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Rekapitulace roku 2021
Jak jste již asi všichni postřehli, tak se 
v roce 2021 podařilo zdárně dokončit 
rekonstrukci zázemí a sociálního za-
řízení na fotbalovém hřišti. Jednalo se 
o investiční akci, kterou doposavad 
obec financovala ze svých vlastních 
prostředků a vyšla na cca 30 mil. Kč. 
Možná se to někomu může zdát hodně, 
ale jak již bylo několikrát řečeno, stav-
ba se zrealizovala za pět minut dva-
náct. Jednak všechny ceny stavebního 
materiálu šly na začátku roku 2021 
o 30 % až 50 % nahoru. U některých 
výrobků se stalo, že nebyly skladem, 
a tak se prodlužovaly termíny dodání. 
A v dnešní době sehnat na požadova-
ný termín daného řemeslníka, je té-
měř nemožné. My jsme však naštěstí 
měli se zhotovitelem (Severomorav-
ská stavební společnost s.r.o.) uzavře-
nou smlouvu o dílo již v červenci 2020 
a rovněž se do zimy stihla téměř celá 
hrubá stavba dokončit. Proto jsme na 
problémy se zdražením stavebního 
materiálu, s prodlevami způsobenými 
pozdní dodávkou zboží nebo s nedo-
stupností řemeslníků až tak moc ne-
narazili. Menší potíže jsme pocítili až 
při samotném dokončování díla a při 
dovybavováni místností. Například 
u židlí do restaurace jsme místo 5 týd-
nů čekali na jejich dodání 10 týdnů. 
Cena pak také oproti původní výši na-
rostla o 5 %. Proto ještě jednou děkuji 
všem, kteří se zasadili o to, že se re-
konstrukci zázemí podařilo v zastupi-
telstvu prosadit skutečně v pravý čas. 

Navíc jsme díky této investici zhod-
notili i majetek obce o více jak 30 %. 
Současná hodnota budovy, již totiž 
nemá hodnotu, rovnající se pořizova-
cí ceně 30 mil. Kč, ale její tržní cena 
vzrostla přinejmenším na 40 mil. Kč, 
takže zhodnocení investice je více jak 
30 %. Sami vidíte, na jaké úrovni se 
dnes pohybují ceny pozemků a nemo-
vitostí na trhu s realitami. Není to jako 
s novým autem, které si pořídíte např. 
za 700 000 Kč. Vyjedete z autosalónu 
a pokud byste se jej rozhodli okamžitě 
zpeněžit, tak byste jej za stejnou cenu 
tj. 700 000 Kč už asi těžko znovu ně-
komu prodali. Museli byste jít s cenou 
dolů. Pokud bychom volné finanční 
prostředky nechali na běžném účtu 
obce, tj. čekali bychom s rekonstrukcí 
zázemí např. na příští rok, tak bychom 
jednak nezískali žádné 30 % zhodno-
cení (úrok na běžném účtu obce činí 
0,001 %, takže z 30 mil. Kč by činil vý-
nos 300 korun) a naopak bychom ještě 
reálně přišli o dalších 1,5 mil. Kč, což 
je částka, která odpovídá letošní cca 
5 % míře inflace. 

oBSah

dění v obci

Slovo StaroSty  
Nový kalendářní rok se nám oteví-
rá stejně jako první stránky našeho 
Zpravodaje. Opět si budeme klást 
otázku, jaký ten přicházející rok bude 
a co nového nám přinese? 

Advent v roce 2021 byl opravdu 
zvláštní a výjimečný.  Z důvodu pan-
demie COVID-19 a vyhlášeného nou-
zového stavu byly zrušeny i naše 
obecní akce (Mikuláš pod širým ne-
bem, Adventní koncert, aj.), omezila se 
opět provozní doba restaurací a počet 
účastníků na kulturních, sportovních 
a společenských akcích. A tak nám 
nezbývá než věřit, že se situace brzy 
zlepší a my se budeme moci opět těšit 
na aktivity, o které jsme byli přijatými 
opatřeními ochuzeni. 

Říká se, že „dvakrát do stejné řeky ne-
vstoupíš“, a tak věřím, že závěr roku 
2021, kdy nejen v Česku padaly re-
kordní incidence (počet nově potvrze-
ných případů nákazy na 100 000 oby-
vatel za týden) bude ponaučením pro 
ty, kteří byli proti očkování a svou 
lehkomyslností zahltili celý zdravotní 
systém. Historická zkušenost jasně 
ukazuje, že díky vakcinaci byla vy-
mýcena řada chorob, které sužovaly 
lidstvo (spalničky, neštovice, dětská 
obrna atd.). Díky vakcinacím je život 
bezpečnější a v průměru delší. Dnes 
se již povinně v Česku očkuje proti 
deseti nemocem. Je to běžně přijíma-
ná podmínka bezpečného fungová-
ní společnosti. Kdo někdy cestoval 
na dovolenou do Afriky, tak do sebe 
napíchal spoustu injekcí či tabletek 
a vůbec neřešil nějaké vedlejší účinky.  
Každý dělal vše proto, aby se na dovo-
lené nenakazil a nezůstal napospas ta-
mějšímu zdravotnictví. Povinné očko-
vání proti koronaviru by tudíž nebyla 
žádná revoluce, jen pokračování ve vy-
zkoušeném a funkčním modelu. 

I přes překážky, které přinesl závěr le-
topočtu věřím, že se nám v roce 2022 
podaří realizovat připravené projekty 
(chodník Vrchovina – Žukov, opravy 
místních komunikací, dopracování 
projektových dokumentací na chod-
ník na dolní konec, rozšíření hřbitova 
či kanalizaci), a že se život nejen v naší 
vesnici vrátí opět do starých, dobrých 
kolejí.  

Přeji vám všem krásný a pokojný rok 
2022, splnění všech přání, dobrou ná-
ladu, pevné zdraví a hodně štěstí. 

Ing. Lukáš Halata, starosta obce
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Zároveň se v roce 2021 dovršila stav-
ba sběrného dvora a kompostárny. Ve 
stavebním povolení nám byl nařízen 
jednoletý zkušební provoz. A i k to-
muto zkušebnímu provozu bylo zapo-
třebí doložit na stavební úřad kladné 
stanovisko od Krajské hygienické 
stanice a od Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje. Pro 
vyjádření Krajského úřadu, odboru 
životního prostředí a zemědělství 
se musel zpracovat provozní řád. 
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, 
odbor ŽP zase ke svému rozhodnutí 
požadoval kladné vyjádření Povo-
dí Odry a Povodí Odry zase od nás 
vyžadovalo zpracování havarijního 
plánu. Takže si člověk někdy připadá 
jako v pohádce o kohoutkovi a slepič-
ce, kdy slepička pro trochu vody pro 
kohoutka musela studánce přinést 
od švadleny šátek, švadleně zase 
střevíčky od ševce, ševci štětiny od 
prasátka atd. Byrokracie jen kvete. 
Pro rozjezd sběrné dvora bude ještě 
zapotřebí jej dovybavit abroll kon-
tejnerem na velkoobjemový odpad 
a nebezpečný odpad, aby občané 
mohli odpad odevzdávat na sběrný 

dvůr průběžně, respektive v otevíra-
cí době sběrného dvora, která bude 
pravděpodobně vždy ve středu od 
15 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 
12 hodin. Mimořádně pak ještě v pra-
covní dny a v pracovní době zaměst-
nanců obce po telefonické domluvě. 
Kompostárna je prakticky připrave-
na ke svému plnému provozu. Veš-
keré strojní vybavení potřebné pro 
chod kompostárny máme již poříze-
né, a to rovněž s přispěním dotace. 

A poslední velká akce, která se v roce 
2021 dotáhla do zdárného konce, byla 
stavba chodníku, úsek 1 a 2, tj. od 
kostela až po ovocný sad. 

I přes tyto velké investice se nám na 
konci roku 2021 podařilo hospodařit 

se zůstatkem finančních prostředků 
ve výši více jak 17 mil. Kč. Takže do 
roku 2022 máme na pokrytí pláno-
vaných investic (chodník Vrchovina 
– Žukov, opravy místních komunikací 
na dolním konci za kravínem, k Med-
věďoku, na Žukov, projektová doku-
mentace chodníku na dolní konec, 
rozšíření hřbitova, kanalizace atd.) 
zajištěn určitý finanční polštář, který 
by měl zajistit jejich realizaci, popř. 
zabezpečit podíl na spolufinancování 
investičních akcí realizovaných s po-
mocí dotací. 

Ing. Lukáš Halata, starosta

Pravidla pro poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce Metylovice na rok 2022
Článek I. 
Základní ustanovení

Účelem dotačního programu je stano-
vení základních pravidel pro posky-
tování individuálních dotací a finanč-
ních darů z rozpočtu obce Metylovice, 
sjednocení postupů žadatelů a postu-
pu poskytovatele dotace.  

1. Cíl dotačního programu

Cílem poskytnutí individuálních do-
tací a finančních darů je podpora fy-
zickým osobám a subjektům vyvíje-
jícím veřejně prospěšnou činnost na 
území obce Metylovice či ve prospěch 
občanů obce. Jedná se zpravidla 
o pravidelnou zájmovou činnost, jed-
norázové projekty a činnosti ve smy-
slu podpory a rozvoje aktivit v obci. 
Dotace z rozpočtu obce Metylovice se 
poskytuji za účelem podpory celoroč-
ní činnosti, a to především dětí a mlá-
deže, jednorázových aktivit jednotliv-
ců, organizací či spolků, neziskového 

charakteru a volnočasových aktivit 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, jejichž činnost bezpro-
středně souvisí s obcí Metylovice. 

2. Právní předpisy a dokumenty

Neinvestiční dotace (dále jen „dota-
ce“) a finanční dary poskytuje obec 
Metylovice (IČ 00535991) v soula-
du se schváleným rozpočtem obce, 
schváleným Programem rozvoje 
obce a v souladu s ustanovením § 9 
ods.1 písm. h), resp. dle § 10a odst. 
1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v souladu s § 35 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále se 
řídí zejména následujícími právními 
předpisy:

• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o ob-
cích“), 

• zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), 

• zákonem č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), 

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o účetnictví“), 

3. Okruh žadatelů

Dotace a finanční dar může být po-
skytnut registrovaným sportovním 
klubům, občanským sdružením, ne-
ziskovým a jiným organizacím (dále 
jen „spolky“) a fyzickým osobám, 
které provádějí veřejně prospěšnou 
činnost (výchovná, kulturní, sportov-
ní, volnočasové a společenské činnos-
ti dětí, mládeže a dospělých, sociální 
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a zdravotní) a to na jejich činnost 
nebo na podporu realizace jejich kon-
krétních projektů. Dále lze dotaci či 
finanční dar poskytnout i jiným pří-
jemcům veřejných rozpočtů (např. 
hasičský sbor apod.). 

Předpokladem poskytnutí dotace 
nebo finančního daru je vyrovná-
ní veškerých závazků vůči rozpoč-
tu obce Metylovice, tedy i řádně 
a včas předložené vyúčtování jiné 
dotace poskytnuté žadateli z roz-
počtu obce v předchozích letech 
včetně splnění všech dalších pod-
mínek vázaných na danou jinou po-
skytnutou dotaci. 

4. Výše celkové částky určené na 
dotační program a výše dotace

Plánovaný celkový objem finanč-
ních prostředků vyčleněných v roz-
počtu obce je 450 000,- Kč na dotace 
a 150 000 tisíc Kč na finanční dary 
pro rok 2022. Maximální výše do-
tace, kterou je možno poskytnout 
jednomu žadateli na jeden kon-
krétní projekt nebo na všechny re-
alizované projekty činí maximálně 
225 000,-Kč za rok. Obec si vyhrazu-
je právo upravit rozpočtovým opat-
řením objem finančních prostředků 
dle potřebnosti jednotlivých žádos-
tí. Konečný objem prostředků bude 
stanoven Zastupitelstvem obce Me-
tylovice.

Vždy bude určena maximální výše 
dotace na podanou žádost. Výše dota-
ce však bude zároveň činit z pravidla 
max. 60 % z následně prokázaných 
a doložených nákladů. V odůvodně-
ných výjimečných případech může 
zastupitelstvo obce poskytnout dota-
ci ve výši 100 % nákladů.

Při posuzování výše dotace spolkům 
bude brán zřetel na plnění kritérií, 
jako jsou počet aktivních členů spol-
ku, počet aktivních členů mládeže, 
počet registrovaných soutěžních 
družstev nebo jednotlivců, počet tre-
nérů a vedoucích mládeže, četnost 
aktivit členů spolků a jejich aktivní 
spolupráce s obcí.  

Příjmy ve formě zisku, vytvořené 
v rámci projektu, je příjemce povinen 
vyčíslit v závěrečném vyúčtování re-
alizace projektu a o tuto část ponížit 
poskytnutou dotaci. 

5. Lokalizace poskytování dotací 
a finančních darů 

Podpořený projekt musí být realizo-
ván na území obce Metylovice nebo 
ve prospěch občanů obce.

6. Předmět dotace a finančních darů
Finanční prostředky vyčleněné v roz-
počtu obce Metylovice na program 
musí být použité na účel, který si ža-
datel stanoví ve své žádosti a může 
se jednat např. o - nákup materiálu, 
služeb, vybavení drobným hmotným 
majetkem, jehož ocenění je nižší nebo 
rovno 80 tis. Kč, vybavení drobným 
nehmotným majetkem jehož ocenění 
je nižší nebo rovno 60 tis Kč, proná-
jem prostor a techniky, nákup cen pro 
soutěžící, cestovné, startovné, mzdy 
a ostatní osobní náklady (dále jen 
OON), náklady na propagaci projektu 
max do výše 10 % poskytnuté dotace, 
další adekvátní náklady související 
s projektem, a to především v oblas-
tech sportu, kultury, sociální oblasti 
a ostatních zájmových aktivit.

Nestanoví-li smlouva o poskytnutí 
dotace či finančního daru jinak, lze 
dotaci či finanční dar použít na mzdy 
a OON maximálně do výše 30 % po-
skytnuté dotace.

7. Časový harmonogram realizace 
projektu a období pro čerpání 
dotace

Čerpání dotace a realizace projektu 
musí spadat do období od 1.1.2022 do 
31.12.2022. 

8. Platební podmínky
Dotace bude příjemci poskytnuta 
na základě veřejnosprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace a finanční dar na 
základě darovací smlouvy z rozpočtu 
obce Metylovice do 30 dnů ode dne 
uzavření veřejnosprávní či darovací 
smlouvy, a to bezhotovostním pře-
vodem na účet příjemce dotace nebo 
finančního daru jednorázovou splát-
kou. Ve výjimečných případech může 
být dotace či finanční dar, při nízkých 
přidělených částkách, poskytnut 
v hotovosti na pokladně Obecního 
úřadu Metylovice.

9. Neuznatelné výdaje projektu
Neuznatelné výdaje projektu jsou vý-
daje, které nelze zahrnout do celko-
vých nákladů projektu:

• finanční leasing, nákup nemovi-
tostí, půjčky, bankovní poplatky,

• daně, pokuty, penále, občerstvení 
a pohoštění, výjimkou je pitný re-
žim a stravování účastníků akce 
konané v přímé souvislosti s úče-
lem projektu.

• náklady prokazatelně nesouvisejí-
cí s projektem.

10. Čerpání, vyúčtování a kontro-
la dotace

Čerpání dotace, její vyúčtování a kon-
trola budou realizovány za podmínek 
stanovených veřejnosprávní smlou-
vou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Metylovice. Příjemce nesmí po-
skytovat finanční prostředky dotace 
jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud se nejedná o úhradu 
spojenou s realizací činností, na které 
byly prostředky dotace poskytnuty.

Příjemce je povinen použít dotaci 
hospodárně, efektivně a pouze na 
účel uvedený v podaném projektu 
a citovaný ve smlouvě a v souladu 
s podmínkami pro poskytnutí a čer-
pání dotace. Příjemce je povinen 
přijatou dotaci použít výhradně na 
financování projektu nebo činnosti 
schválené poskytovatelem, které re-
alizuje vlastním jménem, na vlastní 
účet a na vlastní odpovědnost. 

Po ukončení realizace projektu zpra-
cuje příjemce dotace závěrečnou 
zprávu a vyúčtování poskytnuté do-
tace a předloží je na účtárně obecní-
ho úřadu. Příjemce doloží finanční 
vyúčtování kopiemi prvotních dokla-
dů a dalších dokladů, které se vztahu-
jí k poskytnuté dotaci. Náklady musí 
být účetně evidované, identifikova-
telné, ověřitelné a podložené origi-
nálními dokumenty. Přidělená dotace 
musí být řádně proúčtována v účet-
nictví daného subjektu v souladu se 
zákonem o účetnictví. 

Kontrolu čerpání dotace může po-
skytovatel dotace provést podle zá-
kona č. 320/2001 Sb., (dále jen „ve-
řejnosprávní kontrola“) za účelem 
ochrany veřejných prostředků před 
nehospodárným, neúčelným nebo 
neefektivním nakládáním s nimi, 
před porušováním právních předpisů 
při nakládání s nimi nebo před trest-
nou činností.
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11. Povinná publicita

Žadatel, který obdrží dotaci, se zava-
zuje, že při propagaci podpořené akce 
bude uvádět obec Metylovice jako 
poskytovatele finančních prostředků 
na její realizaci a současně bude o své 
činnosti a aktivitách informovat ve-
řejnost formou zasílání příspěvků do 
informačního zpravodaje vydávané-
ho obcí.

Příjemce dotace souhlasí se zveřejně-
ním údajů o poskytnutí dotace a zá-
věrečné zprávy.

Článek II.
Pravidla pro předkládání žádostí 
a průběh dotačního řízení

1. Vyhlášení dotačního programu

Vyhlášení dotačního programu bude 
realizováno zveřejněním na úřední 
desce a na webových stránkách obce 
Metylovice. 

2. Lhůta, způsob a místo podání žá-
dosti

Žádosti je možné podávat v období od 
1.1.2022 do 30.10.2022, avšak na nej-
bližší zasedání zastupitelstva obce 
budou zařazeny jen ty žádosti, které 
budou fyzicky odevzdány na podatel-
ně Obecního úřadu Metylovice, včet-
ně žádostí doručených poštou nebo 
prostřednictvím datové schránky, 
nejpozději 14 kalendářních dní před 
konáním nejbližšího zasedání zastu-
pitelstva obce. Uvedená doba je nutná 
pro zpracování žádosti.

Pro podání žádosti musí žadatel vyu-
žít připravený formulář žádosti. Elek-
tronický formulář žádosti je přílohou 
této výzvy a je k dispozici na webové 
adrese www.metylovice.cz, nebo je 
možné si ho vyžádat na obci. Vyplně-

ný formulář spolu s přílohami žadatel 
odevzdá na podatelně Obecního úřa-
du Metylovice nebo odešle poštou na 
adresu: Obecní úřad Metylovice, 739 
49 Metylovice 495, případně s využi-
tím datové schránky.

Žadatelům se předložené žádosti ne-
vracejí. 

3. Náležitosti žádosti

K žádosti o poskytnutí dotace žadatel 
povinně přiloží: 

1. Kopii dokladu jednoznačně proka-
zujícího právní subjektivitu žada-
tele (např. stanovy, výpis z obchod-
ního rejstříku, zřizovací listiny, 
apod.).

2. Kopii smlouvy o běžném účtu nebo 
kopii výpisu z účtu (k bankovnímu 
spojení uvedenému v žádosti).

3. Doklad o oprávněnosti osoby jed-
nat za právnickou osobu (např. 
jmenovací dekret, zápis o zvolení 
členů statutárního orgánu, plnou 
moc, apod.).

4. Kopie pracovní smlouvy, doho-
dy o provedení práce nebo doho-
dy o pracovní činnosti v případě, 
že žadatel bude z dotace hradit 
mzdy (platy), daně a odvody, do-
hody o pracovní činnosti a dohody 
o provedení práce (postačuje do-
dat při vyúčtování dotace).

5. V případě zastoupení plnou moc 
o zastoupení.

6. V případě žádosti o dotaci na kon-
krétní skupinu osob je nutné dolo-
žit jmenný seznam dotčených osob.

Nepovinně může žadatel přiložit ko-
pii výroční zprávy včetně účetních 
výkazů za předešlý kalendářní rok.

Obec Metylovice si vyhrazuje právo 
vyžádat si další doplňující informace 
od žadatele, zejména ty, které směřují 
k posouzení účelnosti a hospodár-
nosti poskytnuté dotace, nebo k po-
souzení žadatele.

4. Řízení o poskytnutí dotace nebo 
finančního daru

O poskytnutí dotace nebo finanční-
ho daru (včetně její maximální výše) 
rozhodne Zastupitelstvo obce Me-
tylovice. Na poskytnutí dotace nebo 
finančního daru v rámci tohoto do-
tačního programu není právní nárok. 
Obec Metylovice si vyhrazuje právo 
dotační program zrušit.

Informace o výsledku řízení spolu 
s informacemi o stavu žádosti žada-
tel získá na Obecním úřadě Metylo-
vice a internetových stránkách obce. 
S úspěšnými žadateli bude uzavřena 
veřejnosprávní smlouva o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice. 
Finanční dary jsou poskytovány na 
základě darovacích smluv podle zá-
kona (občanský zákoník).

Přílohy:

1. Formulář Žádosti o poskytnutí in-
dividuální dotace

2. Formulář Finanční vypořádání do-
tace

3. Vzor Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu obce 
Metylovice

Tento dotační program schválilo Za-
stupitelstvo obce Metylovice na své 
schůzi konané dne 23. 11. 2021.

Přílohy si můžete vyzvednout na Obec-
ním úřadě v Metylovicích nebo je najde-
te na webových stránkách obce: www.
metylovice.cz

Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc  
seniorům z rozpočtu obce Metylovice na rok 2022 
Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc se-
niorům z rozpočtu obce Metylovice schvaluje Zastupi-
telstvo obce Metylovice každoročně svým usnesením. 

2. Za realizaci těchto pravidel je odpovědný Obecní úřad 
Metylovice.

Článek 2
Obecná závazná pravidla

1. Finanční dar na pomoc seniorům, se poskytuje trvale 
hlášeným osobám v obci Metylovice, od dosaženého 
věku 70 let. 

2. Finanční příspěvky budou poskytnuty osobám, kteří 
splní následující podmínky: 
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obec informuje

Poplatky v roce 2022
Zastupitelstvo obce Metylovice schválilo na svém zasedání dne 23. 11. 
2021, mimo jiné,  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku 
ze psů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Od 1. 1. 2022 se mění výše místního poplatku za psa následovně:
první pes 100,- Kč, druhý a každý další pes 200,- Kč 
splatnost poplatku je do 30. 4. 2022.

Od 1. 1. 2022 se rovněž mění výše poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství (poplatek za odpad) následovně:
- fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci 600,- Kč 
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro ro-

dinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je 
umístěna na území obce 600,- Kč

splatnost poplatku je do 31. 03. 2022.

Všechny poplatky můžete zaplatit:
- hotově v pokladně OÚ
- platební kartou v pokladně OÚ
- převodem na bankovní účet obce Metylovice
 č.: 27-3599820227/0100
 VS: číslo domu/chaty.

Vzhledem k epidemiologické situaci preferujeme platbu převodem na účet 
obce.

Růžena Vrbová

Termíny svozu  
popelnic  

MeTyLOVICe - LIChé STŘeDy

LeDeN 5 19

ÚNOR 2 16

BŘeZeN 2 16 30

DUBeN 13 27

KVĚTeN 11 25

ČeRVeN 8 22

ČeRVeNeC 6 20

SRPeN 3 17 31

ZÁŘÍ 14 28

ŘÍJeN 12 26

LISTOPAD 9 23

PROSINeC 7 21

Svoz popelnic v roce 2022 bude v naší 
obci 1 x za 14 dnů, každý lichý týden, 
vždy ve středu. První svoz popelnic 
v roce 2022 bude 5. ledna. V obecním 
kalendáři je den svozu popelnic ozna-
čen ikonkou popelnice.

a) v souladu s aktuálně platnou vy-
hláškou obce řádně, včas a ve 
správné výši uhradí poplatek za 
komunální odpad, 

b) u žadatele o finanční příspěvek 
není evidován žádný dluh vůči OÚ 
Metylovice. 

3. Pokud žadatel nesplní některou 
z podmínek uvedených v předcho-
zím bodě, nebude mu příspěvek 
poskytnut. 

4. Finanční dar na pomoc seniorům 
se poskytuje na základě žádosti, 
kterou je možné obdržet na OÚ Me-
tylovice. 

5. Finanční dar na pomoc seniorům 
není převoditelný na jinou osobu 
nebo právní subjekt. 

Článek 3
Výše daru

1. Výše daru na příslušný kalendářní 
rok určuje svým usnesením Zastupi-
telstvo obce Metylovice. Toto usne-
sení je vždy součástí zápisu z veřej-
ného zasedání zastupitelstva.

2. Obec Metylovice poskytne žadate-
lům, při splnění obecně závazných 
pravidel těchto zásad finanční dar 
v roce 2022 ve výši 600,- Kč na 

základě vyplněné a podepsané žá-
dosti.

3. Nárok na finanční dar je jednorá-
zový. V případě nedočerpání limi-
tu, nebude tento rozdíl finančního 
daru žadateli v příslušném kalen-
dářním roce již vyplacen.

Článek 4
Způsob proplacení

1. Peněžní prostředky jsou vypláceny 
v hotovosti na pokladně OÚ. 

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Zásady schválilo Zastupitelstvo 
obce Metylovice dne 23. 11. 2021. 

2. Zásady nabývají platnosti a účin-
nosti dnem 1. 1. 2022. 
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číslo 1/2022

Oznámení  
o změně ceny  
vodného a stočného 
od 01. 01. 2022
Na základě usnesení předsta-
venstva akciové společnosti Sm-
VaK Ostrava a.s., byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny 
nové ceny vodného a stočného 
od 1. ledna 2022 takto:

voda pitná (vodné)  
45,91 Kč/m3 (bez DPH) 
50,50 Kč (včetně 10 % DPH)

voda odvedená (stočné) 
40,79 Kč/m3 (bez DPH) 
44,87 Kč (včetně 10 % DPH).

Nové ceny budou uplatněny po 
prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2022, po-
případě bude postupováno dle 
uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavate-
lem.

Upozornění
Termíny plesů i dalších akcí, kte-
ré jsou uvedeny v termínovém 
kalendáři na zadní straně toho-
to Zpravodaje se mohou vzhle-
dem k měnící se situaci ohledně 
koronavirové pandemie rušit. 
Sledujte proto vývěsky, obecní 
webové stránky a obecní Face-
book, ev. webové stránky jed-
notlivých spolků.

Obecní kalendář na rok 2022
Také pro rok 2022 pro vás připra-
vil PR výbor obecní kalendář. Ten-
tokrát s názvem „Metylovice čím 
dál krásnější“. Najdete v něm foto-
grafie vybudovaných staveb v naší 
vesnici v posledních letech a také 
fotografie, které nám zaslali naši 
„tuláci“ při „toulkách po Metylovi-
cích“ při hledání kešek podle ka-
lendáře 2021. Určitě se vám budou 
líbit.

V kalendáři na rok 2022 najdete 
také termíny svozu komunálního 
odpadu (ikonka popelnice) i pláno-
vané termíny některých obecních, 
sportovních i kulturních akcí.

Každé číslo popisné obdrží jeden 
kalendář zdarma. Podmínkou je, 
že na daném popisném čísle nejsou 
evidovány žádné finanční pohle-
dávky vůči obci (poplatky za odpa-
dy, psa apod.). 

PR výbor

Statistika obce k 22. 11. 2021
K 22. 11. 2021 má obec Metylovice celkem 1.783 občanů (včetně cizinců).

Přistěhovalo se:       41 osob                Zemřelo:         15 osob (6 ženy, 9 muži)
Odstěhovalo se:        43 osob                 Narodilo se:   15 dětí (8 chlapců, 7 holčičky)

Počet obyvatel   Všichni Muži Ženy
Všichni          1772    881     891
Do 15 let         312     162 150
Do 18 let         360     186 174
Od 18 do 60 let         921      470 451
Nad 18 let       1412     695 717
Nad 60 let         491     225 266

 Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let
 Nejmladší obyvatel 11.11.2021
 Nejmladší muž  20.09.2021
 Nejmladší žena 11.11.2021
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  27.09.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924

Upozornění k zimní údržbě místních 
komunikací
Obecní úřad Metylovice upozorňuje 
občany, aby nyní v zimním období 
neparkovali své osobní automobi-
ly na okraji místních komunikací 
nebo celodenně neodstavovali svá 
auta na parkovištích před školou, 
obecním úřadem či sokolovnou. 

Tato vozidla pak tvoří překážku 
zaměstnancům obce při odklízení 
sněhu z těchto parkovišť a omezují 
pracovníky zimní údržby, kteří se 
starají o to, aby všechny obecní ces-
ty byly, pokud možno včas a v celém 
úseku sjízdné.

Termíny pláno-
vaných plesů 
v roce 2022 
Hasičský ples  29. 01. 2022

Dětský ples 05. 02. 2022

Fotbalový ples  12. 02. 2022

Šibřinky  26. 02. 2022

Všechny plesy se konají v prosto-
rách místní sokolovny.
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Metylovice čím dál krásnější
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Metylovice čím dál krásnější
2022
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„Toulky po Metylovicích“
V době, kdy čtete tyto řádky vrcho-
lí soutěž „Toulky po Metylovicích“. 
Její ukončení bude 31. 12. 2021. Do 
slosování o hlavní ceny budou zařa-
zeni všichni, kteří navštívili alespoň 
20 míst.

Drobnou cenou bu-
dou odměněni všich-
ni účastníci soutěže.

Pokud to aktuální 
koronavirová situ-
ace dovolí, proběh-
ne losování v lednu. 
Všichni účastníci 
soutěže budou včas 
informováni.

Od 1. 1. 2021 byla 
zahájena také do-
provodná soutěž 
o nejzajímavější fo-

tografii z toulek po Metylovicích. 
O nejlepší fotografii každého měsíce 
rozhodovaly lajky na facebooku. 

Do soutěže byl zaslán neuvěřitelný 
počet nádherných fotografií. Pohledy 
na různá tradiční i netradiční místa 
naší vesnice tak, jak je zachytili „tu-
láci“ svými objektivy si můžete pro-
hlédnout na facebooku a také v obec-
ním kalendáři. Bohužel ne všechna 
fota byla pro kalendář vhodná, ať už 
z důvodu formátu nebo kvality, což 
nás v závěrečné fázi přípravy kalen-
dáře velmi mrzelo. 

Autora vítězné prosincové fotografie 
přineseme v příštím vydání.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
soutěže, ať již v hledání kešek nebo 
ve fotografování. 

PR výbor

AUTORKOU VÍTĚZNéhO FOTA V ŘÍJNU  
je Jana Valeriánová.

VÍTĚZKOU LISTOPADOVé SOUTĚže 
je eliška Mačejovská.

A ceny jsou opravdu hodnotné:

1. cena – stan
2. cena – batoh
3. cena – spací pytel

Vítězné foto v říjnu Vítězné foto v listopadu
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www.metylovice.cz

Zabezpečme vodoměry před mrazem! 
Výměna poničeného vodoměru se 
domácnostem prodraží. Buďme od-
povědní od prvních dnů, kdy dorazily 
noční a ranní mrazy, a proveďme po-
třebná opatření!

Pokud je vodoměr umístěný ve ven-
kovní šachtě, je potřeba zkontrolovat 
její spolehlivé uzavření tak, aby nedo-
cházelo k neúměrnému prochlazová-
ní jejího vnitřního prostoru. Pokud se 
potrubí a vodoměr nacházejí v hloub-

ce, kde mohou zmrznout, je potřeba 
zajistit poklop tepelnou izolací. Po-
užít je možné například polystyren 
nebo minerální izolační vatu – nikoliv 
ale skelnou.

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř 
domu, chaty, chalupy nebo jiné nemo-
vitosti, je nezbytné zabránit vystave-
ní vnitřní instalace a vodoměru účin-
kům mrazu například vnější tepelnou 
izolací. Je potřeba také prověřit, jestli 

nemůže mrazivý vzduch pronikat 
k vodoměru například sklepním ok-
nem, což bývá často opomíjené citlivé 
místo pro tento typ havárií. Teplota 
v daném prostoru se musí dlouho-
době pohybovat nad bodem mrazu. 
Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí 
obalit izolačním materiálem.

K poškození vodoměru může dojít 
také v případě, když se někdo sna-
ží zamrzlou vnitřní instalaci včetně 

vodoměru rozmrazovat vy-
sokou teplotou – například 
horkovzdušnou pistolí nebo 
otevřeným ohněm. Tento ex-
trémní zásah většinou vede 
k tomu, že vodoměr zůstane 
nefunkční a je nutné ho vy-
měnit. Poškození plastových 
částí zařízení vysokou tep-
lotou je zjistitelné po jeho 
demontáži. Těmto rychlým 
a radikálním řešením se roz-
hodně vyhněme, přinesou 
vždy víc škody než užitku.

Před zamrznutím je nutné 
chránit také vodovodní pří-
pojku. Základním faktorem je 
to, aby byla dodržena takzva-
ná nezámrzná hloubka, kdy 
se doporučuje jako minimál-
ní krytí potrubí jeden metr, 
ve zpevněných plochách až 
150 centimetrů. Kritickým 
místem jsou zde místa ven-
kovních uzavíracích armatur, 
místa se sníženým krytím 
(například přechody vodních 
toků) nebo souběhy s potru-
bím dešťových kanalizací.

Za zabezpečení vodoměru 
odpovídá odběratel, od ně-
hož v případě poškození zaří-
zení bude SmVaK při výměně 
požadovat náhradu škody. 
Její výše se bude odvíjet od 
aktuální prodejní ceny da-
ného typu vodoměru a času 
potřebného pro jeho montáž. 
Průměrně může jít zhruba 
o 2 000 korun.

Mgr. Marek Síbrt, 

Mluvčí Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava a.s.

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
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Změny jízdních řádů
Od 12. 12. 2021 došlo ke změnám 
jízdních řádů jak na železničních tra-
tích, tak v autobusové dopravě. 

Bližší informace k jízdním řádům, na 
kterých nastaly největší změny v Mo-
ravskoslezském kraji naleznete na 
níže uvedených webových stránkách.

žeLeZNIČNÍ TRATĚ
322 Cieszyn – Český Těšín – Frý-
dek-Místek (linka S7) 
https://www.spravazeleznic.cz/
documents/50004227/142515241/
k322.pdf/18eedeca-d844-4ac3-
9108-4bf1b091d8d8 

323 Ostrava – Valašské Meziříčí, 
Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
(linky S5 a S6) 
https://www.spravazeleznic.cz/
documents/50004227/142515241/
k323.pdf/4e67722b-4cac-4732-a6c0-
c2582edfd58e 

325 Studénka – Veřovice (linka S8) 
https://www.spravazeleznic.cz/
documents/50004227/142515241/
k325.pdf/4d3bb1c0-e0bb-4c01-8eb-
6-f993cdbc23af 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Okres Frýdek-Místek: 
http://www.kodis.cz/pdf/
JŘ_12_12_2021/okres Frýdek-Místek.
pdf 

Okres Bruntál:
http://www.kodis.cz/pdf/
JŘ_12_12_2021/okres Bruntál.pdf

Okres Opava: 
http://www.kodis.cz/pdf/
JŘ_12_12_2021/okres Opava a linky 
směr Velká Polom.pdf 

Okres Nový Jičín: 
http://www.kodis.cz/pdf/
JŘ_12_12_2021/okres Nový Jičín 
a linky směr Klimkovice.pdf 

Okres Karviná: 
http://www.kodis.cz/pdf/
JŘ_12_12_2021/okres Karviná.pdf
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BLIžŠÍ INFORMACe K JÍZDNÍM ŘÁDůM  
NA KTeRýCh NASTALy NeJVĚTŠÍ ZMĚNy  

V MORAVSKOSLeZSKéM KRAJI NALeZNeTe NA  
www.SPRAVAZeLeZNIC.CZ  

A www.KODIS.CZ
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Denní centrum Maják, bezpečné útočiště pro vaši nemocnou duši
Setkali jste se s duševním onemocně-
ním nebo lehkým mentálním postiže-
ním? Nebo jen znáte takovouto osobu 
ve vaší blízkosti? 

Přestože to na první pohled nemusí 
být patrné, velká část populace je po 
většinu svého života doprovázena du-
ševním onemocněním nebo lehkým 
mentálním postižením. Dle Národní-
ho ústavu duševního zdraví dokon-
ce vzrostl, v souvislosti s pandemií 
covid-19 a souvisejícími restriktiv-
ními opatřeními, výskyt duševních 
onemocnění u dospělé populace ČR 
na téměř 30 %. Což znamená, že se 
každý třetí Čech potýká s duševním 
onemocněním.

Mnoho lidí, prožívajících duševní pro-
blémy, nevyhledává odbornou pomoc, 
protože si často závažnost svých ob-
tíží nepřipouští nebo se zkrátka bojí 
negativní reakce svého okolí, vlastní 
stigmatizace. Víme, že péče o vlastní 
duševní zdraví je důležitá a jde přede-
vším o to si uvědomit, co tomu, které-
mu člověku pomáhá a jaké aktivity by 
měl zařadit do svého běžného života 
tak, aby se dokázal vypořádat i s mi-
mořádnými nároky současné doby. 
Středisko Charity Frýdek-Místek, 
Denní centrum Maják, bylo zřízeno 

právě k tomu, aby poskytlo bezpečný 
prostor a útočiště pro lidi s duševním 
onemocněním a lehkým mentálním 
postižením. Potřeba místa, kam se 
tito lidé mohou vracet, místa, ve kte-
rém jsou pochopeni a respektováni, je 
totiž nezbytná. 

Denní centrum Maják je místem, kde 
mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet 
své schopnosti, trénovat své vědomos-
ti, trávit svůj volný čas a udržovat spo-
lečenské kontakty. Cílem této služby je 
umožnit osobě s duševním onemocně-
ním nebo lehkým mentálním postiže-
ním aktivní návrat do běžného života.

To, jak spolupráce s klienty v Den-
ním centru Maják probíhá, popisu-
je vedoucí tohoto střediska, Tere-
zie Kolčárková: „S klienty pracujeme 
buď individuálně, tzn., že pomáháme 
klientovi s jeho konkrétní zakázkou, 
nebo skupinově v rámci nabízených 
aktivit, kdy můžeme pracovat i s více 
klienty najednou. Klientům nabízíme 
aktivity, které jsou zaměřeny na udrže-
ní nebo zlepšení motoriky a na procvi-
čování paměti. Také umožňujeme růz-
né nácviky (vaření, základy práce na 
PC), pohybové aktivity a v neposlední 
řadě aktivity zaměřené na trávení vol-
ného času (společenské hry, zhlédnutí 

dokumentů). V případě potřeby posky-
tujme klientům i základní sociální po-
radenství.“ 

A na co kladou pracovnice Denního 
centra Maják důraz? „Respektujeme 
jedinečnost každého klienta, motivu-
jeme ho, aby svou nepříznivou situaci 
řešil. Podporujeme ho v jeho zodpo-
vědnosti a konečné rozhodnutí nechá-
váme na něm.“

Pokud jste vy nebo váš blízký osobou 
s duševním onemocněním nebo leh-
kým mentálním postižením, je vám 
18 a více let a rádi byste využili slu-
žeb Denního centra Maják, pak se na 
nás můžete obrátit.

Denní centrum Maják:
 F. Čejky 450, Frýdek-Místek, pro-
vozní doba: pondělí až pátek 8.30-
14.30 
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@chari-
tafm.cz 
web: www.charitafm.cz
fb: https://www.facebook.com/den-
nicentrummajak/

ZASeDÁNÍ ZASTUPITeLSTVA OBCe MeTyLOVICe DNe 12. 10. 2021
Přítomno: 11 členů ZO

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jakuba Farné-
ho a pana Jana Koloničného.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje kupní smlouvu s Mgr. Kamilou 
Novákovou, Frýdlantská 1886, 738 01 
Frýdek – Místek, na odkoupení pozem-
ku parc. č. 2018/1 v k. ú. Metylovice, 
za cenu danou znaleckým posudkem, 
tj. 5 200 Kč a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje poskytnutí individuálních dotací 
a darů z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2021 dle návrhu finančního výbo-
ru – viz příloha č. 3.

Výsledek hlasování: Pro 11. 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 zá-
kladě 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 stav-

by č. IP-12-8027639/03, Metylovice, 
č. parc. 690, NNv, NNk a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 4.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje Smlouvu se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 
Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou 
na základě plné moci společností El-
trab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, 
120 00 Praha 2 – Vinohrady, zastou-
penou jednatelem Ing. Martinem Bar-
tečkem, o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístě-

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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ní stavby č. IV-12-8022300/1, Mety-
lovice, č. parc. 525/148, přípojka NNk 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 11. 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 základě 
plné moci společností ENPRO Energo 
s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí, IČ: 28628250, o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodě o umístění stavby č. IE-12-
8008201/011, Lhotka – Metylovi-
ce, prop. VN 224_52-VNk a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 6. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje spolufinancování nových kotlí-
kových dotací v rámci připravované 
4. výzvy a to částkou 10 000 Kč na 
každou úspěšnou žádost, podanou 
vlastníky RD v obci Metylovice. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje výběr společnosti Porr, a.s., PJ Os-
trava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava – 
Bartovice, IČ: 43005560, jako zhoto-
vitele na opravu místních komunikací 
v Metylovicích, za nabídkovou cenu 
1 054 998 Kč bez DPH.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a podpi-
su smlouvy o dílo se společností Porr, 
a.s., PJ Ostrava, Šenovská 463, 717 00 
Ostrava – Bartovice, IČ: 43005560, na 
opravu místních komunikací v Mety-
lovicích – viz příloha č. 7.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje rozpočtovou úpravu č. 7 – viz pří-
loha č. 8. 

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

Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje záměr výpůjčky části obecního po-

zemku parc. č. 452/8 v k. ú. Metylovice, 
za účelem zřízení veřejného místa zpět-
ného odběru odpadních pneumatik.

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice schva-
luje podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z Ministerstva pro místní rozvoj na 
rok 2022 - dotační titul 117d8210A – 
Podpora obnovy místních komunika-
cí na projekt „Obnova MK ke kravínu“.

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

Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 7/2021 ze dne 31. 08. 2021.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vzalo 
na vědomí žádost o odkoupení čás-
ti obecního pozemku parc. č. 298/1 
v k. ú. Metylovice. 

Členové Zastupitelstva obce Metylovice

Vážení spoluobčané obce, přeji Vám 
všem hezký den.

Byl jsem osloven redakční radou Zpra-
vodaje obce Metylovice o poskytnutí 
rozhovoru do rubriky – Jak funguje 
obec.

Rozhovor jsem se vší slušností odmítl 
s tím, že napíši svých pár vět.

Zpravodaj obce Metylovice dle mého 
názoru nenaplňuje svým obsahem 
vyváženost a objektivitu, byť nyní 
dodržuje zásady pro vydávání obec-

ního Zpravodaje schválené na za-
stupitelstvu obce v lednu 2021. Já se 
domnívám, že zásady jsou nefér vůči 
občanům obce, kteří by chtěli svými 
názory přispět do Zpravodaje obce 
Metylovice. Ještě, než byly schváleny 
již zmíněné zásady, došlo k tomu, že 
jednomu občanu se příspěvek otiskl 
a druhému ne, i když tato pravidla ješ-
tě nebyla ani vytvořena, natož schvá-
lena. Z principu je to špatně a je to pro 
mne nepřípustné a neakceptovatelné.
Proto jsem se rozhodl rozhovor odmít-
nout.  Dále si myslím, že je v obsahu 
Zpravodaje příliš sebepropagace, bez 
rozdílu. Vždyť přece polemika, kritika 
a výměna názorů je pouze přínosná 
a je jen na čtenáři, se kterým pohle-
dem na věc se ztotožní.
Děkuji Vám za pozornost.
S pozdravem a úctou k Vám.

Černoch Petr

Jak funguje obec

Petr Černoch, zastupitel za sdru-
žení Pro Metylovice, sdružení ne-
závislých kandidátů s podporou 
politické strany TOP 09. Člen Sta-
vebního výboru, do května 2021 
také člen Kontrolního výboru. 
V zastupitelstvu je první volební 
období. 

 ilustrační foto
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Lámeme si hlavy nad hlavolamy 
V pondělí 22. 11. 2021 přišel mezi žáky král hlavolamů 
pan Dušan Lederer, jeden z nejvýznamnějších sběratelů 
hlavolamů v České republice. Svým povídáním o hlavola-
mech mnohým zamotal hlavu. Poutavým vyprávěním se-
známil žáky s historií hlavolamů a ukázal jim různé druhy 

hlavolamů. Všichni si mohli vyzkoušet vytáhnout ježka 
z klece, poskládat Rubikovou kostku či rozluštit jiné záha-
dy hlavolamů. Beseda se všem líbila. 

Mgr. Barbara Raszyková

Zš Mjr. ambrože Bílka a Mš Metylovice

Spolky

Spolek rodičů Metylovice, z.s.
DRACI V MeTyLOVICÍCh

Na obloze jako vymalováno, větřík 
tak akorát, tak jsme vypustili dráč-
ky koupené i doma vyrobené. Všichni 
vzlétli, nikomu neulítli a děti zůstaly 
na zemi. Pak jsme si zaskákali na hra-
dě, snědli buchty a opekli párky.

Všem děkujeme za účast, bylo to su-
peeer! V neposlední řadě také děkuje-
me obecnímu úřadu za zapůjčení sta-

nu a Hospůdce na hřišti za bezplatné 
poskytnutí skákacího hradu a grilu. 

Náš Halloween bohužel kvůli epide-
miologické situaci nedopadl, ale měli 
jsme stánek alespoň na Krmáši, kde 
jsme prodávali teplé nápoje a zákus-
ky. Děkujeme všem, kdo si u nás něco 
koupil a těšíme se zase na další akce. 

Petra Šimíčková,  
Spolek rodičů Metylovice z.s.
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SDh Metylovice
ZASLOUžILÍ  
MeTyLOVŠTÍ hASIČI

V úterý 26. října 2021 v Centru hasičského hnutí v Přiby-
slavi převzali členové Sboru dobrovolných hasičů Metylo-
vice – Miroslav Juřica a Vavřín Michalec – titul Zasloužilý 
hasič.

Titul Zasloužilý hasič je výběrové vyznamenání, které se 
uděluje členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kte-
ří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného ha-
sičstva. Z více než tři sta šedesáti tisícové členské základny 
Sdružení je titul udělen zhruba stovce nominovaných ročně.

PAN MIROSLAV JUŘICA

se do hasičského sboru v Metylo-
vicích zapojil již v dětství. V roce 
1955 byl členem našeho družstva 
žáků do 11 let, které se v Brně 
stalo mistrem Československa. 
Ve sportovní činnosti pokračoval 
i v družstvech dospělých. Na kraj-
ském kole v Novém Jičíně v roce 
1963 obsadil 3. místo mezi jednot-
livci a byl také součástí bronzové-
ho týmu Metylovic. Metylovské 

družstvo mužů v té době šestkrát v řadě v letech 1961-
1966 zvítězilo v okresním kole. Do činnosti sportovních 
družstev se zapojoval až do roku 2006 i ve veteránských 
kategoriích. V letech 1995-2008 byl starostou SDH Mety-
lovice, poté až do roku 2014 zastával funkci místostaros-
ty. V roce 2017 byl jmenován Čestným starostou našeho 
sboru.

PAN VAVŘÍN MIChALeC

do našeho sboru vstoupil ve svých 
30 letech v roce 1981, přestože se 
na jeho činnosti podílel již před-
tím. V roce 1983 byl zvolen čle-
nem výboru a zastával až do roku 
2013 funkci preventisty. V roce 
1982 sestrojil první časomíru pro 
metylovskou pohárovou soutěž, 
kterou také ozvučoval a byl jejím 
komentátorem. Stal se také roz-
hodčím požárního sportu a roz-
hodčím mládeže. Coby rozhodčí, 

časoměřič a komentátor absolvoval nespočet okresních 
kol ve všech kategoriích, účastnil se také krajských kol 
a pohárových soutěží v širém okolí.

Ing. Michal Bílek
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Zdravá zahrádka Metylovice 
Zdravá zahrádka je projekt, který se 
realizuje na pozemku za místní soko-
lovnou. Jedná se o relaxačně odpočin-
kovou zahradu, ve které jsme vysa-
dili vinohrádek s rannými odrůdami 
révy vinné, které dozrávají v našich 
zeměpisných podmínkách. Součástí 
je i levandulové políčko, na kterém 
bylo letos vysázeno prvních 500 kusů 
levandule, kultivaru Munstead, které 
dotváří charakteristický ráz vinohra-
du. Cílem projektu je vybudovat pro-
stor pro klidné a odpočinkové činnos-
ti. Celý areál bude lemovaný arónií, 
maliním a doplní ho ovocné stromy 
včetně zeleninových záhonů. Na celý 
areál vzhlíží socha svatého Urbana, 
patrona Moravských vinařů umístěná 

v nově vybudované kapličce. V příští 
sezóně doplní zahradu i odpočinko-
vá pergola a lehátka k oddechu mezi 
řádky levandule, lavičky, bylinková 
a měsíčková výsadba. V neposlední 
řadě vysadíme čtyři druhy česneku 
ze šlechtitelské stanice Kozák česnek, 
hned ve čtyřech kultivarech. 

2. října 2021 proběhlo slavnostní žeh-
nání vinohrádku a kapličky naším 
místním panem farářem Mgr. Vác-
lavem Ganderou. Samotné žehnání 
a slova našeho pana faráře nás velmi 
zahřála a věříme, že i díky nim se bude 
vinohrádku a celé zahrádce dařit. Tím-
to ještě jednou velmi děkujeme naše-
mu panu faráři za účast a těšíme se na 

další společnou spolupráci. Součástí 
žehnání vinohrádku bylo posezení 
u dobrého burčáku a vína z Úval u Led-
nice, při kterém nám zazpíval folklórní 
soubor ze Pstruží – Pstružovské pa-
nenky. I těmto úžasným lidem musí-
me tímto poděkovat a doufáme, že nás 
potěší svým uměním i v další sezóně. 
Přitom všem proběhl křest knihy paní 
Renáty Spustové, který byl příjemným 
zpestřením celé akce, která se podle 
nás velmi povedla.

 Lidé, bez kterých by to nešlo:

• TJ Sokol Metylovice – perfektní chlapi
• Jiří Izvorský – projekt, výsadba
• Monika Pryčková – logo, výsadba, 

marketing, malba kaple
• Kamil Rudolf – výsadba, kmotr vi-

nohrádku
• David, Jeanette a Nela Pavelkovi – 

výsadba
• Mikuláš Balogh – brána a oplocení
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• Jarda, David Pavelek a Jiří Izvorský 
– stavba kapličky

• Milan Hajdušek – výsadba
• Tomáš Šigut – celoroční údržba 
• SDH Metylovice – závlaha

V letošním roce bylo vysázeno: 
- 320 ks révy vinné odrůdy – Musca-

ris, Ryzlink Rýnský, Hibernal, Rinot,
- 10 ks slivoň Lipnická
- 60 ks maliníku mix
- 500 ks levandule Munstead
- 20 ks rybíz červený, černý
- 80 ks arónie
- 10 ks rakytníku
- 4 ks zimostrázu

V letošním roce se nám podařilo vy-
sadit 1004 ks rostlin, v další sezóně 
by je mělo doplnit dalších cca 1500 ks.

Na sezónu 2022 plánujeme akce:
27. 05. 2022 
Svátek svatého Urbana – odemykání 
vinohrádku, smažení vaječiny  

24. 09. 2022 
Slavnosti vína – posezení u cimbálové 
muziky, folklorní vystoupení

19. 11. 2022 
Zamykání vinohradu – přátelské pose-
zení u ohně.

Akce proběhnou dle hygienické situa-
ce, o změně termínu budeme včas in-
formovat místním rozhlasem, letáky 
a jinými informačními zdroji.

Na vaši hojnou účast se již nyní těšíme.
Přejeme vám krásné prožití Vánoč-
ních svátků, do nového roku přejeme 
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky, porozumění a mnoho zahrád-
kářských úspěchů.

Za ČZS Metylovice  
a Zdravou zahrádku Jiří Izvorský
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Sokolský šachista Karel Koval slaví 100 let 
30. listopadu 2021 oslavil neuvě-
řitelné výročí hráč našeho šacho-
vého oddílu TJ Sokol Metylovice 
pan Karel Koval. Dožil se 100 let. Je 
nejstarším aktivním hráčem šachu 
v České republice.

Dokonce jej uvádí na svém Facebooku 
i vrcholná světová šachová federace 
FIDE. Spolu se dvěma Španěly je ve 
speciální kategorii, šachisté nad 100 
let. Více jich tam není.

V našem sokolském oddíle se objevil 
v roce 2018, v době personální krize. 
Bylo nás stále málo, tak kolega řekl, že 
poptá kamaráda, zda by si nešel ještě 
zahrát.  Že je to dobrý, zkušený ša-
chista, sice trochu starší, ale jako hráč 
si svoje uhraje. A skutečně začátkem 
podzimu přišel jako výpomoc z Bes-
kydské šachové školy ve F-M, 97 letý 
pan Koval. Hned na prvním tréninku 
ukázal, že číslovky s věkem mohou 
klamat a se skutečným mentálním na-
stavením se mohou hodně rozcházet. 
Chodil v rámci možnosti, hrávat za TJ 
Sokol mistrovská utkání Okresního 
přeboru a skutečně body přidával. 
A ten, kdo ho porazil, ten se musel hod-
ně snažit a ukázat herní kvalitu, aby se 
mu to povedlo.

Zároveň pan Karel Koval, zůstává 
i členem BŠŠ ve F-M. Právě Beskydská 
šachová škola je jednou z největších 
a nejrespektovanějších šachových or-
ganizací v Česku. Šachisté mají v pra-
vidlech, že mohou hrát za 2 různé klu-
by.

Další dva roky stály, nejen v šachu, ale 
celkově za houby. Covid se na jaře 2020 
plně projevil, a to zabrzdilo mnoho 
aktivit, šachy nevyjímaje. Soutěže se 
více než na rok zastavily. Jedinou útě-
chou bylo, že šlo hrát přes internet na 
počítačích. Tak jsme byli, i díky tomu, 
že Covid stále hrozí, ve styku s panem 
Kovalem pouze digitálně.

Teď, koncem listopadu jsme byli panu 
Karlovi do Kunčiček u Bašky, kde v ro-
dinném domku žije, k jeho kulatému 
jubileu za metylovské Sokoly pogra-
tulovat, předat dárek a kytici. Byla to 
taková klasická návštěva, jak se cho-
dí k významným narozeninám. Kafé, 
chlebíčky, dortík, likér, tyčinky apod. 
Asi to všichni známe. 

Jen ten jubilant, je o něco starší než 
běžné. Přitom není z rodiny, která má 
dlouhověkost v genech. Otec pana Ko-
vala zemřel mladý, ve věku 40 let. Na 
začátku třicátých let byl Karel normál-
ní vesnický kluk. Velice jej bavila atle-
tika. Taky hrával s kluky fotbal. Chytal 
v brance. V Bašce si u řeky Ostravice 
vybudovali s kamarády a nadšenci 
hřiště na fotbal. To však zničila první 
jarní povodeň a bylo po hřišti i poten-
cionální kariéře. Podobné tehdejší su-
perstar Františku Pláničkovi ze Slávie.

Pozdější dětství pana Karla nebylo 
díky špatnému zdraví extra radost-
né, byl často i dlouhodobě nemocný. 
Úplně špatně se zdravím to začalo být 
v dospívání, kdy byl, podle jeho slov 
dvakrát na umření. Tehdy drtivě řadi-

ly mezi dětmi a mládeži dnes již sko-
ro zapomenuté smrtelné nemoci jako 
spála a záškrt. Navíc se přidaly i časté 
angíny. Tyto nemoci mu pak sedly na 
ledviny. 

Se šachy začal před válkou, v roce 
1937, to měl 16 let. V průběhu nemo-
ci jej navštěvoval v Ostravě, kde tehdy 
bydleli, spolužák z gymnázia. Ten je 
uměl dobře, takže první výhra přišla 
po desítkách neúspěšných partií.  Ve 
hře jej podpořil i otec, který mu kou-
pil v roce 1938 i knihu Šachy. Ta je 
nám ukázána v dokonalém stavu hned 
v knihovničce v sekretáři. 

Pak často hrával jen tak s kamarády. 
Postavení šachů v té době bylo zce-
la jiné než dnes. Nebyly vedeny jako 
sport. Mistrovské soutěže se žádné 
nehrály. Děti i mládež hrály jen tak pro 
potěšení, ale skoro každý šachy nějak 
uměl. 
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Dospělí ti hrávali většinou po večerech 
v městech v kavárnách. Vyhlášenou 
„hernou“ byla kavárna Radhošť ve 
Frýdku.

Pak začala válka. České spolky byly 
zakázány a rozpuštěny. Vše bylo ně-
jak utlumeno, omezeno s brutálními 
následky. Pan Karel vzpomíná, že se 
hrávalo až po splnění všech běžných 
venkovských povinnosti, tedy k veče-
ru nebo večer. V té době byla povinnost 
mít kvůli potencionálním leteckým 
náletům Spojenců, zatemněno. Chodili 
spolu s kamarády a nadšenci po veče-
rech „ilegálně“ hrávat šachy na Pržno 
do Holičství a kadeřnictví, naproti 
známé strojírny a autoservisu Roska 
(u mostu přes Ostravici).  Tam byl ve-
doucím náruživý šachista a jednou 
týdně hráli při svíčkách turnaj.

Právě mizerné zdraví zabránilo tomu, 
že byl pan Karel pracovně nasazen na 
otrocké práce do Německa, kde hrozi-
lo, že bude utýrán, či podlehne násled-
kům bombardování. Toto štěstí neměl 
například František Pustka z Mety-
lovic, který byl po útěku z totálního 
nasazení v „Říši“, zatčen a odeslán do 
Osvětimi, kde byl v roce 1942 ve věku 
20 let zavražděn.

Po válce se vše změnilo. Jak se zlepšilo 
zdraví, vrátil se k dřívějším sportov-
ním aktivitám. Závodně se věnoval 
atletice, chytal jak fotbal, tak hokej. 
Hrál i dnes zapomenutý sport, národní 
házenou.

Šachy se staly regulérním sportem 
i pro mladé a ve Frýdku Místku přešly 
pod podniky, a to konkrétně pod Vál-
covny plechu. Tam taky založili šacho-
vý kroužek, později oddíl. Pan Koval se 
aktivně na činnosti šachového oddílu 
podílel a přes 40 let tam závodně hrál. 

Ve Válcovnách taky pracoval. Později 
tam vedl podnikovou dopravu a ex-
port.

Do důchodu odešel bez mála před 
40. lety, v roce 1982.

Po transformaci přešel v devadesátých 
létech do Beskydské šachové školy, kde 
je členem doposud. Vykonával i funkci 
oddílového kronikáře. 

Je to legendární frýdecko – místecký 
hráč. Těší se obrovskému respektu. Je 
oblíben pro pozitivní, optimistickou 
povahu a skromné vystupování. Hrál 

a zná se snad se všemi registrovanými 
šachisty v okolí. Odehrál přes 2 500 
mistrovských partií, což bude asi i ně-
jaký rekord. Český, světový?

Nějakých slavných celorepublikových 
úspěchů nedosáhl. Byl však výborným 
regionálním hráčem. Měl první výkon-
nostní třídu. Vyhrál několik turnajů. 
Znal se i s prvními šachovými velmis-
try, Pachmanem, Jansou, či Hortem.

Právě tehdejší nejlepší československý 
hráč, velmistr Vlastimil Hort byl u něj 
několikrát doma, kde rozebírali zají-
mavé partie. 

„Tahání figurek podle pravidel je málo. 
Když chcete šachy pochopit, musíte je 
začít poctivě studovat. Něco, co se dá 
pochopit, že v tom něco vidíte.  Potom, 
už máte pocit, že je v tom nějaký zá-
měr, jen ho rozklíčovat. Jde o nalézání 
strategií, taktiky, vyváženém poměru 
útok – obrana. Musíme stále předvídat 
kroky soupeře několik tahů dopředu, 
ihned uvažovat, reagovat, přemýšlet, 
kombinovat.  

V tom jsou šachy skvělé. Šachy pro mě 
znamenají odreagování, přechod do 
jiného myšlenkového světa. Myslím si, 
že tímto udržují v kondici mozek až do 
dnešních dnů. Možná i díky ním, jsem 
stále tady. 

U velkých hráčů se vžívám do kombi-
nací, obdivuji magické tahy velmistrů 
a jejich uvažování. „Šachy jsou stá-
le královskou hrou, již nedám nikdy 
z ruky,“ konstatuje Karel Koval.

Jeho paměť je neuvěřitelná. Roky, jmé-
na, děje, vše přirozeně. Jen chvilka 
zamyšlení a pak ucelený projev se ši-
rokou slovní zásobou a logickým pří-
během.

Když jsem se vracel s kolegou z návště-
vy, shodli jsme se v tom, že by mohl za-
jímavě o drobných radostech a zajíma-
vostech stoletého života, či šachového 
světa, vyprávět ne několik dnů, ale asi 
tak 4 roky!

Šachy jsou i nadále nedílnou součásti 
jeho života. Stále je sleduje, má přehled 
o soutěžích, hráčích, trendech. Mezi-
tím se známými o nich „meiluje“. 

Každodenně aspoň hodinu denně hra-
je online na počítači. Týdně tak 8-10 
hodin. „Nicméně normální šachy jsou 
o dost lepší. Tam si se soupeřem, ať 
už vyhrajete nebo prohrajete, můžete 

hned vyjasnit, kde k tomu došlo, kdy 
a kdo, udělal chybu nebo skvělý tah. 
Chybí mi ten sociální kontakt“, pos-
teskl si pan Karel.

Sleduje i světové šachové dění. Jazyko-
vá bariera mu nedělá problém. Zrovna 
v době naší návštěvy, řešil anglicky ně-
jaký problém přes americký web. Pře-
hled má o ostatním sportu a to značný. 
Stejně jako o obecném dění ve světě.

Vzpomínám, jak jsme jeli, cca v 2019 
autem v zimě hrát do Vendryně za 
Třincem. Bylo dost času k diskusi. Pan 
Koval začal asi své oblíbené téma. Ves-
mír a jeho vznik. Byl to odborný mono-
log, bohužel k diskusi nedošlo. Neměl 
sobě rovného partnera. Já například 
žádnou smysluplnou teorii o tomto ne-
mám. A vzdálená vzpomínka na kate-
chismus, že Bůh stvořil svět za 7 dnů, 
se mi nezdála adekvátní k prezentaci.

Příkladná životospráva je dalším fak-
torem, ovlivňující kvalitu a délku ži-
vota. Skoro 100 % abstinent, nekuřák, 
v době, kdy to šlo i cyklista, člověk mi-
lující pohyb.

Pochopitelně pro lidí vyššího věku je 
alfou a omegou, zdraví. Největší aktu-
ální problém má s mobilitou. Jsou pro-
blémy s artrózou, se zlomenými krčky 
stehenních kostí, kyčelními klouby. 
K tomu se přidávají i nepříjemnos-
ti, které se mohou stát každému, bez 
ohledu na věk a stav. 

Po dlouhé rekonvalescenci, kvůli zlo-
menému krčku, potřeboval pan Koval 
osobně administrativně vyřídit nějaké 
záležitosti na úřadech v Místku. Když 
dojížděl autobus MDH k Poliklinice, 
musel řidič prudce zabrzdit. To ka-
tapultovalo pana Kovala ze sedadla, 
dole do uličky. Krvavě si rozbil hlavu, 
zle si namohl záda, celý se potloukl. 
Další trápení. Už se to zlepšilo, ale teď 
se musí doma pohybovat s pomocí po-
jízdného chodítka. Ke zlepšení tohoto 
stavu, každodenně cvičí jemné cviče-
ní, asijskou sestavu tai-či. Jsou to jen 
mírné, nedynamické cviky. Na ty však 
nedá dopustit.

Když jsme se po více než dvou a půl ho-
dinách loučili, dohodli jsme se, že až se 
trochu vyléčí, bude méně covidu a žád-
ný sníh, že si přijde na jaře zahrát do 
Metylovic šachy. Zatím máme pozdra-
vit Metylovice. Rád vyřizuji.                                                               

Milan Hajdušek, spoluhráč z TJ Sokol
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ASPV
Členky SK Metylovice, oddílu SPV se 
od září opět věnují své pravidelné 
činnosti. Při dodržování proticovido-
vých opatření se scházíme v tělocvič-
ně a pod vedením Martiny Mertové 
a Růži Vrbové cvičíme v rytmu zná-
mých melodií. Začínáme v rychlej-
ším tempu, pak následuje posilování 
a končíme relaxací. Při každém cvi-
čení používáme jiné náčiní, aby nám 
cvičení nezevšednělo. Jsou to velké 
míče, švihadla, overbaly, yoga kostky, 
posilovací tyče a gumy.

Podzim jsme netrávily jen cvičením, 
ale zúčastnily jsme se také Trojsešu-
pu jako účastnice na dlouhé i krátké 
trase, ale také jsme vypomohly jako 
pořadatelé. 

V říjnu jsme se zašly společně podívat 
do místního muzea na výstavu pana 
Čelinského s názvem „Kdo si vyřezá-

vá, nezlobí“, která se nám opravdu 
moc líbila. 

Jiřina Nytrová, předsedkyně SPV

SK Metylovice – volejbalový podzim 2021 
Od října začala volejbalová sezóna 
pro všechny věkové kategorie. V sou-
časné době by měly být probíhající 
soutěže v plném proudu, ale situaci 
stěžuje epidemiologická situace. 

Nejmladší volejbalisté
Nejmenší děti nově trénují každé 
pondělí a čtvrtek od 16.15 do 17.30 
v tělocvičně za účasti dvou trenérů: 
Jakuba Farného a Lukáše Drasticha. 
Na tréninku dětí rozvíjí své pohybové 
dovednosti, koordinaci těla a trénují 
základní prvky s míčem. Vzhledem 
k pandemii COVID-19 se děti nemohly 
zúčastnit barevných turnajů v mini-
volejbalu, které se konají ve velkých 
sportovních halách za účasti více než 
100 dětí. Aby si děti mohly vyzkoušet 
své herní dovednosti, organizují pro 
ně trenéři alespoň v rámci tréninku 
miniturnaje.

Děti se můžou přijít kdykoliv 
během roku podívat na naše 
tréninky a vyzkoušet si spor-
tovní hodinu s našimi trenéry. 

Mladší žactvo trojky
Letošní sezóna mladšího žac-
tva trojic začala velkým rozřa-
zovacím turnajem v Raškovi-
cích, který se konal 14. 10. 2021. 
Tento turnaj naši svěřenci 
ovládli a porazili všechny pří-
tomné týmy 3:0. Díky tomuto 
výsledku byl postup do skupi-
ny A jasnou záležitostí. 

Další kolo, turnaj skupiny A se 
konal ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí 10. 11. 2021. Bohužel zde 
se moc nedařilo, a to znamená 
sestup do skupiny B, která se 
odehraje v prosinci.

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

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

Tým mladšího žactva, Okresní přebor šestek, zleva: 
Alena Macháňová, Lucie Hajdušková, Daniela Ha-
dámková, Klára Vyvialová
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Starší žactvo 
V letošní sezóně se poprvé družstvo Metylovic přihlásilo 
do klasické šestkové soutěže okresním přeboru staršího 
žactva.

Kvalifikační turnaj skupiny B se konal 23. 10. 2021 v hale 
SPŠ ve Frýdku-Místku. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 
5 družstev, přičemž Metylovice obsadily krásné 2. místo.

Druhý turnaj se konal 7. 11. 2021 v Janovicích. Našimi sou-
peři byly tentokráte týmy z Janovic a Palkovic. Naši zvítě-
zili nad oběma soupeři 2 x 3:0 a díky těmto výsledkům po-
stoupili do skupiny A, která se bude konat v prosinci.

Družstvo žen 
V letošním roce se ženy přihlásily do okresního přeboru, 
kde své síly měří s družstvy Raškovic, Palkovic a Kozlovic. 
Oproti loňskému roku ženy letos doplnily i mladé holky 
z řad mládeže, které zatím na hřišti předvedly velice po-
vedené výkony. 

Tým žen, Okresní přebor 2021/2022, zleva: Eliška Kalivodová, Šárka 
Nosálková, Marie Lančová, Daniela Konečná, Jana Boráková, Lucie 
Trávníčková, Tereza Tomášková, Aneta Vyvialová, Monika Míčková, 
Dagmar Vyvialová

Metylovice mají zatím odehrány 4 zápasy a v tabulce za-
ujímají krásné druhé místo. Bohužel to v současné chvíli 
vypadá, že z důvodu vládních nařízení budou muset být 
prosincové zápasy odloženy až na jaro, kdy bude epidemio-
logická situace příznivější.

Tým staršího žactva, Okresní přebor šestek, zleva: Tereza Tomáš-
ková, Eliška Kalivodová, Andrea Pinková, Klára Vyvialová, Lucie 
Hajdušková, Dominik Mohyla, Alena Macháňová

Tréninky starších dětí probíhají vždy v pondělí a ve čtvr-
tek od 17 hodin a trvají 1,5 hodiny.

Díky pravidelné docházce většiny našich hráček a hrá-
čů a díky pomoci nových trenérů (Lukáš Drastich, Alena 
Štundová) jde vidět stoupající kvalita ve všech herních čin-
nostech. Dokonce některé starší žačky doplňuji tým žen 
v okresní soutěži, kde podávají velice kvalitní výkony. 

POŘADÍ DRUžSTVO BODy CeLKeM

1. TJ Sokol Frýdek-Místek „A“ 20

2. Red Volley Frýdlant nad Ostravicí „A“ 19

3. VSO – ZŠ Brušperk 18

4. SK Metylovice 17

5. Green Volley Frýdek-Místek „A“ 16

6. Green Volley Frýdek-Místek „B“ 15

7. VK Raškovice „B“ 14

8. VK Raškovice „A“ 13

9. TJ Sokol Palkovice „A“ 12

10. KV Kopřivnice 11

11. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 10

12. Green Volley Frýdek-Místek „C“ 9

13. VK Raškovice „C“ 8

14. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí „A“ 7

15. Red Volley Frýdlant nad Ostravicí „B“ 6

16. TJ Sokol Palkovice „B“ 4

17. ZŠ Janovice straší 3

18. ZŠ Janovice mladší 2

19. VK Raškovice „D“ 1

20. VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí „B“ 0

POŘADÍ DRUžSTVO KVALI- 
FIKACe

XI 
/2021

BODy 
CeLKeM

1. Green Volley F-M „A“ 10 10 20
2. VK Raškovice 9 8 17
3. TJ Sokol F-M „A“ 7 9 16
4. Red Volley Frýdlant n. O. 8 7 15
5. TJ Sokol Palkovice 6 5 11
6. SK Metylovice 4 6 10
7. Janovice 5 4 9
8. Green Volley F-M „B“ 3 3 6
9. TJ Sokol F-M „B“ 2 2 4
10. TJ TŽ Třinec 1 21 2

POŘADÍ DRUžSTVO ZÁPASy BODy

1. Volejbal Kozlovice, z.s. 3 8

2. Sportovní klub Metylovice, z.s. 4 6

3. TJ Sokol Palkovice 3 4

4. VK Raškovice 4 3

Celková tabulka trojek BMV a mladšího žactva

Celková tabulka OP staršího žactva šestek

Okresní přebor žen, pořadí družstev k 24. 11. 2021 
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Družstvo mužů 
Stejně jako v loňském roce hrají letos muži okresní přebor. 
První polovina soutěže se opět vyvedla a s jednou jedinou 
prohrou družstvo mužů atakuje přední příčky. Jediný, na 
koho byli naši muži krátcí, je družstvo SK Třanovice, které 
s 15 body zaujímá první místo tabulky.

Závěr roku 
V prosinci plánujeme dvě tradiční akce a to 6. 12. 2021 speciální Mikulášský trénink, kde děti předvedou své volejbalo-
vé dovednosti a odnesou si nadílku od Mikuláše, čerta a anděla. 

Mezi svátky (27. 12. 2021) by se měl uskutečnit tradiční Vánoční turnaj pro členy Metylovského volejbalu (dopoledne 
dětský turnaj a odpoledne turnaj dospělých). Doufáme, že nám pandemická situace umožní tyto akce uskutečnit a my 
se s vámi v příštím čísle budeme moct podělit o naše zážitky.

POŘADÍ DRUžSTVO ZÁPASy BODy

1. SK Třanovice, z.s. 5 15

2. SPORTOVNÍ KLUB MeTyLOVICe, z.s. 4 9

3. VK Raškovice A 4 9

4. TJ Sokol Palkovice 5 8

5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. 5 6

6. Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek, z.s. 5 3

7. VK Raškovice B 6 1

Okresní přebor mužů, pořadí družstev k 24. 11. 2021

Tým mužů, Okresní přebor 2021/2022, zleva: Jakub Kokeš, Miro-
slav Konečný, Ivo Lukeš, Pavel Mohyla, Jakub Farný, Pavel Suchan, 
Lukáš Drastich

Blahopřání Ing. Lumíru hajduškovi 
Je naší radostnou povinností popřát 
Ing. Lumíru Hajduškovi, který 23. lis-
topadu oslavil 80. narozeniny. Lumír 
Hajdušek je bezesporu jednou z nej-
významnějších osob volejbalu v Me-
tylovicích i v Moravskoslezském kraji. 

Lumír Hajdušek má za sebou boha-
tou volejbalovou kariéru. V letech  
1953-1958 hrál střídavě za družstva 
Metylovic a Raškovic. V roce 1956 
v rámci studia na gymnáziu hrál ve 
výběru žáků okresu Frýdek-Místek. 
V letech 1964-1965 hrál v rámci vo-
jenské služby krajský přebor, v le-
tech 1965-1974 byl aktivním hráčem 
družstva Raškovic. V letech 1970-
1975 působil jako trenér ženského 
družstva Raškovic. V roce 1975 se 
stal trenérem III. třídy a od roku 
1972 je aktivním členem výboru 
okresního volejbalového svazu. 

V roce 1990 se přestěhoval zpět do 
Metylovic a hlavní měrou se přičinil 
o znovuobnovení činnosti volejba-
lového oddílu TJ Sokol Metylovice 
(dnes SK Metylovice). Nebýt jeho tak 

bychom vám možná ani neměli co 
psát o činnosti volejbalu v Metylovi-
cích. Vychoval generaci hráčů a hrá-
ček, ze které žije metylovský volejbal 
dodnes. 

Také se zásadně angažoval ve Výkon-
ném výboru TJ Sokol Metylovice, kde 
obzvláště v bouřlivých 90. letech po-
máhal udržet a rozvíjet činnost celé-
ho TJ Sokol Metylovice. Byl i u samé-
ho počátku myšlenky na rekonstrukci 
zázemí areálu fotbalového hřiště 
a jako „stavař“ se aktivně podílel na 
rozvoji této myšlenky. 

Přestože v současné době už ak-
tivně netrénuje a ani nemá žádnou 
funkci v rámci vedení SK Metylovi-
ce, je v této oblasti pořád aktivní 
a zajímá se jak o dění v oddílu, tak 
i ve Sportovním klubu. Také je stále 
aktivním členem OVS Frýdek-Mís-
tek (Okresní volejbalový svaz Frý-
dek-Místek) a z této pozice je také 
řídícím mládežnické soutěže pojme-
nované na jeho počest – Letní pohár 
Ing. Lumíra Hajduška. 

Jeho přínos pro volejbal dosvědčují 
i udělená ocenění, na celostátní úrov-
ni to je “Medaile Ing. Vladimíra Spirita 
za zásluhy o rozvoj volejbalu”, kterou 
obdržel v roce 2018. Na krajské úrov-
ni to je “Medaile Dr. Otakara Koutské-
ho” - nejvyšší ocenění člena volejbalo-
vého svazu na krajské úrovni. 
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historie volejbalu 
Volejbal v letech 2004-2009
V posledních pěti letech měl volejba-
lový oddíl stále okolo 50 aktivních 
členů a až do roku 2009, kdy bylo 
založeno družstvo žen, převládala 
mládež nad dospělými. Od roku 2004 
do 2008 bylo přijato 24 nových členů 
mládeže a jeden dospělý. Počet členů 
se ovšem nezměnil – stejný počet čle-
nů nás opustil.

Naším hlavním cílem byla výchova 
mládeže, nicméně v této oblasti jsme 
měli stále větší problémy. Rozvoj in-
ternetu a jeho výuka už na základní 
škole v kombinaci se slabšími ročníky 
narozenými po roce 1995 ovlivnila ve 
značné míře počty zájemců o sport. 
V letech 1991-1994 se průměrně na-
rodilo v Metylovicích 18 dětí za rok, 
v letech 1995–1998 jen 10 dětí.

hoši:
Celých 5 let jsme hráli okresní soutěž 
minižáků (trojice ve věku do 13 let), 
kterou jsme 2x vyhráli a dvakrát byli 
druzí (z 6 resp. 8 družstev).

Družstvo žáků hrálo poslední dva 
roky, ale to jen díky tomu, že v rámci 
okresu byla společná soutěž děvčat 
a chlapců a od ročníku 2008/09 moh-
la dokonce hrát smíšená družstva 
(0+6 až 6+0). V roce 2009 jsme při 
účasti 4 družstev společně s děvčaty 
obsadili 1. místo.

Junioři hráli okresní soutěže do roku 
2006, ale pro nedostatek hráčů druž-
stvo ukončilo činnost.

Družstvo mužů tvořili beze zbytku 
vlastní odchovanci, kteří hráli kraj-
ský přebor nepřetržitě od roku 1996, 
z toho v posledních 5 letech začali 
v roce 2009 čtvrtou sezónu v kraj-
ském přeboru I. třídy. Přestože se 
umísťovali ve spodních částech ta-
bulky, dokázali vyhrát okolo třetiny 
utkání, což v konkurenci ostravských 
vysokoškolských týmu, Opavy, Ko-
přivnice, Karviné a jiných a v pod-
mínkách, kdy polovina hráčů dojíždě-
la značně nepravidelně z míst studií 
a zaměstnání z Brna, Prahy, Olomou-
ce, a dokonce i z Plzně, bylo jistě 
úspěchem. Od roku 2000 jsme drželi 
3. místo v družstvech mužů našeho 
okresu – za Palkovicemi a Morávkou 
– před všemi městy včetně Frýdku 
a Třince.

Tři roky, až do roku 2007 hrálo 
B družstvo mužů, složené ze starších 
borců a doplňované juniory, okresní 
přebor. Hráči pak přešli na účinko-
vání v Beskydské lize, která se hrála 
jednou měsíčně přes zimní období 
formou 6–8 turnajů.

Dívky: 
Rovněž v děvčatech jsme hráli každo-
ročně okresní soutěže v minivolejbalu 
a v roce 2009 poprvé ve společné sou-

těži s chlapci. Umís-
ťovali jsme se na 
3.-5. místě z 9 resp. 
11 družstev.

S družstvem žaček 
jsme v OP doká-
zali v konkurenci 
6 družstev v roce 
2007 a 2008 vyhrát.

Juniorky hrály sou-
těže okresu pra-
videlně každý rok 
a v roce 2007/08 
dokonce krajský 
přebor (20 druž-
stev, 17. místo – 
8 vítězství, 32 po-
rážek). V roce 2009 
při konkurenci 
3 družstev obsadi-

ly 1. místo – 9 vítězství a 3 porážky.

Pro sezónu 2009/10 jsme přihlásili 
družstvo kadetek (úspěšných žákyň 
z předchozího roku) do krajského 
přeboru. Pod vedením trenérů Jaku-
ba Farného a Pavla Suchana a za pod-
pory rodičů děvčat jsme se snažili 
o co nejlepší umístění.

Po dlouhé přestávce 10 let se podaři-
lo pod vedením hrající trenérky Mar-
cely Borákové sestavit nové druž-
stvo žen, které začalo v roce 2009 
hrát okresní přebor žen.

Samozřejmostí bylo každoroční 
pořádání dvou domácích turnajů – 
v roce 2009 se konal již 55. ročník 
turnaje mužů – „Memoriálu Milo-
še Čupy a Mirka Bílka“ a 18. ročník 
„Dortového turnaje mládeže“ tento-
krát již potřetí v kategorii juniorek.

Muži se pravidelně každý rok účast-
ní turnajů v Hodslavicích, Raškovi-
cích a turnaje smíšených družstev ve 
Fryčovicích. Děvčata byla na turnaji 
v Raškovicích.

Až do roku 2008 byl organizován 
a oddílem finančně podporován 
prázdninový kemp v České Třebové, 
na který pravidelně jezdily minimál-
ně čtyři dívky. Tento kemp nahradil 
kempy, které v letech 1996–2000 
navštívila několikrát většina teh-
dejších hochů, a který pod vedením 
Zdeňka Haníka neměl v republice 
konkurenci. 

V posledních pěti letech jsme neza-
pomínali ani na výchovu trenérů. 
Nově byli vyškoleni Jakub Farný 
a Dan Merta, z nichž zejména prvně 
jmenovaný se již před dvěma lety 
intenzivně zapojil do pravidelného 
tréninku mládeže. Rovněž v roz-
hodčích nám přibyli Lucka Vrbová 
a Marián Ištvanech, který se stal 
rozhodčím I. třídy s ambicemi na 
pískání v lize.

V období 2004–2009 sehrála všech-
na družstva celkem 552 mistrov-
ských utkání všech úrovní – hoši 
366, dívky186, což představuje více 
jak 100 mistrovských utkání za rok.

Daniela Konečná, Pavel Suchan,  
Jakub Farný, Vladimír Míček

Družstvo juniorů v roce 2006, zleva: kluci v modrém z Vítkovic, 
J. Švasta, M. Ištvanech, J. Mališ, M. Konečný, M. Čupa
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Dokonalá svatba v Metylovicích 
V druhé polovině října sehráli členo-
vé ochotnického divadelního spolku 
„Sokol na prknech“ při TJ Sokol Mety-
lovice, čtyři velice kvalitní představe-
ní hry „Dokonalá svatba“. Jde o velmi 
známou hru zkušeného anglického 
dramatika Robina Hawdona, která se 
hraje již více než 25 let, jak v ČR, tak 
po celé Evropě i v zámoří.

Je to bláznivá komedie o tom, jak lze 
plánovanou dokonalou svatbu, nechtě 
změnit v dokonalé peklo. Všichni her-
ci rozjíždějí představení nečekaných 
záměn, výmluv, lží a v šíleném tempu 
hra vygraduje v překvapivé strhující 
finále.

Naposledy ochotníci z Metylovic 
s úspěchem hráli v květnu 2019 hru 
Patrika Hartla „Hovory o štěstí mezi 
čtyřma očima.“ Pokus nacvičit v roce 
2020 další hru „Ještě jednou, pane 
profesore“, skončil na jaře 2020 neú-
spěchem, kdy ji zastavila pandemic-
ká krize a následná vládní opatření. 
Přitom již měli většinu díla slušně 
zvládnutou. Nastala dlouhá vynuce-
ná přestávka, která částečně změnila 
i obsazení hereckého ansámblu.

Po uvolnění restrikcí se v letošním 
roce začalo s jinou, výše zmíněnou 
hrou. Navzdory vysokým poplatkům 

za autorská práva se výběr hry uká-
zal velmi správným rozhodnutím. 
Když k tomu připočteme vynikající 
výkony herců, tak si diváci opravdu 
přišli na své. 

Kdo má v sobě smysl pro humor, tak 
se mohl smát od začátku do konce.

Velmi dobou práci odvedl režisér Da-
vid Hyšpler, který kolektiv opravdu 
skvěle připravil. Bylo to náročné tex-
tově, výrazově, pohybově i prostoro-
vě. Vše se podařilo více než na 100 % 
a popravdě jsme překvapili i sami 
sebe. Ani jsme netušili, co někteří 
naši ochotníci umí zahrát.

Pochopitelně to vše nepřišlo samo, 
bylo to podloženo desítkami hodin 
zkoušení všech zúčastněných. Za zá-
pal, nadšení, ale i zodpovědnost a obě-
tovaný čas jim paří velké poděkování.

Zmínku si zaslouží i scénografie a ele-
gantní kulisy. S tím nám pomohla úče-
lová dotace na zkvalitnění kulis z MAS 
Frýdlantsko Beskydy a bezplatná zá-
půjčka stylového nábytku a dobových 
rekvizit z Těšínského divadla. Hodně 
nám kromě vedení TJ Sokol, pomohla 
také naše obec. Poděkování patří i Za-
stupitelstvu obce Metylovice a společ-
nosti Metalcut Metylovice. 

Účast na všech představeních byla 
opět velmi vysoká, 4 x plné hlediště. 

Podle reakcí diváků se hra velmi líbi-
la, o čemž svědčí i bouřlivý potlesk po 
představeních.

Tímto by asi tento článek mohl kon-
čit, ale rád bych ještě osvětlil určité 
šumy, které se tykají rozdílné výše 
vstupného v Metylovicích a soused-
ních vesnicích. 

Metylovice – od roku 2018 jednotné 
vstupné 150 Kč. 

Doma hrajeme nejen kvůli slávě her-
ců, ale taky za účelem zisku.

Náklady jsou velmi vysoké. Musíme 
odvést poplatky za autorská práva 
Dilií pro autora a překladatele. Teď 
to bylo za čtyři domácí vystoupení 
přes 10 500 Kč.  Drahá je i tvorba ku-
lis, elektrikářské práce, osvětlovač, 
zvukař, propagace, divadelní pro-
gram apod. 

Zisk pak vkládáme zpět do technic-
kého vylepšení divadelního prostoru. 
Část zisku končí v sokolské pokladně. 
Pochopitelně v případě potřeby pod-
porujeme i činnost ostatních oddílů 
v TJ Sokol Metylovice. Hradíme také 
za Sokolovnu část provozních nákla-
dů, vody, energií apod. 

Každý, kdo si u nás koupí vstupenku za 
150 Kč přispívá na činnost a rozvoj di-
vadla a Tělocvičné jednoty. Tímto na-
šim návštěvníkům děkujeme. Vím, že 
každý má jinak tlustou peněženku, ale 
neznám případ, že by někdo nešel do 
divadla kvůli vysoké ceně vstupného.

Když hrajeme venku, je to jiné. 
Tam je rozpětí na naše vystoupe-
ní 80 – 120 Kč. Naši divadelní pro-
dukci prodáme pořadatelům např. 
OÚ v Malenovicích a Palkovicích za 
7 000 – 9 000 Kč.  Vyjednáváme, ale 
zároveň musíme respektovat mož-
nosti partnera. Jistě mohli bychom si 
říct o 15 000 Kč, ale vyslechli bychom 
si větu: díky, nemáme zájem. Prověře-
no životem.
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Krmáš
V sobotu 6. listopadu uspořádal PR 
výbor ve spolupráci s místními spol-
ky tradiční „krmáš“. I když tento-
krát netradičně bez večerní taneční 
zábavy, která se nekonala z důvodu 
aktuálních koronavirových opatření. 
I tak si ale návštěvníci přišli na své. 
Nádherné počasí i pestrá nabídka ob-
čerstvení přilákala před místní soko-
lovnu spoustu občanů. U myslivců si 
mohli pochutnat na výborném srnčím 
guláši a grilovaném mase, Spolek ro-

dičů nabízel zákusky, svařák i medo-
vinu. Farma Halata měla připravené 
klobásy, paštiky a další pochutiny. Ve 
stánku Davida Pavelky si návštěvníci 
mohli zakoupit zabíjačkové výrobky, 
které byly během chvilky vyprodané 
a také výborné sýry. No a Hospůdka 
na hřišti nabízela svatomartinská 
vína, chlazené svatomartinské menu, 
husí kaldoun, svařák, alko i nealko. 
Komu bylo zima, mohl se ohřát ve vel-
koprostorovém vyhřívaném stanu. 
K tanci i poslechu hrál harmonikář 
Vojta Rajnoch z Palkovic a v podve-
černích hodinách pak Jožka Vráblík. 
Pro děti bylo připraveno Pískohra-
ní a kolo štěstí, které se točilo nejen 
pro ně, ale také pro dospělé. Tímto 
děkujeme všem sponzorům, kteří do 
„kola štěstí“ přispěli svými dary. Dě-
kujeme také organizátorům, spolkům 

i zaměstnancům obce, kteří připravili 
„krmášový“ areál.

Akce se vydařila, a ti kteří se zúčast-
nili odcházeli určitě spokojeni.

Martina Mertová, PR výbor

Z této vyjednané sumy platíme 
náklady – doprava tam a zpátky, 
osvětlovač, zvukař, autorská prá-
va, divadelní program, propagace 
apod. Výdělek je tak cca těsně nad 
3 000 Kč. Ještě že nakládka a sklád-
ka kulis je zdarma. Tím se herci před 
hrou hezky rozcvičí. 

O výši vstupného ve smlouvách s OÚ 
není ani čárka. To, jestli si například 
OÚ Malenovice určí cenu vstupného 
1 korunu nebo 200 Kč je jen a jen jejich 
věc. Je to jejich svobodné rozhodnutí. 

Sledujeme i ceny okolních ochotnic-
kých divadel. Není však co sledovat. 
Žádná podobná divadla v okolí, už 
2 roky nevystupuji. Už jsme jediní. 
Pokud srovnatelné hry (počet herců, 
žánr) hrají „umělci z Prahy“, ceny jsou 
většinou od 400 – 600 Kč. Už žádnou 
konkurenci nemají. Buďte si jistí, že 
4 x lepší, než my nejsou. O úrovni ku-
lis ani nemluvě.

Být členem divadelního spolku není 
finančně žádná výhra, řekl bych, že 
jde přímo o debakl.

Nikdo nedostane za nic ani korunu. 
Naopak musí zaplatit 500 Kč za člen-
ské příspěvky TJ Sokol, hradí si drob-
né výdaje apod. Každý si musí nějak 
zajistit vlastní kostým a většinu re-
kvizit, které ve hře používá. 

Ti herci, kteří dojíždějí autem, např. 
letos z Frenštátu a Kopřivnice bohu-
žel nedostanou ani korunu cestovné-
ho. V průměru jezdí 2 x týdně po dobu 
3 – 4 měsíců.

Nejsme ve vedení spolku, žádní aso-
ciálové, ale na toto prostě ve spolcích 
nejsou peníze. A všichni od počátku 
vědí, do čeho jdou. Ač se předchozí čte 
tvrdě, všichni mají můj obdiv.

Vím, že tato střední část článku vy-
padá lítostivě a plačtivě, ale nevěřte 
všemu, co kdo napíše.  Pořad jsme ve-
selá skupina a většinou myslíme na 
příjemné a hezké věci. Divadlem se 
fakt bavíme.

Na vesnicích je kultura a sport bohu-
žel ztrátová záležitost, nicméně obce 
s tím chtě nechtě v rozpočtech počíta-
jí. I v ostravských divadlech je každé 
sedadlo ztrátové v řádech stokorun.

Divadlo hrajeme pátým rokem. Obec 
Metylovice nám přispívá v rámci dota-
ce z rozpočtu investicemi do technic-
kého zařízení. Vždy nejméně 30 pro-
centy si přispíváme sami. Některé věci 
si musíme koupit za plnou cenu. Jedná 
se o reproduktory, mikrofony, zesilo-
vače, divadelní osvětlení, mixy, nově 
Wi Fi, které jsou vázány na kinosál či 
Sokolovnu. Jsou bezplatně k dispozici 
obci, škole i spřáteleným spolkům. 

Za to, jak obec přispívá na rozvoj kul-
tury a divadelního spolku j patří vel-
ké poděkování.

Myslím, že každý návštěvník našeho 
divadla musí ocenit, že na vesnické, 
ochotnické divadlo, je to vysoký au-
diovizuální nadstandard. 

My zase máme nepsanou povinnost, 
co nejlépe reprezentovat obec, což se 
nám zcela jistě daří.

Metylovská vystoupení máme úspěš-
ně za sebou, čekají nás štace v Palko-
vicích, Kopřivnici, Malenovicích a ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. Chtěli jsme 
to všechno odehrát na jeden zátah. 
Vše už mělo být v listopadu uskuteč-
něno, ale zdravotní problémy jednoho 
z našich herců, odložily termíny na 
neurčito. Je nám to velice líto. V Pal-
kovicích mají v předprodeji prodáno 
bezmála 100 lístků. Ženich Bill, už je 
zdráv, ale musíme si to aspoň na čty-
řikrát v kinosále, znovu odzkoušet.

A pak to klíčové. Pustí nás covid a vlá-
da na jeviště? Přijdou lidé do hledišť 
nebo budou doma v obývacích hrdin-
ně bojovat? 

O venkovních úspěších vám napíší 
v příštím Zpravodaji. 

Milan Hajdušek, vedoucí divadelního 
spolku Sokol na prknech
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Farnost

Jaká bude Tříkrálová sbírka? 
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo 
neznáme přesnou odpověď. „Všechno 
připravujeme tak, aby mohla sbír-
ka proběhnout jako tomu bylo dříve 
v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí 
koordinátorka Tříkrálové sbírky 
v Charitě Frýdek-Místek Silvie Voj-
kovská, „Chystáme pokladničky, taš-
ky s cukříky a kalendáříky pro dárce, 
drobné dárky a něco na zub pro ko-
ledníky. Koledování bude probíhat, 
tedy pokud to situace umožní, od 
1. do 16. ledna 2022.“ Po stejnou dobu 
bude možné přispět v rámci Tříkrálo-
vé sbírky také do statických poklad-
niček, které budou rozmístěny stejně 
jako loni v kostelích, úřadech, infor-
mačních centrech, některých obcho-
dech, lékárnách apod. „Seznam míst 
bude v lednu na našich webových 
stránkách a bude průběžně aktuali-
zován. Tato možnost se loni osvědčila 

a bude určena pro ty, kdo budou chtít 
přispět přímo do pokladničky ve své 
obci nebo městě a koledníky nepotka-
jí nebo koledníci nebudou moci vůbec 
vyjít.“ doplňuje Vojkovská. Další z no-
vinek, kterou přinesl loňský covido-
vý ročník, a která bude pokračovat 
i v příštím roce, je možnost využít 
možnost bezhotovostního příspěv-
ku do sbírky, a to buďto přes plateb-
ní bránu na webu Tříkrálové sbírky 
nebo platbou přímo na účet s využi-
tím VS pro frýdeckomísteckou Cha-
ritu. Tato možnost bude až do konce 
ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané 
prostředky využije? „Záměry na vy-
užití Tříkrálové sbírky jsou podobné 
jako v minulosti. Podpoříme jimi roz-
voj a provoz mobilní hospicové péče 
naší Salvie a doučování v sociálně 

potřebných rodinách. Část prostřed-
ků půjde na spolufinancování nákupu 
potřebných automobilů pro terénní 
služby, tak aby se naše pracovnice 
bezpečně dostaly ke svým klientům. 
Zbytek pak použijeme na plánovanou 
rekonstrukci v Domově pokojného 
stáří a zřízení tréninkového bytu pro 
lidi s duševním onemocněním,“ nas-
tiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do 
koledování nebo organizace Tříkrálo-
vé sbírky a osobně se tak účastnit této 
tradiční a největší sbírkové akce, bude 
více než vítán a neodejde s prázdnou. 
Kontakt na koordinátorku za Charitu 
Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je 
silvie.vojkovska@charitafm.cz,
733 741 564. Děkujeme.

JUDr. Jana Havláková, PR manažer

Z pamětí Ondřeje Lepíka 
Výplata bývala 
každou druhou 
sobotu. Nástup 
všech pracovních 
čet a pak přišel 
seržant s jedním 
vojákem, který 
nesl pytlík pe-
něz. Protože to 

byly převážně drobné mince byl pod 
jeho tíhou celý sehnutý. Šichty zapiso-
val vedoucí voják, který nás na práci 
doprovázel, a to ne dle jména nýbrž 
dle čísla, které každý zajatec měl na 
levé straně prsou přišito. Já měl číslo 
532. Drobné peníze, jimiž nás vyplá-
celi – jeden šilink stříbrný velikosti 
rakouské koruny mající pro nás ná-
kupní cenu rakouské předválečné ko-
runy dvacet haléřů. Pak byl půlšilink 
a šest pencí, rovněž stříbrný, velikos-
ti našeho desetihaléře. A nejmenší 
peníz halfpenny byl rovněž měděný. 
Mzda byla za hodinu nádenické práce, 

penny za hodinu řemeslnické práce. 

Nebylo divu, že jsme byli samí odbor-
níci. Potřebovali zedníky, byli jsme 
zedníci. Bylo-li třeba tesařů byli jsme 
tesaři atd. Mezitím zřídili nám kan-
týnu. Mezi dráty, který tábor ohra-
ničovaly postavili pletenou boudu, 
kde prodával jeden starší civil v době 
našeho volna asi od tří odpoledne do 
večerky. Tam jsem také odnesl svůj 
první výdělek. Hlavně se kupovaly 
cigarety. Nejlacinější byly parfumo-
vané za šest pencí deset kusů. Mimo 
cigarety koupil jsem si také pero a in-
koust. Domů jsme mohli psát na pře-
depsaném formátu papíru, který jsme 
dostávali jeden kus týdně. Vědouce, 
jak nepravidelně dochází zajatecká 
pošta dávali jsme do dopisů i ozná-
mení o svých nejbližších kamarádech, 
aby jim naši domácí, dostanou-li tuto 
zprávu oznámili, kde se nacházíme. 
Psal jsem také do redakce Omladiny, 

kterou jsem odebíral, a kteří dopisy 
vojáků z fronty i ze zajetí otiskovali, 
by se aspoň prostřednictvím časo-
pisu, který doma četli o svém synovi 
dověděli. 

Jinak v kantyně byly k dostání jehly, 
nitě, čokoláda atd. Od chleba či něja-
kého jiného jídla zde dosud nic neby-
lo ke koupi. Stalo se brzy po založení 
kantýny, že byla vykradena. Dovědě-
li jsme se to večer, když jsme přišli 
z práce i to, že už zjistili pachatele. 
Byl to nějaký starší Rumun nebo Ru-
sín, kterého ihned odvedli. Za pár dní 
jsme po večeři museli všichni nastou-
pit. Přišel velitel tábora asi se všemi 
důstojníky a čtyřmi vojáky v plné vý-
stroji, kteří přivedli delikventa. Byl 
postaven před veškeré mužstvo tá-
bora. Jeden z vojáků mu sundal čepici. 
Byla čtena obžaloba, ovšem anglicky. 
Bude zastřelen? Hrklo ve mě. Stávalo 
se tak v rakouské armádě pro výstra-

okénko do historie
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hu při krádeži na frontě. Nebyl. Dle 
do němčiny přeloženého rozsudku 
byl potrestán šesti týdny samovazby 
a náhradou škody. Nato ho odvedli. 

Za týden jsem opět na jiné zajímavé 
práci. Tentokrát hned u polního tá-
bora anglického vojska při spalování 
fekálií. Nebyla tu postavena pec jako 
u nás v táboře. Záchodovina a jiné od-
padky zde byly denně snášeny s hob-
lovačkami a vypraným odpadovým 
koksem. Odkud tento koks přiváželi 
nevím. Zde se sypal do nádrže, což se 
dělo turbínou, kterou si voda sama 
poháněla. Dosud jsem nic podobné-
ho neviděl. Směs fekálií, hoblovaček 
a koksu tvořila denně hromadu asi 
dva mety vysokou, která se pak s ve-
čerem pokryla hlínou. Druhý den se 
hromada v spojila se včerejší, která se 
pak s večerem rovněž pokryla hlínou. 
Takže během čtrnácti až dvaceti dnů 
byl utvořen kruh. Ten by u jedné stra-
ny zapálen a žár prostupoval dokola 
My jsme měli za úkol spálenou hro-
madu na sítech prohazovat. Škvára se 

odvážela a popel jsme plnili do pytlů. 
Byl použit jako cenné hnojivo. Práce 
zde nebyla namáhavá, ale když obrá-
til vítr kouř z milíře na nás nebylo ten 
smrad možno vydržet. Jeden týden 
jsem byl na posluhu v důstojnické jí-
delně k ruce kuchařům. Káplo někdy 
něco od jídla a byly tu špačky cigaret. 
Donášely se do tábora těm, kteří ne-
měli na cigáro. Jiný týden jsme byli 
zaměstnáni v továrně na letadla. Ov-
šem převážně na nádraží při naklá-
dání letadel či jejich částí na vagony 
a skládání rozbitých z vagonů. Obdi-
voval jsem všechno zařízení v továr-
ně, o němž jsme u nás v Rakousku 
neměli potuchy. Ty řady kol, stojících 
u brány továrny, na nichž dělníci do 
práce přijížděli. Nás sem dováželi ná-
kladním autem, což jsem považoval 
za luxus. V přestávce po čtyřech ho-
dinách práce zde děvčata cvičila v po-
lovojenském úboru prostné cviky. 
Sám jsem zametl podlahu ve velkém 
baráku, kde se mohlo tančit, cvičit, 
hrát divadlo. To vše měli k dispozici 

dělníci v závodě. Jen jednou jsem byl 
uvnitř závodu. Nakládali jsme v so-
botu odpoledne, když už dělníci měli 
volno letecké pot motory. Nešlo mi do 
hlavy, že tak poměrně malý motor mu 
takovou váhu, Říkali deset metráků. 
A ten dostane do vrchu vrtule. Tako-
vá na pohled nepatrná věc. A jaké ne-
možné kousky konali piloti při zku-
šebních letech nad našimi hlavami.

Jindy jsme jezdili týden vlakem asi 
čtyři stanice na práci do lesa. Praco-
vali zde v lese američtí vojáci a zase 
s technikou, kterou jsem nikdy ne-
viděl. Osekávali jsme sosnové kme-
ny, větve se stahovaly na hromady 
a v době přestávky se dělaly ohromné 
vatry. Na pokosenou stráň na kopeč-
ku menším, než náš Čupek položili 
dvojkolejnou dráhu. Nahoře byl mo-
tor, který poháněl kola asi dva metry 
v průměru Na jeho obvodu byl žlábek, 
v němž probíhalo lano, které tahalo 
nízký vozík, jaký se užívá na pile. Na-
horu jel jeden prázdný, druhý nalože-
ný dolů. 

inzerce

Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377
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akce leden, únor 2022
kulturní, společenské, sportovní akce

sobota 10.00
1. 1. Novoroční bohoslužba

pondělí 

3. 1. Nástup dětí do školy

sobota 

29. 1. Hasičský ples

pondělí 

31. 1. Ukončení I.pololetí, vysvědčení

pátek 

4. 2.  Pololetní prázdniny   

sobota  
5. 2. Dětský maškarní bál

sobota 

12. 2. Fotbalový ples

sobota 

26. 2. 92. Šibřinky

neděle 14.00 - 16.00 Muzeum Metylovice
stálá expozice dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží 
a výroby proslulého metylovického biče „Kožane město“

neděle 14.00 - 16.00 Výstavní síň

Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989


