.6140425N, 
18.3344408E

Parc. č. 1270

Majitel pozemku: 
Římskokatolická 
farnost Metylovice, 
č. p. 120, 73949 Me-
tylovice

Popis: Farní kroni-
ka: V letech 1829 byl 
zřízen hřbitov na tzv. 
žitništi a v roce 1833 
byl posvěcen. První 
na hřbitově byl po-
chovám Martin Ře-
ček 1. 4. 1833. Dříve stál zde dřevěný kříž, který v roce 
1871 byl zaměněn křížem kamenným posvěceným.
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Akce květen, červen 2022
Kulturní, společenské, sportovní akce

pondělí  14.00- 17.00
2. 5. Zápis dětí do mateřské školy, v I. třídě ZŠ Metylovice

sobota  8.00 - 9.20
7. 5. Povinné očkování psů proti vzteklině, rozpis zastávek uvnitř Zpravodaje

sobota 19.00
7. 5. Hasičský bál, Sokolovna

sobota 7.00 - 16.00
9. 5. Zápis dětí do mateřské školy, v ředitelně ZŠ Metylovice

neděle 16.30
15. 5.  Kopaná muži Metylovice - Chlebovice

středa 17.00
18. 5. Kopaná muži Metylovice - Hukvaldy

sobota 

21. 5. Spolek rodičů a dětí - smažení vajčiny 

sobota 11.00 - 22.00
28. 5. Burger day 2022, areál fotbalového hřiště

sobota 14.00
28. 5. Odemykání vinohrádku, za sokolovnou

neděle 17.00
29. 5.  Kopaná muži Metylovice - Písek

neděle 17.00
5. 6.  Kopaná muži Metylovice - Palkovice

pátek 18.00 
10. 6. Bluegrass Theatre - Milkeaters a další, areál za školou

neděle 17.00
19. 6.  Kopaná muži Metylovice - Hrádek

pátek 

24. 6. Spolek rodičů a dětí - Dětský den pro děti MŠ a ZŠ Metylovice 

pátek 18.00
25. 6. Bluegrass Theatre - Průdušky a další, areál za školou

čtvrtek  21.00
30. 6. KINO Bluegrass Theatre, areál za školou

květen - červen
Rozpis fotbalových zápasů žáků a dorostu  
najdete uvnitř Zpravodaje v rubrice Sport

středy 14.00 - 18.00
soboty 8.00 - 12.00

Sběrný dvůr a kompostárna, prostory horního kravína

soboty 14.00 - 16.00 

a neděle

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

soboty  14.00 - 16.00 

a neděle
Výstavní síň
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 604 728 996


