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Poskytování individuálních  
dotací a finančních darů z rozpočtu 
obce Metylovice v roce 2019
Cílem poskytnutí individuálních do-
tací a finančních darů je podpora 
fyzickým osobám a subjektům, nej-
častěji spolkům vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území obce 

Metylovice či ve prospěch občanů 
obce. Jedná se zpravidla o pravidel-
nou zájmovou činnost, jednorázové 
projekty a činnosti ve smyslu podpo-
ry a rozvoje aktivit v obci. 

SLOVO  
STAROSTY
V rozpočtu na letošní rok je počí-
táno s výstavbou chodníků, a to 
v trase od kostela po pana Uhláře 
(úsek 1 a 2) a dále pak v Pasekách 
od transformátoru po autobuso-
vou zastávku u Sosny (úsek 3). Na 
obě tyto stavby jsme v loňské roce 
podali žádost o dotaci. Na úsek 3 to 
bylo do 10. výzvy „MAS Frýdlant-
sko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST 
DOPRAVY“. Zde byl náš projekt vý-
běrovou komisi doporučen k finan-
cování a v současné době čekáme na 
podpis smlouvy o poskytnutí dota-
ce. Míra podpory činí 95 % z uzna-
telných nákladů. Na realizaci úseku 
1 a 2 byla v říjnu 2019 podaná žá-
dost o dotaci na Státní fond doprav-
ní infrastruktury, jehož výsledky 
budou známy snad někdy v březnu 
letošního roku. Výše dotace činí 
85 % z uznatelných nákladů. 

Na přelomu roku 2019 a 2020 bylo 
na obě akce vyhlášeno výběrové 
řízení. Na realizaci úseku 1 a 2 se 
přihlásilo 15 uchazečů a na úsek 3 
dokonce 17. Byla hodnocena eko-
nomická výhodnost nabídek podle 
nejnižší nabídkové ceny. Následně 
komise posoudila nabídky účast-
níků, kteří se umístili v hodnocení 
na prvních 3 místech, a to z hledis-
ka splnění zákonných podmínek 
a požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci. Nakonec 
hodnotící komise doporučila za-
stupitelstvu obce vybrat a uzavřít 
smlouvu na obě stavby se společ-
ností SATES MORAVA spol. s.r.o., 
Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí. Stavba chodní-
ku úsek 1 a 2 (od kostela po pana 
Uhláře) byla tedy vysoutěžena 
za 7 720 400 Kč včetně DPH, což 
je o 3 320 000 Kč méně, než byla 
rozpočtovaná cena projektantem. 
U úseku 3 (transformátor – Sos-
na) se cena o oproti projektu sní-
žila o 1 272 000 Kč na smluvních 
2 860 120 Kč. Díky výběrovému ří-
zení došlo k celkové úspoře nákladů 
o bezmála 4,6 mil. Kč.  ›››

OBSAH

Dění v obci

›››   V současné době běží účastní-
kům výběrového řízení lhůta pro 
podání námitek. Pokud se některý 
z neúspěšných uchazečů neodvolá, 
tak by obě stavby chodníků měly být 
dle smluv o dílo zahájeny do 10 pra-
covních dnů od předání staveniště 
zhotoviteli. Staveniště pro provede-
ní díla by se mělo předávat v 10. týd- 
 

nu roku 2020 (mezi 2. a 6. březnem 
2020). Zhotovitel je zavázán provést 
stavbu úseku 3 do 90 kalendářních 
dnů a úseku 1 a 2 do 180 kalendář-
ních dnů od předání staveniště.

Věřím, že se obě akce podaří zdárně 
a včas zrealizovat, abychom je mohli 
co nejdřív užívat.

Ing. Lukáš Halata

Poskytnuté dotace spolkům v roce 2019
Tenisový klub Karlický, z.s. 25 000 Kč
Ptačoroko, z.s. 12 000 Kč
Jana Šimková – Myslivecký kroužek 8 000 Kč
Divadelní spolek Sokol na prknech 6 500 Kč
Myslivecký spolek Metylovice, z.s. 10 000 Kč
SDH Metylovice 63 573 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Metylovice 34 958 Kč
Spolek rodičů Metylovice, z.s. 25 000 Kč
Sportovní klub Metylovice z.s. 173 000 Kč
CELKEM 358 031 Kč
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číslo 2/2020

Pravidla pro poskytování individuálních dotací  
z rozpočtu obce Metylovice na rok 2020

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.

2. Právní předpisy a dokumenty

Neinvestiční dotace (dále jen „dota-
ce“) a finanční dary poskytuje obec 
Metylovice (IČ 00535991) v souladu se 
schváleným rozpočtem obce, schvále-
ným Programem rozvoje obce a v sou-
ladu s ustanovením § 9 ods.1 písm. h), 
resp. dle § 10a odst. 1 písm. b) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, v souladu 
s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
O obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a dále se řídí zejména následujícími 
právními předpisy:

• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 

• 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 finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změ-
ně některých zákonů, ve znění poz-
dějších 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, nezis-
kovým a jiným organizacím (dále jen 

„spolky“) a fyzickým osobám, které 
provádějí veřejně prospěšnou činnost 
(výchovná, kulturní, sportovní, volno-
časové a společenské činnosti dětí, mlá-
deže a dospělých, sociální a zdravotní) 
a to na jejich činnost nebo na podporu 
realizace jejich konkrétních projektů. 
Dále lze dotaci či finanční dar poskyt-
nout i jiným příjemcům veřejných roz-
počtů (např. hasičský sbor apod.). 

Předpokladem poskytnutí dotace nebo 
finančního daru je vyrovnání veške-
rých závazků vůči rozpočtu obce Me-
tylovice, tedy i řádně a včas předlože-
né vyúčtování jiné dotace poskytnuté 
žadateli z rozpočtu obce v předchozích 
letech včetně splnění všech dalších 
podmínek vázaných na danou jinou po-
skytnutou dotaci. 

4. Výše celkové částky určené na 
individuální dotace a výše dotace

Plánovaný celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu 
obce je 400 t. Kč na individuální dota-
ce a 150 t. Kč na finanční dary pro rok 
2020. Obec si vyhrazuje právo upra-
vit rozpočtovým opatřením objem fi-
nančních prostředků dle potřebnosti 

Obec Metylovice každoročně podpo-
ruje finančně naše spolky, jak posky-
továním příspěvků na jejich činnost, 
tak i finanční podporou na materiál-
ní vybavení, na volnočasové aktivity 
dětí, na kulturní nebo sportovní akce 
konané na území obce. Při posuzo-
vání výše dotace na činnost je vždy 
brán zřetel na plnění kritérií, jako 
jsou počet aktivních členů spolku, 
počet aktivních členů mládeže, počet 
registrovaných soutěžních družstev 
nebo jednotlivců, počet trenérů a ve-
doucích mládeže, četnost aktivit čle-
nů spolků a jejich aktivní spolupráce 
s obcí.  

Kromě výše uvedené podpory spol-
kům, taktéž naše obec přispěla v roce 
2019 občanům částkou 120 000 Kč 
na kotlíkové dotace, což znamená, 
že jsme pomohli 12 majitelům ro-
dinných domů změnit původní zdro-
je vytápění za nové ekologické a tím 
i obec se spolupodílela na zlepšení 

kvality ovzduší nejen v Metylovicích. 
Od roku 2014, kdy obec Metylovice, 
jako jedna z prvních začala spolupra-
covat s Moravskoslezským krajem na 
kotlíkových dotacích, změnilo způsob 
vytápění celkem 54 rodinných domů 
a celkový příspěvek obce občanům na 
kotlíkové dotace činil 540 000 Kč. 

Taktéž je důležité zmínit, že v i roce 
2019 obec Metylovice přispěla na 
„bezplatnou“ autobusovou dopravu 
do naší obce ve výši 380 000 Kč, kdy 
naši občané mohou využívat autobu-
sové linky směřující do Metylovic za 
pouhou 1 korunu ročně. 

Dále obec uhradila ze svého rozpoč-
tu veškeré provozní výdaje Základ-
ní a Mateřské školy v Metylovicích 
(mimo mzdy učitelů) a to ve výši 
1 460 000 Kč. Jedná se hlavně o úhra-
du nákladů spojenou se spotřebou 
energií, opravami a revizemi technic-
kého vybavení budov a dále výdaje 
na obnovu vybavení nebo pojištění 

budov ZŠ a MŠ apod. Mimo jiné, je i ve 
výše uvedené dotaci zahrnut taktéž 
příspěvek obce na bezplatné kurzy 
plávání žákům 3.třídy a na lyžařský 
výcvik žákům 5.třídy.

Obec Metylovice kromě pravidelné 
podpory poskytuje v případě potřeby 
i mimořádnou finanční podporu, jako 
byla například v roce 2019 oprava 
přenosné motorové stříkačky PS 12 
patřící do výbavy výjezdové jednot-
ky SDH Metylovice, jejíž oprava byla 
uhrazena v plné výši z rozpočtu obce 
(cca 100 000 Kč). 

Během roku 2019 zastupitelstvo obce 
schválilo finanční dary o celkové výši 
127 500 Kč. Většinou se jednalo o pří-
spěvky na činnost neziskových orga-
nizací (např. Středisko sociálních slu-
žeb Frýdlant n/O), které poskytovaly 
našim občanům sociální, zdravotní či 
jiné veřejně prospěšné služby. 

Za finanční výbor  
Ing. Jaroslav Svolinský
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jednotlivých žádostí. Konečný objem 
prostředků bude stanoven zastupi-
telstvem obce Metylovice.

Vždy bude určena maximální výše 
dotace na podanou žádost. Výše dota-
ce však bude zároveň činit z pravidla 
max. 70 % 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 plněním krité-
rií, jako jsou počet aktivních členů 
spolku, počet aktivních členů mláde-
že, 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, pronájem prostor a techniky, 
nákup cen pro soutěžící, cestovného, 
mezd a ostatních osobních nákladů 
(dále jen OON), nákladů na propaga-
ci projektu, další adekvátní náklady 
související s projektem, a to přede-
vším v oblastech sport, kultura, soci-
ální oblast a ostatní zájmové aktivity.

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. 2020 
do 31. 12. 2020.

8. Platební podmínky

Dotace bude příjemci poskytnuta na 
základě veřejnosprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace a finanční dar na zá-
kladě 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 ho-
tovosti na pokladně úřadu Metylovice.

9. Neuznatelné výdaje projektu

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

• finanční leasing, nákup nemovitos-
tí, půjčky, bankovní poplatky,

• daně, pokuty, penále, občerstvení 
a pohoštění, výjimkou je pitný re-
žim a stravování účastníků akce ko-
nané v přímé souvislosti s účelem 
projektu.

• náklady prokazatelně nesouvisejí-
cí s projektem.

10. Čerpání, vyúčtování a kontrola 
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 hos-
podárně, efektivně a pouze na účel uve-
dený v podaném projektu a citovaný ve 
smlouvě a v souladu s podmínkami pro 
poskytnutí a čerpání dotace. Příjemce 
je povinen přijatou dotaci použít vý-
hradně na financování projektu nebo 
činnosti schválené poskytovatelem, 
které realizuje vlastním jménem, na 
vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

Po ukončení realizace projektu zpra-
cuje příjemce dotace závěrečnou zprá-
vu a vyúčtování poskytnuté dotace 
a předloží je na účtárně obecního úřa-
du. Příjemce doloží finanční vyúčtová-
ní kopiemi prvotních dokladů a dalších 

dokladů, které se vztahují k poskytnu-
té dotaci. Náklady musí být účetně evi-
dované, identifikovatelné, ověřitelné 
a podložené originálními dokumenty. 
Přidělená dotace musí být řádně pro-
účtována v účetnictví daného subjektu 
v souladu se zákonem o účetnictví. 

Kontrolu čerpání dotace může posky-
tovatel dotace provést podle zákona 
č. 320/2001 Sb., (dále jen „veřejnospráv-
ní kontrola“) za účelem ochrany ve-
řejných prostředků před nehospodár-
ným, neúčelným nebo neefektivním 
nakládáním s nimi, před porušováním 
právních předpisů při nakládání s nimi 
nebo před trestnou činností.

11. Povinná publicita

Žadatel, který obdrží dotaci, se zava-
zuje, že při propagaci podpořené akce 
bude uvádět obec Metylovice jako po-
skytovatele finančních prostředků na 
její realizaci a současně bude o své čin-
nosti a aktivitách informovat veřejnost 
formou zasílání příspěvků do Infor-
mačního zpravodaje vydávaného obcí.

Příjemce dotace souhlasí se zveřejně-
ním údajů o poskytnutí dotace a závě-
rečné 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 
žádosti

Žádosti je možné podávat v průběhu 
celého roku 2020, avšak na nejbližší za-
sedání Zastupitelstva obce budou zařa-
zeny jen ty žádosti, které budou fyzic-
ky odevzdány na podatelně obecního 
úřadu Metylovice, včetně žádostí doru-
čených poštou nebo prostřednictvím 
datové schránky, nejpozději 14 kalen-
dářních dní před konáním nejbližšího 
zasedání Zastupitelstva obce. Uvedená 
doba je nutná pro zpracování žádosti.

Pro podání žádosti musí žadatel využít 
připravený formulář žádosti. Elektro-
nický formulář žádosti je přílohou této 
výzvy a je k dispozici na webové adrese 
www.metylovice.cz, nebo je možné si 
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www.metylovice.cz

ho vyžádat na obci. Vyplněný formulář 
spolu s přílohami žadatel odevzdá na 
podatelně obce Metylovice nebo odešle 
poštou na adresu: Obecní úřad Metylo-
vice, 739 49 Metylovice 495.

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 žadatele 
(např. stanovy, výpis z obchodního 
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 jednat 
za právnickou osobu (např. jmenova-
cí dekret, zápis o zvolení členů statu-
tárního orgánu, plnou moc, apod.).

4. Kopie pracovní smlouvy, dohody 
o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti v případě, že 
žadatel bude z dotace hradit mzdy 
(platy), daně a odvody, dohody 
o pracovní činnosti a dohody o pro-
vedení práce (postačuje dodat 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 hospodárnos-
ti poskytnuté dotace, nebo k posouze-
ní 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 in-
formacemi o stavu žádosti žadatel zís-
ká na obci Metylovice a internetových 
stránkách obce. S úspěšnými žadateli 
bude uzavřena veřejnosprávní smlou-
va o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Metylovice. Finanční dary jsou posky-
továny na základě darovacích smluv 
podle zákona (občanský zákoník).

Přílohy:

1. Formulář Žádosti o poskytnutí in-
dividuální dotace

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

Tyto Pravidla schválilo zastupitel-
stvo Obce Metylovice na své schůzi 
konané dne 29.10.2019.

Statistika obyvatel k 31. 12. 2019
Počet obyvatel  1.750 nárůst o 8 obyvatel 
    proti r. 2018

- z toho:   přistěhovaní       38
   odstěhovaní       40

Narození        23 dětí
- z toho:   děvčata       11
   chlapci        12

Zemřelí        13 obyvatel
- z toho:    ženy          8
    muži                5

Počet sňatků        12

Počet obyvatel        Všichni     Muži    Ženy
           1.750       860     890
do 15 let             296       148     148
do 18 let             348       174     174
od 18 do 60 let             936       476     460
nad 18 let          1.402       686     716
nad 60 let             466       210     256 
       

Průměrný věk obyvatel        42 let
- z toho:     ženy             43 let
    muži                 40 let

Nejmladší obyvatel        16. 12. 2019 
Nejmladší muž         21. 10. 2019 
Nejmladší žena         16. 12. 2019
Nejstarší obyvatel        15. 03. 1925 
Nejstarší muž         24. 05. 1929 
Nejstarší žena         15. 03. 1925

Obec informuje

Nabídka dovozu obědů
Hospůdka v Palkovicích U Tomise nabízí metylovským seniorům vaření a rozvoz obědů. Cena obědu včetně dovo-
zu činí 90 Kč. Denní výběr z 5 jídel (3 stálá jídla + 2 denní menu). Zájemci se mohou hlásit u pana Lukáše Bražiny,  
tel. č. 739 463 299. Lukáš Bražina
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Projekt určený seniorům
Moravskoslezský kraj realizuje pro-
jekt pod názvem „Informace jako 
forma ochrany osob v seniorském 
věku“, jehož aktivita IN.F.Obálka 
(= Informace jako Forma Ochrany) je 
zaměřena na zvýšení kvality života 
seniorů a zvýšení jejich bezpečnosti. 
IN.F.Obálka může pomoci v situacích, 
kdy je senior sám v domácnosti a na-
stane situace ohrožení jeho zdraví 
či života, kdy zasahují záchranáři 
a z obálky získají údaje o jeho nemo-

cech, užívaných lécích a kontaktech 
na příbuzné.  

IN.F.Obálka je plastová obálka, která 
obsahuje informační leták s pokyny 
k vyplnění, formulář k vyplnění, pro-
pisku, magnetku a samolepku (s nápi-
sem: Zde je IN.F.Obálka, s telef. čísly 
na složky záchranného systému). 

Obálka, která je umístěna v lednici 
může pomoci při řešení krizové situ-
ace. To, že senior má obálku je zřejmé 

z označené samolepky nebo mag-
netky, kterou umístí na dveře bytu 
z vnitřní strany nebo na lednici. Slož-
ky záchranného systému jsou o pro-
jektu v našem kraji informovány. 

Senioři naší obce, popř. i další ob-
čané mají od nového roku možnost 
si tuto „Info obálku“ zdarma vy-
zvednout na Obecním úřadě v Me-
tylovicích.

Ing. Lukáš Halata

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením (SaS)
Ve Středisku sociálních služeb měs-
ta Frýdlant nad Ostravicí je od ledna 
2019 bezplatně poskytována sociál-
ně aktivizační služba pro seniory od 
55 let a osobám se zdravotním posti-
žením od 24 let ohroženým sociálním 
vyloučením. 

Služba obsahuje činnosti:

• zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

 
V sociálně aktivizační službě vytváří-
me prostor pro pravidelné setkávání, 
trénujeme paměť a pozornost, hra-
jeme společenské hry. Věnujeme se 
relaxačnímu cvičení, muzikoterapii, 
procvičujeme jemnou motoriku výro-
bou drobných dekoračních předmětů 
a nacvičujeme péči o chod domác-
nosti. V případě zájmu jsme schopni 
seznámit klienta s prací na počítači 
a s mobilem. Organizujeme přednáš-
ky a poznávací procházky po městě 
a okolí. Poskytujeme základní sociál-

ní poradenství a pomoc při vyřizová-
ní běžných záležitostí. 

Služba je určena občanům Frýdlan-
tu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Če-
ladné, Pržna, Pstruží, Kunčic pod 
Ondřejníkem, Ostravice, Starých 
Hamer, Malenovic a Metylovic. 

Bližší informace poskytne sociální 
pracovnice 

Kamila Vabroušková, 
tel.: 778 459 990, 
email: kamila.vabrouskova@sssfno.cz, 
SSSFNO, Padlých hrdinů 312, 
Frýdlant nad Ostravicí.

Jedlé oleje a tuky patří do speciální popelnice
Od začátku února jsou v Metylo-
vicích umístěny černé popelnice 
s oranžovým víkem na sběr použi-
tých jedlých olejů a tuků. Umístěny 
jsou společně s kontejnery na tří-

děný odpad na všech stanovištích po 
obci. Třídění tuků a olejů má speciál-
ní pravidla. Nádoba, ve které se tuk či 
olej do kontejneru vhazuje, nesmí být 
skleněná a musí být dobře uzavřená 

(nejlépe PET láhev). V žádném pří-
padě neodkládejte průmyslové 
a automobilové oleje.

Ing. Lukáš Halata
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číslo 2/2020

Vyhodnocení dotazníku k provozování služby  
SENIOR TAXI
V minulém čísle obecního Zpravodaje 
byl vložen dotazník týkající se zjiš-
tění zájmu našich seniorů a držitelů 
průkazů ZTP o zavedení služby SE-
NIOR TAXI v obci Metylovice. Obec 
by tuto službu dotovala částkou cca 
83.000,- Kč ročně a senioři by doplá-
celi 7,50 Kč na kilometr jízdy.

Do stanoveného data projevilo zájem 
pouze 12 našich občanů. V současné 
době žije v Metylovicích 240 seniorů 
nad 70 let. Počet držitelů průkazů 
ZTP, TP a ZTP/P není přesně znám. 

Vzhledem k tomu, že o danou služ-
bu projevilo zájem jen necelých 5 % 
seniorů a držitelů průkazů ZTP, TP 
a ZTP/P, rozhodlo se Zastupitelstvo 
obce na svém zasedání dne 21. 1. 
2020 do projektu SENIOR TAXI v le-
tošním roce nevstoupit. 

Projekt Senior taxi je určitě dobrý 
nápad, ale pokud o tuto službu má 
zájem jen necelých 5 % z našich se-
niorů, tak pak by byl tento počin vůči 
zbylé většině (95 % seniorů) velmi 
nespravedlivý. Proto předseda fi-

nančního výboru Jaroslav Svolinský 
navrhl, aby obec ze svého rozpoč-
tu poskytovala občanům starších 
70 let a držitelům průkazů TP, ZTP 
a ZTP/P roční příspěvek na „mobili-
tu“, o jehož výši bude na příštím jed-
nání zastupitelstva vedena diskuse. 
V současné době se uvažuje o částce 
cca 500 Kč/seniora nebo občana s TP, 
ZTP a ZTP/P. Příspěvek by byl vyplá-
cen na obecním úřadě po vyplnění 
jednoduché žádosti. 

Ing. Lukáš Halata

Upozornění na volně pobíhající psy
Dle obecně závazné vyhlášky obce Me-
tylovice č. 2/2016, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Metylovice, je na 
všech veřejných prostranstvích povo-
len pohyb psů pouze na vodítku. Splně-
ní této povinnosti zajišťuje fyzická oso-
ba, která má psa na veřejném prostoru 
pod kontrolou či dohledem. Fyzickou 
osobou se rozumí např. chovatel psa, 
jeho vlastník či doprovázející osoba.

V poslední době se rozšířil nešvár 
pobíhajících psů i na soukromých 
pozemcích jiných osob, než držitele/
majitele psa. Držitel/majitel psa je po-

vinen si svého psa zabezpečit tak, aby 
neohrožoval jiné osoby. V opačném 
případě může být volně pobíhající 
pes odchycen a umístěn v útulku pro 
psy. Náklady spojené s odchytem pak 
hradí v plné výši majitel/držitel psa. 
Proto žádáme občany – majitele/drži-
tele, aby si své psy náležitě zabezpečili 
a předešli tak nepříjemnostem. 

Každý pes by měl být označen evi-
denční známkou, kterou obdrží při 
přihlášení psa. Tuto by měl mít při-
pevněnou k obojku. Podle čísla znám-
ky je pak snadnější identifikace při 
zaběhnutí či ztrátě psa.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím 
může být pro účely tohoto poplatku 
osoba, která je přihlášená nebo má síd-
lo na území České republiky. Poplatek 
ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Od 1. 1. 2020 je na území České repub-
liky povinné čipování psů. Od tohoto 
data musí být každý pes označen či-
pem. Neočipovaným psům nebude 
očkování proti vzteklině uznáváno 
jako platné, a tudíž může být majiteli 
uložena pokuta až 20 tisíc. Toto na-
řízení je dáno novelou veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb.

Růžena Vrbová

Pozemní televizní vysílaní přechází na nový  
standard DVB-T2
Už jste určitě slyšeli o připravovaných 
změnách v pozemním televizním vysí-
lání. V souvislosti s plánovaným pře-
chodem na novou technologickou plat-
formu DVB-T2 Vás chceme informovat 
o aktuálních a chystaných krocích. 

Přechod na DVB-T2 je vynucenou 
změnou, která se týká 60 % domác-
ností v ČR přijímajících televizní vy-
sílání prostřednictvím pozemních 
digitálních televizních sítí DVB-T. 
Důvodem je uvolnění frekvenčního 
pásma 700 MHz, na kterém dosud vy-
sílají pozemní televizní vysílače, pro 
potřeby mobilních operátorů. Je to 
společné celosvětové rozhodnutí více 
než 190 států, ke kterému se připojila 
i Evropská unie.  

Pozemní televizní příjem poskytuje 
širokou programovou nabídku nej-
sledovanějších televizních stanic a je 
jediný bezplatný. Všechny ostatní 
způsoby televizního příjmu (satelit-
ní, kabelové, IPTV) jsou zpoplatněny. 
Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo 
snížení počtu vysílaných televizních 
programů, je nutné přejít na kmitočto-
vě úspornější druhou generaci digi-
tálního vysílání – standard DVB-T2. 
Programy České televize (ČT) a ko-
merčních stanic je možné v DVB-T2  
přijímat již nyní, a to v rámci tzv. pře-
chodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 
99 % obyvatel ČR. Součástí pozem-
ního vysílání jsou také služby po-
skytované prostřednictvím HbbTV 

– červeného tlačítka, které umožňuje 
televizním divákům přístup k moder-
ním televizním službám, jako napří-
klad přístup do televizních archivů, 
videa na přání nebo odloženého tele-
vizního sledování. 

Přechod na DVB-T2 se uskuteční 
v období listopad 2019 – červen 2020. 
Vysílání celoplošných DVB-T sítí bude 
v České republice definitivně ukonče-
no 30. června 2020. 

Co je třeba pro to udělat? 

1. Pořídit si set top box (cena startuje 
na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňu-
jí příjem v HD kvalitě a lze je připojit 
i nejstarším televizorům) nebo televi-
zor, které nový signál umí přijmout.  
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Podívejte se, které přijímače již byly 
na příjem DVB-T2 a kodek HEVC  
certifikovány www.dvbt2overeno.cz.  
V obchodech poznáte certifikované 
přijímače podle nálepky DVB-T2 ově-
řeno.

2. Naladit si DVB-T2 vysílání již 
dnes. V případě individuálních antén 
není obvykle potřeba činit žádné změ-
ny. U společných antén v bytových 
domech je nutné povolat specializo-
vanou servisní firmu. Specializova-
ných servisních firem je omezený po-
čet, doporučujeme proto tento krok 
učinit co nejdříve. Jejich seznam také 

najdete na webu www.dvbt2overeno.
cz. reno.cz 

Pokud budete mít dotazy, obraťte 
se na naši zákaznickou linku: +420 
800 929 929 (Po – Pa, 8:00 – 20:00), 
můžete nás kontaktovat prostřed-
nictvím webových stránek www.
dvbt2overeno.cz a informace jsou 
dostupné také prostřednictvím in-
formačního TV kanálu Nalaďte se na 
DVB-T2. 

Pozemní televizní vysílání „přes an-
ténu“ je bezplatné – nezáleží na počtu 
ani umístění televizoru. Poplatky za 
příjem pozemního televizního vysí-

lání jsou pro vás stále 0. Dostanete 
téměř veškeré české programy ve 
vyšší kvalitě – Česká televize vysí-
lá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě, 
i řada soukromých TV stanic bude mít 
možnost vysílat v HD. Kmitočty pro 
pozemní televizní vysílání v DVB-T2 
jsou státem garantovány nejméně do 
roku 2030. Nový vysílací standard 
DVB-T2 umožní ještě aktivnější pro-
pojení televizního vysílání s interne-
tem a interaktivní služby prostřed-
nictvím HbbTV – červeného tlačítka, 
které je součástí většiny nových DV-
B-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2 je 
dostupné v celé ČR.

Vypnutl MUX 11
(přechod. DVB-T2)

Vypnutí MUX 2
(dnešní DVB-T)

ČT1 HD 
ČT2 HD
ČT 24 HD
ČT Sport HD
ČT :D/art HD
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Vltava
ČRo Plus
ČRo Radio Wave
ČRo Radio Junior
ČRo D-Dur
ČRo Wave

Barrandov TV
Nova
Nova Cinema
Prima
Prima Cool

01.06.2020

01.06.2020

01.06.2020

Přechodové DVB-T2

v provozu

Poznámka Vysílače stávajících DVB-T sítí a přechodové sítě DVB-T2 budou vypínány ve 23:59, 
zapínání DVB-T2 vysílačů finálních sítí bude provedeno obvykle v dopoledních hodinách.

Frýdek-Místek - Lysá hora 30.04.2020 01.06.2020 02.06.2020

Finální DVB-T2

Ostrava - Hošťálkovice 30.04.2020 01.06.2020 02.06.2020

Ostrava - Hladnov 30.04.2020 01.06.2020 02.06.2020

Zapnuti MUX 23
(finální DVB-T2)

Televizní a rozhlasové
programy

ČT1
ČT2
ČT 24
ČT Sport
ČT :D/art 
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Vltava
ČRo Plus
ČRo Radio Wave
ČRo Radio Junior
ČRo D-Dur
ČRo Wave

ČT1 HD
ČT2 HD
ČT 24 HD
ČT Sport HD
ČT :D/art HD
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Vltava 
ČRo Plus
ČRo Radio Wave 
ČRo Radio Junior
ČRo D-Dur
ČRo Wave

Barrandov Kino
Barrandov Krimi
Óčko
Óčko STAR
Prima LOVE
Prima ZOOM
Prima MAX
Prima KRIMI
Seznam.cz TV
Šlágr TV
Radio Proglas

Vysílač Vypnutí MUX 1
(dnešní DVB-T)

Vypnutl MUX 12
(přechodová DVB-T2)

Zapnuti MUX 22
(finální DVB-T2)

Vypnutí MUX 3 
(dnešní DVB-T)

budou spouštěny

Zapnutí MUX 21
(finální DVB-T2)

Dnešní DVB-T

v provozu

Barrandov TV       
Barrandov Kino
Barrandov KRIMI
Barrandov 
NEWS
Noe TV
Nova
Nova CINEMA 
Seznam.cz TV 
Šlágr TV
Šlágr 2

Barrandov TV Barrandov Kino
Barrandov Krimi          Barrandov News  
Nova Nova CINEMA 
Óčko Óčko STAR 
Prima Prima COOL
Prima LOVE Prima ZOOM
Prima MAX Prima KRIMI 
Seznam.cz TV Noe TV
Šlágr TV Šlágr 2
Radio Proglas

(Od 1.7.2020 Očko, Óčko STAR, Prima,      
Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, 
Prima MAX, Prima KRIMI, Proglas)

08.06.2020  09.06.2020

08.06.2020  09.06.2020

08.06.2020 16.06.2020V provozu

V provozu

V provozu

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 30. 9. 2019
Zastupitelstvo obce Metylovice ur-
čuje ověřovateli zápisu pana Jakuba 
Farného a pana Aleše Veličku. 
Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• ZO Metylovice schvaluje Jednací 

řád Zastupitelstva obce Metylovice 
s platností od 01. 10. 2019 – viz pří-
loha č. 2. 

• ZO Metylovice schvaluje prodej 
obecního pozemku parc. č. 2022 
a 330/5 v k. ú. Metylovice paní Jar-
mile a Bohuslavu Krajčím, Bezručo-
va 1079, 735 53 Dolní Lutyně, za 
cenu danou znaleckým posudkem.

• ZO Metylovice schvaluje prodej čás-
ti obecního pozemku parc. č. 2011, 

ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Metylovice Renému Schmidto-
vi, Pánské Nové Dvory 2454, 738 01 
Frýdek-Místek a Lence Schmidtové, 
Metylovice 71, 739 49 Metylovice,  
za cenu danou znaleckým posud-
kem. 

• ZO Metylovice schvaluje záměr 
směny obecního pozemku parc. 
č. 761/2, ostatní plocha neplod-
ná půda za části pozemků parc. č. 
759/1, 759/2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace a parc. č. st. 98, za-
stavěná plocha a nádvoří.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu 
se společností ČEZ Distribuce a.s., 
se sídlem: Teplická 874/8, Děčín 

IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 
24729035, zastoupenou na zákla-
dě plné moci č. PM/II-225-2019 
Ing. Martinem Bartečkem, o zří-
zení věcného břemene – služeb-
nosti k realizované stavbě č. IP-
12-8023736/3, Metylovice 150/2, 
4121450035, NNv, NNk a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 3.

• ZO Metylovice schvaluje zadáva-
cí dokumentaci pro zjednoduše-
né podlimitní řízení dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek na projekt „Komplet-
ní stavební úpravy šaten, přístav-
ba sociálního zázemí sportoviště 
v Metylovicích“.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice
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• ZO Metylovice schvaluje podání 
žádosti o dotaci prostřednictvím 
SPORTOVNÍHO KLUBU METYLO-
VICE, z. s. na projekt „Kompletní 
stavební úpravy šaten, přístavba 
sociálního zázemí sportoviště v Me-
tylovicích“, který je předkládán 
v rámci výzvy V5 Sport, investice 
2020 Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy pro SK a TJ – program 
133 530 Podpora materiálně tech-
nické základny sportu 2017 až 2024, 
Podprogram: 133D 531 Podpora ma-
teriálně technické základny sportu – 
ÚSK, SK a TJ. 

• ZO Metylovice schvaluje zajištění 
finančních prostředků na profi-
nancování a dofinancování 30 % 
podílu finančních nákladů na pro-
jekt: „Kompletní stavební úpravy 
šaten, přístavba sociálního zázemí 
sportoviště v Metylovicích“, který 
je předkládán: SPORTOVNÍM KLU-
BEM METYLOVICE, z. s. v rámci 
výzvy V5 Sport, investice 2020 Mi-
nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy pro SK a TJ – program  
133 530 Podpora materiálně tech-
nické základny sportu 2017 až 
2024, Podprogram: 133D 531 Pod-
pora materiálně technické základ-
ny sportu – ÚSK, SK a TJ.

• ZO Metylovice schvaluje zajištění bu-
doucího provozu minimálně po dobu 
minimálně 10 let od ukončení pro-
jektu „Kompletní stavební úpravy 
šaten, přístavba sociálního zázemí 
sportoviště v Metylovicích“, který je 
předkládán: SPORTOVNÍM KLUBEM 
METYLOVICE, z.s. v rámci výzvy V5 
Sport, investice 2020 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy pro 
SK a TJ – program 133 530 Podpo-
ra materiálně technické základny 
sportu 2017 až 2024, Podprogram:  
133D 531 Podpora materiálně tech-
nické základny sportu – ÚSK, SK a TJ.

• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí 
individuálních dotací a finančních 
darů dle návrhu finančního výboru 
– viz příloha č. 4. 

• ZO Metylovice schvaluje návrh na 
pořízení změny ÚP obce Metylovice 
paní Bc. Lucie Matysové s přehod-
noceným odborným stanoviskem 

pořizovatele dle ustanovení § 46 
stavebního zákona.

• ZO Metylovice schvaluje darovací 
smlouvu se společností LAKUM-
-KTL, a.s., Ostravská 384, 739 11 
Frýdlant n. O., IČ: 25390538, za-
stoupenou Ing. Zdeňkem Čermá-
kem, ředitelem a pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy – viz 
příloha č. 5. 

• ZO Metylovice schvaluje podání ža-
loby na paní Martinu Krenželoko-
vou, bytem Metylovice 33, 739 49 
Metylovice, k úhradě dlužné částky 
za nájemné, spotřebu vody a komu-
nální odpad ve Vinárně Sokol.

• ZO Metylovice na základě dopo-
ručení hodnotící komise schvaluje 
výběr zhotovitele a smlouvu o dílo 
na realizaci akce „Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení v obci Metylovice 
– III. etapa“ společnost ELMONT-RO-
NEX, s.r.o., Metylovice 502, 739 49  
Metylovice za cenu 697 964 Kč bez 
DP, která splnila veškeré požadavky 
zadavatele a je ekonomicky nejvý-
hodnější a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o dílo – viz přílo-
ha č. 6. 

• ZO Metylovice schvaluje rozpočto-
vou úpravu č. 9 – viz příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
souhlasí se z řízením spořícího účtu 
od banky Creditas s následným pře-
vodem částky 6 mil Kč a pověřuje 
starostu obce k podpisu Rámcové 
smlouvy s bankou CREDITAS a.s. 
o poskytování finančních služeb – 
viz příloha č. 8.

• ZO Metylovice schvaluje předložení 
detailnějšího návrhu cenové nabíd-
ky na projekt opravy cest.

• ZO Metylovice schvaluje vyloučení 
účastníka Lesostavby Frýdek – Mís-
tek, a.s. z účasti ve výběrovém říze-
ní na zhotovitele veřejné zakázky 
„Prodloužení cyklotrasy Metylovi-
ce“.

• ZO Metylovice schvaluje příkazní 
smlouvu s Bc. Tomášem Smutkem 
na technický dozor investora a ko-
ordinátora BOZP při realizaci stav-
by „Prodloužení cyklotrasy, Me-

tylovice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 9. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• ZO vzalo na vědomí kontrolu usne-
sení č. 9/2019.

• ZO Metylovice bere na vědomí žá-
dost Ing. Jana a Ing. Lucie Koloničné, 
Ph.D. o směnu části obecních pozem-
ků parc. č. 2057/1 a 1086/16, ostatní 
plocha, ostatní komunikace za části 
pozemků parc. č. 1086/8 a 1086/11, 
ostatní plocha, jiná plocha a finanční 
vyrovnání zbývající plochy. 

• ZO Metylovice vzalo na vědomí žá-
dost společnosti InterAuto Doležal, 
a.s. o finanční spoluúčast obce Me-
tylovice na stavbě opěrné zdi mezi 
obecní komunikací parc. č. 2044/2 
a pozemkem parc. č. 759/2 vše k. ú. 
Metylovice. 

• ZO Metylovice vzalo na vědo-
mí Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hoda o umístění stavby č. IV-
128017515/2, Metylovice 2057/8, 
4121534557, NNv, NNk, se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s.

• ZO Metylovice bere na vědomí ná-
plň práce místostarosty.

• ZO Metylovice vzalo na vědomí 
zpracování projektu rekonstrukce 
a zateplení hasičárny.

• ZO Metylovice vzalo na vědomí do-
končení výběrového řízení na zho-
tovitele chodníku kostel – Dvořá-
ček. 

• ZO Metylovice vzalo na vědomí na-
bídku na zpracování změny územ-
ního plánu.

• ZO Metylovice vzalo na vědomí 
kupní smlouvu s Janem a Věrou 
Němcovou na odkoupení části obec-
ního pozemku parc. č. 330/5 v k. ú. 
Metylovice. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:

• ZO Metylovice neschvaluje změnu 
právního zástupce na poskytování 
komplexních právních služeb pro 
obec Metylovice.
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Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 29. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Petra Čer-
nocha a slečnu Leonu Pavláskovou.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• ZO Metylovice schvaluje směnu 
obecního pozemku parc. č. 761/2, 
ostatní plocha neplodná půda za 
části pozemků parc. č. 759/1, 759/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. st. 98, zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Metylovice se spo-
lečnosti InterAuto Doležal, a.s.

• ZO Metylovice schvaluje Zadáva-
cí dokumentaci pro zjednoduše-
né podlimitní řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na stavbu „Metylovice 
chodník, úsek 1 a 2“. 

• ZO Metylovice schvaluje Zadáva-
cí dokumentaci pro zjednoduše-
né podlimitní řízení dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek na stavbu „Metylovi-
ce chodník, úsek 3“.

• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí 
individuálních dotací a finančních 
darů dle návrhu finančního výboru 
– viz příloha č. 2. 

• ZO Metylovice schvaluje předložení 
návrhu na pořízení změny ÚP obce 
Metylovice pana Jaromíra a Marie 
Halatových s přehodnoceným od-

borným stanoviskem pořizovatele 
dle ustanovení § 46 stavebního zá-
kona.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu 
o budoucí smlouvě se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci č. PM/
II-242/2018 Ing. Martinem Bar-
tečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, 
o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IP-12-8025125/2, Metylo-
vice 1163, 4121530754, NNv, NNk 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 3. 

• ZO Metylovice schvaluje rozpočto-
vou úpravu č. 10 – viz příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje části obec-
ního pozemku parc. č. 1957/1 v k. ú. 
Metylovice.

• ZO Metylovice schvaluje Pravidla 
pro poskytování individuálních do-
tací z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2020 – viz příloha č. 5.

• ZO Metylovice schvaluje ukončení 
smlouvy o obstarávání cenných pa-
pírů s Komerční bankou a převod 
uvolněných finančních prostředků 
ve výši 25 mil. Kč k bance CREDITAS.

• ZO Metylovice schvaluje Ceník jed-
norázových úhrad za zřízení věc-
ných břemen na pozemcích ve vlast-
nictví obce Metylovice – viz příloha 
č. 7.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• ZO Metylovice bere na vědomí kont-
rolu usnesení č. 10/2019.

• ZO Metylovice bere na vědomí ná-
plň práce místostarosty a starosty.

• ZO Metylovice bere na vědomí Vý-
roční zprávu o činnosti školy za 
školní rok 2018/2019.

• ZO Metylovice bere na vědomí Roz-
bor hospodaření obce Metylovice 
za 3. čtvrtletí 2019 – viz příloha č. 6. 

• ZO Metylovice vzalo na vědomí kup-
ní smlouvu s panem Jiřím Lukešem 
a panem Jaroslavem Tošenovským 
na odkup budov bez čísla popisného 
nebo evidenčního.

• ZO Metylovice bere na vědomí si-
tuaci v realizaci výstavby sběrného 
dvora a kompostárny.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:

• ZO Metylovice neschvaluje připoje-
ní obce k projektu Střediska soci-
álních služeb města Frýdlant n. O. 
„Senior Taxi“.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 26. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu paní Martu Bíl-
kovou a pana Jaroslava Svolinského.  

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje směnu obecního pozem-
ku parc. č. 761/2, ostatní plocha ne-
plodná půda za části pozemků parc. 
č. 759/1, 759/2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, které jsou ve vlastnic-
tví společnosti InterAuto Doležal, a. s.

• ZO Metylovice schvaluje prodej 
části obecního pozemku parc.  
č. 1957/1 v k. ú. Metylovice paní Pe-
tře Šimíčkové, Metylovice 398, za 
cenu danou znaleckým posudkem.

• ZO Metylovice schvaluje plán inven-
tur na rok 2019 a složení inventari-
začních komisí – viz příloha č. 2.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu 
o dílo se společnosti DIGIS, spol. 
s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 1912276, zastoupenou Ing. Li-
borem Štefkem, jednatelem spo-
lečnosti, o provedení aktualizace 
a modernizace geografického in-
formačního systému obce za cenu  
4 235 Kč včetně DPH a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
– viz příloha č. 3.

• ZO Metylovice schvaluje Dodatek  
č. 1 ke smlouvě č. 00686/2019/RRC 
o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“ a pověřuje 
starostu k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 4.

• ZO Metylovice schvaluje Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo s Bc. Marti-
nem Vavřínkem na vypracování 
projektové dokumentace stavby 
„Metylovice – stavba chodníku po-
dél silnice č. III/48416, Metylovice, 
úsek škola – konec obce“ a pověřu-
je starostu k podpisu dodatku – viz 
příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a finančních darů dle 
návrhu finančního výboru – viz pří-
loha č. 6.
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číslo 2/2020

• ZO Metylovice schvaluje OBECNĚ 
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č. 1/2019 
OBCE METYLOVICE o místním po-
platku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, platnou od 01. 01. 
2020 – viz příloha č. 7.

• ZO Metylovice schvaluje OBECNĚ 
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č. 2/2019 
OBCE METYLOVICE o místním po-
platku z pobytu, platnou od 01. 01. 
2020 – viz příloha č. 8.

• ZO Metylovice schvaluje OBECNĚ 
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č. 3/2019 

OBCE METYLOVICE o místních po-
platcích, platnou od 01. 01. 2020 – 
viz příloha č. 9.

• ZO Metylovice schvaluje rozpočto-
vou úpravu č. 11 – viz příloha č. 10.

• ZO Metylovice schvaluje smlouvu 
se společnosti TRAFIN OIL, a.s., se 
sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 
Slezská Ostrava, IČ: 277 89 080, 
zastoupenou Ing. Janem Hábou, 
členem představenstva o sběru 
a likvidaci jedlých olejů a tuků 
z domácností a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy – viz příloha  
č. 11.

• ZO Metylovice schvaluje záměr 
prodeje obecních pozemků parc.  
č. 2102/6, 865, 2102/5, 864, 2102/3, 
2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylo-
vice. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• ZO Metylovice bere na vědomí kont-
rolu usnesení č. 11/2019.

• ZO Metylovice bere na vědomí 
zhodnocení volných finančních pro-
středků.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Miroslava 
Klimánka a pana Jiřího Závodného. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Směnnou smlouvu se 
společností InterAuto Doležal, a.s., 
se sídlem Hornopolní 3182/56, Mo-
ravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 
25833154, zastoupenou Ing. Micha-
lem Doležalem, statutárním ředite-
lem, na směnu obecního pozemku 
parc. č. 761/2, za části pozemků 
parc. č. 759/1, 759/2 vše v k. ú. Me-
tylovice a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej pozemků parc.  
č. 2102/6, 865, 2102/5, 864, 2102/3, 
2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylo-
vice panu Marku Gilarovi, Lichnov 
159, 742 75 Lichnov a paní Janě Gi-
larové, Malenovice 203, 739 11 Ma-
lenovice, za cenu danou znaleckým 
posudkem, tj. 50 000 Kč.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje kupní smlouvu s panem 
Markem Gilarem, Lichnov 159,  
742 75 Lichnov a paní Janou Gila-
rovou, Malenovice 203, 739 11 Ma-
lenovice na prodej pozemků parc.  
č. 2102/6, 865, 2102/5, 864, 2102/3, 
2102/8 a 2102/9 vše v k. ú. Metylovi-
ce a pověřuje starostu obce k podpi-
su kupní smlouvy – viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje záměr prodeje části 

obecních pozemků parc. č. 1955/1, 
1957/1 a 1987/1 v k. ú. Metylovice.  

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje výkon činnosti mís-
tostarosty vyplývajících ze zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích a dalších 
úkolů, kterými ho pověří zastupi-
telstvo obce Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuálních 
dotací a finančních darů dle návrhu 
finančního výboru – viz příloha č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Darovací smlouvu s Tělo-
cvičnou jednotou Sokol Metylovice, 
pobočný spolek, na darování drob-
ného hmotného majetku z vlast-
nictví obce do majetku Tělocvičné 
jednoty Sokol Metylovice, pobočný 
spolek a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. zhot.: 841/PCML/084/2019/
N19056941 se společností STRABAG 
a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
5, IČ: 60838744, zastoupenou jedna-
telem společnosti Ing. Jiřím Malíkem 
a Ing. René Suchanem, za účelem 
provedení stavby „Prodloužení cy-
klotrasy Metylovice“, která je reali-
zována v rámci projektu „Priblížme 
sa k společnému prírodnému a kul-
túrnemu dedičstvu“, kód žádosti 
„NFP304020P668“, který je spolufi-
nancován z Programu Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká repub-
lika a pověřuje starostu obce k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočet Základní školy 
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské ško-
ly Metylovice, p. o. na rok 2020 – viz 
příloha č. 7.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje a pověřuje starostu 
k provádění rozpočtových opatře-
ní s finančním omezením výdajů 
do 1 mil. Kč do 31. 12. 2019. Opat-
ření budou předem konzultovány 
s finančním výborem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje návrh rozpočtu na rok 
2020 – viz příloha č. 8. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 12 
– viz příloha č. 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 
dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků             
výkon funkce člena výboru ve výši 
2 500 Kč hrubého měsíčně (Jiří Zá-
vodný, Marta Bílková, Petr Černoch, 
Tomáš Rabas, Leona Pavlásková, 
Miroslav Klimánek, Aleš Velička), 
a výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč 
hrubého měsíčně (Jaroslav Svolin-
ský, Jakub Farný).

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje záměr prodeje části 
obecních pozemků parc. č. 1987/3 
a 1956/1 v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice, 
na základě doporučení hodnotící 
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komise, vybírá k realizaci zakázky 
„Technickoekonomická studie na-
kládání s odpadními vodami v Me-
tylovicích“ společnost AQUECON, 
a.s., Československých legií 445/4, 
415 01 Teplice, za cenu 439 000 Kč 
bez DPH, která splnila veškeré 
požadavky zadavatele a je ekono-
micky nejvýhodnější – viz příloha  
č. 10.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje smlouvu se společností 
AQUECON, a.s., Československých 
legií 445/4, 415 01 Teplice, IČ: 
148682020, zastoupenou Moud-
arem Ahmedem, Ph. D., CEng., za 

cenu 439 000 Kč bez DPH, na zpra-
cování zakázky „Technickoekono-
mická studie nakládání s odpadní-
mi vodami v Metylovicích“.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomi:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 12/2019.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-

schvaluje zapojení obce Metylovice 
do provozování služby Senior taxi 
od ledna 2020.

• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-
schvaluje, s účinností od 1. 1. 2020 
dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, 
snížit odměnu za výkon funk-
ce místostarosty obce na částku 
9 000 Kč hrubého měsíčně.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
odkládá:
• Zastupitelstvo obce Metylovice od-

kládá schválení Nájemní smlouvy 
s Tělocvičnou jednotou Sokol Mety-
lovice, pobočný spolek, na pronájem 
budovy č. p. 111 a přilehlých pozem-
ků na příští jednání zastupitelstva.

Část čtvrtá – Obec, příjemce dotací
Základním příjmem obce jsou tzv. 
daňové příjmy. Tyto prostředky po-
cházejí zejména ze státní pokladny 
– stát je pravidelně obcím a městům 
posílá na jejich bankovní účty. Daňo-
vé příjmy jsou rozdělovány na zákla-
dě čtyř kritérií. Jednak to je počet 
trvale žijících obyvatel (10 %), počet 
dětí navštěvujících místní MŠ a ZŠ 
(7 %), výměra katastrálního území 
(3 %) a násobky postupných přecho-
dů (80 %).  Takže platí, čím více má 
obec obyvatel nebo dětí chodících do 
MŠ a ZŠ, tím vyšší částku obec od stá-
tu obdrží. Naše obec takto každý rok 
získá cca. 22 miliónů korun. 

Z těchto 22 miliónů obec utratí cca. 
12 miliónů na běžné výdaje. Platy 
zaměstnanců obce, provoz základní 
a mateřské školy, osvětlení obce, od-
padové hospodářství. Zkrátka výdaje, 
které se stále opakují. 

Pokud obec obdrží 22 miliónů a o 12 ti 
miliónech ví, že si je musí ponechat na 
běžné výdaje, zbývá naší obci každý 
rok asi 10 miliónů, které může uplat-
nit jiným způsobem. Například něco 
postavit, zrekonstruovat, pořídit do-
pravní prostředek apod. 

10 miliónů může na první pohled vy-
padat jako celkem slušná suma. Ale 
pokud zvážíme, že do této částky za-
hrnujeme nové stavby a plánované re-
konstrukce veškerého stávajícího ma-
jetku obce, je to částka nedostačující.  

Příklad za všechny. Chodník podél 
hlavní komunikace naší obce, který 
si přejeme myslím, úplně všichni, má 
rozpočtové výdaje na samotnou stav-
bu cca. 15 miliónu. Již tento 1 výdaj 
přesahuje možnosti obce a jejího roč-
ního rozpočtu. V daném roce by naše 
obec nemohla realizovat nic dalšího 
– žádné nákupy ani rekonstrukce, 
opravy místních komunikací. Vůbec 
nic. 

Když zvážíme, že obec plánuje mimo 
jiné stavbu kanalizace, chystá rekon-
strukci budovy SK na hřišti a mnoho 
dalších menších investičních záměrů, 
a zároveň musí spravovat svůj stáva-
jící majetek, máme, jako obec, v pod-
statě základní 3 možnosti:

• Šetřit na tyto projekty mnoho let 
(jen na kanalizaci by to mohlo být 
i deset let úspor) 

• Vzít si úvěr (a platit úroky z tohoto 
úvěru)

• Získat na projekt investiční dotaci

A právě třetí možnosti se budeme vě-
novat podrobněji.

Stejně jako rodiny mohou získat do-
taci například na zateplení svého ro-
dinného domu, výměnu kotle apod., 
i obec má možnost požádat o dotaci 
na své plánované projekty. 

A v obou případech to funguje velmi 
obdobně. Pokud jste o žádnou dotaci, 

jako rodina, ještě nežádali, funguje to 
asi takto:

Poskytovatel dotace (může to být Mo-
ravskoslezský kraj, Státní fond aj.) vy-
hlásí tzv. dotační výzvu“. 

Zajímavost: Co je státní fond. Jedná 
se o organizaci státu, která má pro-
středky k určitému konkrétnímu účelu. 
V našem případě má prostředky, které 
ve formě dotací rozděluje obcím, měs-
tům, ale i firmám, spolkům, církevním 
organizacím, podnikajícím a nepod-
nikajícím osobám apod. Prostředky 
v těchto fondem jsou buď samotného 
státu Česká republika, nebo se jedná 
o peníze Evropské Unie. Může se jednat 
o Státní fond dopravní infrastruktury 
(dopravní projekty), Státní fond Život-
ního prostředí (projekty zlepšující ži-
votní prostředí) aj. 

Jedná se o veřejný text, zpřístupněný 
na stránkách poskytovatele dotace, 
ve kterém poskytovatel dotace vyzý-
vá k předložení žádosti o dotaci na ur-
čitý typ projektu. např. stavbu chod-
níků. V tomto textu uvede podmínky, 
za kterých může žadatel tuto dotaci 
získat. Uvede od kdy do kdy, bude při-
jímat žádosti o tuto dotaci a částku, 
kterou má tyto projekty k dispozici. 

V tu chvíli obec začne připravovat 
žádost o tuto dotaci a předá ji v da-
ném termínu a za daných podmínek 
konkrétnímu poskytovateli dotace. 

Jak funguje obec
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V dané žádosti uvede, co chce v rámci 
projektu postavit, kolik peněz to bude 
stát a jakou výši dotace požaduje. 

Následující postup poskytovatele do-
tace: Státní fond, který výzvu zveřej-
nil, obdrží v rámci např. 100 žádostí 
o dotaci a celková hodnota těchto pro-
jektů dělá v součtu 250 miliónů ko-
run. Poskytovatel dotace však v rám-
ci výzvy zveřejnil, že k dispozici na 
dané projekty v této výzvě je pouze 
150 miliónů korun. Podpořeny tak 
budou pouze nejlepší projekty. Až  
do vyčerpání částky 150 miliónů ko-
run. Ostatní projekty podpořeny ne-
budou. 

Jak pozná poskytovatel dotace, kte-
ré projekty jsou nejlepší? Nejedná se 
o subjektivní hodnocení, kdy se úřed-
níci státního fondu rozhodují, který 
projekt se jim osobně nejvíce líbí. 
K hodnocení projektů se využívají tzv. 
hodnotící kritéria. Tato kritéria opět 
poskytovatel dotace zveřejní ihned 
v dané výzvě. Kritérií je vždy několik 
a za každé splněné kritérium žadatel 
o dotaci obdrží příslušné bodové hod-
nocení. Když pak poskytovatel dotace 
u daného projektu sečte počet získa-
ných bodů, může projekt objektivně 
porovnat s ostatními projekty a jejich 
bodovým hodnocením. 

Jaké může být například hodnotící 
kritérium? V případě stavby/rekon-
strukce chodníků to často bývají 
například: intenzita dopravy (počet 
aut za 24 hodin), nehodovost (statis-
tika nehodovosti) nebo celkový po-
čet chodců za 1 hodinu. Vyšší bodové 

hodnocení za tato kritéria pak získá 
projekt, kde jezdí mnoho dopravních 
prostředků, častěji se tam stávají do-
pravní nehody a pohybuje se tam více 
chodců apod.

Tímto se dostáváme k výhodám a ne-
výhodám dotací pro obce. 

Základní výhoda:

• Obec může získat velký podíl pro-
středků na svůj plánovaný záměr 
od státu, kraje, či Evropské unie. 
V případě našeho chodníku se 
může jednat o 7,6 miliónů korun. 
Tedy polovinu rozpočtových výda-
jů. Ale podíl dotace může být i vyš-
ší. Existují projekty, kde je výše 
podpory až 100 %.  

Základní nevýhody: 

• Obec musí podat žádost o dotaci 
v termínu a za podmínek, které 
stanovuje poskytovatel dotace. Ob-
vykle již obec musí mít k dispozici 
projektovou dokumentaci a plat-
né územní rozhodnutí, respektive 
stavební povolení Obec tak musí 
čekat s připraveným projektem, na 
výzvu, která její projekt může pod-
pořit.  

• Obec obvykle čeká na vyhlášení 
výsledků dané výzvy, tedy, zda její 
projekt dotaci získá, či nikoliv. Od 
podání žádosti o dotaci to může tr-
vat i půl roku. Pokud jsou výsledky 
zveřejněny na podzim, již stavba 
nemůže být zahájena z důvodu blí-
žící se zimy a se stavbou se začne 
až další rok na jaře. Obec tak může 
„ztratit“ i rok čekáním na realizaci.

• Pokud projekt v rámci dané výzvy 
neuspěje, obec zvažuje, zda projekt 
nepodat v další výzvě znovu, či ve 
výzvě na tento projekt u jiného po-
skytovatele dotace. Tím může obec 
„ztratit“ další čas. Například další 
rok. 

Shrnuto. Obec bude, jako potenciální 
příjemce dotace vždy zvažovat, co je 
pro ni efektivnější. Získat dotaci, ve 
které může obdržet polovinu i více 
peněz od státu, kraje, či Evropské 
unie a výrazně ušetřit vlastní zdro-
je, ale zároveň tím pádem realizovat 
projekt později než v případě, že by 
jej realizovala z vlastního rozpočtu. 
Může se jednat o rok, ale i více let 
čekáním na schválení jejich žádosti 
o dotaci. 

Naše obec se snaží získávat pro-
středky na realizaci prakticky všech 
projektů formou dotací. Projekty fi-
nancuje z vlastníc zdrojů či z úvěru 
teprve ve chvíli, kdy žádost o dotaci 
neuspěje vícekrát. U větších projek-
tů minimálně 2 x. Chová se tedy jako 
řádný hospodář.  

Bohužel, a to je nevýhodou, realizace 
takového projektu s pomocí dotač-
ních prostředků, může trvat dlouho. 
Zastupitelstvo obce bude vždy stát 
před nesnadným rozhodnutím: Rea-
lizovat projekt ze svých prostředků 
a co nejdříve, nebo se pokusit získat 
nemalé prostředky formou dotace? 

Jak byste se rozhodovali vy? Když 
zvážíte všechna pro a proti, určitě 
vaše rozhodování nebude jednodu-
ché. 

Pár známých projektů, které na které naše obec získala podporu:

Předmět projektu Poskytovatel dotace Hodnota projektu Výše dotace v Kč Dotace v %

Úprava křižovatky na „Vrchovině“, 
včetně dvou zastávek SFDI 2,5 miliónu 1,63 miliónu 65,2 %

Demolice staré budovy základní 
školy ROP 1,3 milionu 1,131 miliónů 87,0 %

Rozšíření vodovodu v lokalitě  
svatá Anna – Žukov

Moravskoslezský kraj 
(MSK) 2,5 miliónu 1,865 miliónů 74,6 %

Oprava chodníků a kamenné zdi 
hřbitova

Ministerstvo  
zemědělství 1,145 miliónu 0,658 miliónu 57,5 %

Pořízení hasičské cisterny Přeshraniční  
spolupráce + MSK 5,3 miliónu 5,16 miliónu 96,8 %

(Uvedené projekty tvoří pouze zlomek projektů v naší obci, které byly dotačně podpořeny)

Příští téma: Odpadové hospodářství  David Hyšpler
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Výbory Zastupitelstva obce Metylovice
Jak jsme již uvedli v minulém čísle, 
rádi bychom vás v tomto roce se-
známili s výbory zastupitelstva naší 
obce.

Zřídit výbory je právem zastupitel-
stva, nikoliv jeho povinností. Vý-
jimkou je zřízení výboru finanční-
ho a výboru kontrolního, které je 
povinné ze Zákona o obcích (Zákon 
č. 128/2000 Sb.) 

Finančnímu a kontrolnímu výbo-
ru stanovuje náplň činnosti zákon, 
ostatním výborům ji určuje zastupi-
telstvo obce.

Naše zastupitelstvo se rozhodlo zří-
dit kromě výborů vyplývajících ze 
zákona ještě výbor stavební, PR vý-
bor (propagační výbor) a kulturní 
výbor. Vzhledem k tomu, že žádný 
ze zastupitelů nechtěl být předse-
dou kulturního výboru, byl přípra-
vou kulturních akcí zastupitelstvem 
pověřen místostarosta obce Ing. Jan 
Koloničný, Ph.D. Každý výbor (kro-
mě kulturního) má svého předsedu 
a minimálně dva členy. 

Dnes bychom vám chtěli představit 
Finanční výbor. 

O odpovědi na 4 otázky jsme požáda-
li jeho předsedu Ing. Jaroslava Svo-
linského.

Složení vašeho výboru: Náš finanč-
ní výbor (FV) se skládá ze 3 členů:

Předseda: Ing. Jaroslav Svolinský

Členové: Aleš Velička, Ing. Radomír 
Kulhánek (externí člen)   

Co je úkolem vašeho výboru?

Podle ustanovení § 119 odst. 2 záko-
na o obcích č.128/2000 Sb., finanční 
výbor provádí kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky 
obce a plní další úkoly, jimiž jej po-
věřilo zastupitelstvo obce. Finanční 
výbor je tedy oprávněn kontrolovat, 
zda je majetek obce využíván účelně 
a hospodárně, v souladu s jejími zá-
jmy a úkoly, zda obec neručí za jiné 
závazky, než stanoví zákon, a zda 
jsou zveřejňovány majetkové zámě-
ry obce podle ustanovení § 39 záko-
na o obcích. V praxi to znamená, že 
FV se spolupodílí na návrhu rozpoč-
tu obce, dále průběžně kontroluje 

jeho čerpání, průběžně se vyjadřuje 
ke změnám rozpočtu (rozpočtovým 
opatřením) během rozpočtovaného 
období a po uplynutí roku se podílí 
i na následné kontrole hospodaření. 
Kromě kontroly rozpočtu obce, tak-
též FV průběžně kontroluje čerpá-
ní rozpočtu (mimo mzdy) Základní 
a Mateřské školy v Metylovicích.

Kromě této činnosti vyplývající ze 
zákona FV projednává doručené žá-
dosti od fyzických či právnických 
osob na poskytnutí individuálních 
dotací a finančních darů z obecního 
rozpočtu a po projednání předkládá 
svůj návrh ke schválení zastupitel-
stvu obce.

Co se vašemu výboru daří, a co 
byste naopak chtěli zlepšit?

Jelikož jsem se v roce 2018 stal no-
vým členem zastupitelstva obce a byl 
jsem bez jakékoli zkušenosti s prací 
v zastupitelstvu obce, tak začátek mé 
činnosti ve finančním výboru nebyl 
dle mých představ. Během minulého 
roku jsem již nasbíral nějaké zkuše-
nosti a myslím si, že výbor již pra-
coval dobře, i když je pořád, co zlep-
šovat. Velice mi pomohlo, že mám 
mnoho zkušeností ze svého zaměst-
nání, kde jsem mimo jiné správcem 
rozpočtu organizační složky státu 
u Ministerstva vnitra, takže je mi 
tato problematika velice blízká. Za 
úspěch v roce 2019 považuji, že do-
šlo k vytvoření jasných transparent-
ních pravidel pro poskytování indi-
viduálních dotací a finančních darů 
za veřejně prospěšnou činnost v ob-
lasti sportu, kultury, sociální a zdra-
votní služby. Taktéž jsme v roce 2019 
zavedli sledování peněžních toků na 
běžných bankovních účtech – cash 
flow, aby byl lepší přehled o čerpá-
ní peněžních prostředků obce. A co 
bych chtěl zlepšit? Přeji si hlavně 
zlepšit týmovou práci a komunikaci 
mezi členy výboru. Bohužel finanč-
ní výbor se skládá ze dvou členů ze 
Sdružení nezávislých kandidátů (Ja-
roslav Svolinský, Radomír Kulhánek) 
a z jednoho člena ze sdružení Pro 
Metylovice (Aleš Velička), takže čas-
to v loňském roce vystupoval výbor 
nejednotně, což často vedlo k tomu, 
že návrhy nebo doporučení FV ne-

měly podporu všech svých členů. Vě-
řím však, že se spolupráce do konce 
volebního období zlepší a práce ve 
finančním výboru bude více týmová 
a konstruktivní.

Co váš výbor připravuje pro letoš-
ní rok, ev. pro celé volební období?

Letošní rok by měl být spojen s vel-
kým množství investic. Plánovaný 
finanční objem investic v rozpočtu 
obce na rok 2020 je plánován na cca 
52 miliónů Kč. Obec Metylovice má 
v současnosti díky svému dobrému 
hospodaření na běžných bankov-
ních účtech obce cca 45 miliónů Kč.  
Jelikož je plánováno, že veškeré in-
vestiční akce by měly být pokryty 
z vlastních finančních zdrojů, bude 
to znamenat i pečlivou kontrolu 
hospodaření obce ze strany FV. Do 
konce volebního období se chystáme 
připravit další smysluplné návrhy, 
například na podporu ohrožených 
skupin jako jsou senioři či navrhnout 
nový efektivní a hospodárný systém 
svozu komunálního odpadu po vzoru 
zkušeností z jiných obcí, kde již tento 
systém funguje ke spokojenosti je-
jich občanů. Veškeré návrhy FV jsou 
vždy jen a pouze návrhy, popř. dopo-
ručeními, ale jestli se návrh promění 
ve skutečnost, rozhodne vždy demo-
kratickým hlasováním zastupitel-
stvo obce Metylovice.

Redakční rada
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Kybernetika – projektový den
Na začátku ledna žáci naší školy na-
vštívili Dům dětí a mládeže v Porubě, 
aby si mohli vyzkoušet různé akti-
vity oboru robotiky a kybernetiky, 
které DDM v Ostravě Porubě nabízí. 
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Po-
stupně se vystřídali na stanovištích, 

Rozhovor s Lucii Chlubnovou (Vrbovou)
Lucie Chlubnová byla šéfredaktor-
kou Zpravodaje obce Metylovice od 
roku 2008. Nyní se rozhodla práci 
v redakční radě ukončit. Při této pří-
ležitosti jsem požádala Lucku o malý 
rozhovor týkající se nejen obecního 
Zpravodaje.

 
Lucko, jak již zaznělo výše, u obec-
ního Zpravodaje jsi byla již od roku 
2008. Jak jsi se k této práci dostala?

V té době končila v redakční radě 
předchozí redaktorka a tato pozice 
mi byla nabídnuta starostou obce. 

Kdo ti s obecním Zpravodajem po-
máhal?

Než, jsem pronikla do této problema-
tiky, pomáhala mi mamka. Pak jsem 
již práci zvládala sama.

11 let je poměrně dlouhá doba. Jak 
bys toto své „zpravodajské“ období 
zhodnotila?

V období let 2008-2011 byla tato prá-
ce pro mě přínosem a zároveň příli-
vem informací, z mé rodné obce, pro-
tože v té době jsem byla na studiích 
v Českých Budějovicích.

Po návratu, byla práce ještě zajíma-
vější. Začala jsem se více pohybovat 
v dění obce, a to mi dávalo možnost za-
vést nové rubriky, např. „známé osob-
nosti“. Ta však v průběhu zanikla.

Proč jsi se rozhodla práci v redakční 
radě ukončit?

Rozhodnutí přišlo v době, kdy už mám 
svou rodinu a časově náročnou práci. 
Postupně vyprchala motivace i nad-
šení a celkově ubylo volného času.

Jaké jsou tedy tvé plány do budouc-
na, ať už pracovní či osobní?

Určitě pořídit naší dcerce sourozence 
a od toho se pak budou odvíjet i plány 
pracovní. Během jara 2020 bych chtě-
la rozšířit svou ordinaci o jednu míst-

nost navíc. Dále bych se chtěla více 
věnovat lektorské činnosti v oblasti 
zdravotního cvičení. 

Lucko, je o tobě známo, že jsi velmi 
šikovná fyzioterapeutka. Kde máš 
svou ordinací? A mohou se případně 
na tebe obrátit i další zájemci?

Svou ordinaci mám ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, Hlavní 151. Je to za super-
marketem BILLA, v budově PAPAYA 
CENTRUM. Noví klienti jsou samo-
zřejmě vítáni. Objednat se mohou na 
tel. 605 591 466. Veškeré naše služby 
jsou plně hrazeny klienty. Více infor-
mací naleznete na www.fyzio-lucie.cz 

Poděkovala jsem Lucce za rozhovor 
a jménem redakční rady také za její 
dlouholetou práci při přípravě obec-
ního Zpravodaje. Zároveň jsem ji po-
přála mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Za redakční radu Martina Mertová

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice

Rozhovor
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Z klubu seniorů
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se senioři 
sešli na výroční valné hromadě v hos-
půdce Na hřišti.

Zhodnotili jsme uplynulý rok a nastí-
nili plán na rok 2020. Naše pozvání 
přijal starosta obce Ing. Lukáš Hala-
ta, místostarosta se omluvil. Starosta 
odpovídal na dotazy seniorů a mimo 
jiné i nabídl možnost setkání seniorů 
na vrcholu Čupku, spojené s opéká-
ním párků. V této souvislosti nabídl 
seniorům, kteří by na Čupek sami ne-
došli, odvoz obecním autem. Na závěr 
valné hromady navštívil naše setkání 
i Mikuláš s anděly.

Poděkování patří panu Davidu Pavel-
kovi, který nám připravil chutné ob-
čerstvení.

Za klub seniorů  
Vavřín Michalec

Spolky  

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka 
a Mateřská škola Metylovice, 

příspěvková organizace 
 
 

organizuje 
 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 
1. TŘÍD 

 
 

pro školní rok 2020/2021 
 
 

PÁTEK 3. dubna 2020 
14.00 – 17.00 hodin 

 
 

 
 
 

v budově základní školy v učebně I. třídy 
 

 
 
 
 
 

na kterých si mohli vyzkoušet tanec na tanečních pod-
ložkách, stavění z lega, práci s 3D perem a užít si spoustu 
zábavy ve virtuální realitě nebo na závodním simulátoru. 
Žáci si z tohoto dne odnesli nejen spoustu krásných a zá-
bavných zážitků, ale také sladké či věcné odměny a do-
konce i vlastnoručně vytištěny obrázek pomocí 3D pera.

Nám všem se tento den moc líbil a velmi děkujeme lekto-
rům z DDM za skvělý program i přístup.

Bc. Naděžda Sywalová
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Myslivecké sdružení
Uplynul další myslivecký rok a my jsme 
se znovu sešli, abychom si připomněli 
dění a svou práci v roce 2019. Loňský 
myslivecký rok byl podobný jako roky 
v našem životě. Plný různých událos-
tí, problémů, radostí i práce. Stejně to 
bylo i v našem mysliveckém sdružení, 
které má k dnešnímu dni 18 členů, je-
hož věkový průměr je 59 let. 

Věnovali jsme se různým činnostem. 
Osévali jsme myslivecká políčka, sbí-
rali kůrovec, v senoseči jsme rozmísťo-
vali plašiče... Hlavním úkolem pro nás 
však byla práce v honitbě a rozmístění 
umělých nor spolu se sklopci. Podařilo 
se nám zakopat sedm umělých nor. Bo-

hužel dva sklopce nám už byly odcize-
ny.  Jeden skopec stojí cca 2700 Kč, což 
může být pro někoho malá částka, ale 
pro naše sdružení dost zásadní. 

Tímto bychom chtěli požádat obča-
ny, aby nám toto zařízení neničili 
a neodcizovali.

Podíleli jsme se také na obecních ak-
cích. Na Dni obce jsme v soutěži Guláš-
met s naším dančím gulášem vyhráli 
nejen u občanů, ale také u poroty. Po-
díleli jsme se na akci Trojsešup, kde 
jsme měli připravené občerstvení 
a úkoly pro děti. Stejně tak jsme při-
pravili ve svém volném čase občer-

stvení na Mikuláše. Poslední obecní 
akce, které jsme se loni zúčastnili byl 
silvestrovský výplaz na Monte Čupelo, 
kde jsme guláš i svařák vyprodali bě-
hem chvilky.

Nejdůležitější pro nás je však samot-
ná zvěř a příroda. Neměli bychom 
zapomínat na to, že se všechny naše 
nesprávné kroky na ni neblaze pode-
pisují. Vše, co činíme bychom měli dě-
lat s rozmyslem a rozvahou.

Na závěr bychom chtěli všem přízniv-
cům mysliveckého sdružení i občanům 
popřát všechno nejlepší v roce novém.

MS Metylovice

Spolek rodičů
Spolek rodičů se zúčastnil i vánoční-
ho jarmarku, který se konal tentokrát 
u Sokolovny. Jak je u nás už zvykem, 
jeden stánek nám nestačí a měli jsme 
zase stánky dva. Vánočně jsme je vy-
zdobili a v jednom prodávali domácí 
zákusky a kávu a v druhém výborný 
svařák a jiné alko i nealko nápoje. Ná-
vštěvnost byla hojná a moc děkujeme, 
že u nás utrácíte své koruny. Jsme 

rádi, že jsme se zúčastnili a vydělali 
pro děti z Metylovic zase nějakou tu 
kačku navíc.

31.12. se konal Výplaz Monte Čupelo 
a ani tam jsme nechtěli chybět. Byla 
to velmi vydařená akce, ač nás potrá-
pila elektřina. A protože byl u stánku 
velký frmol, zahřáli jsme se i bez sva-
řáku.

V tuto chvíli už pilně připravujeme 
naši největší akci – Dětský ples, a pro-
tože je mírná zima a nemrzne, tak 
akci „bruslení“ musíme nechat na dal-
ší rok. Těšíme se už na jaro, čeká nás 
výlet a smažení vaječiny.

Všem vám děkujeme za podporu 
a přejeme prima dny.

Za Spolek rodičů Petra Šimíčková
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Hasičský rok 2020
Máme za sebou první měsíc nového 
roku a s ním již první uskutečněné 
akce, ale v našem metylovském hasič-
ském sboru se ani v měsících následu-
jících nezastavíme.

4. ledna jsme valnou hromadou uza-
vřeli a zhodnotili rok 2019. Při této 
příležitosti pánové Miroslav Juřica, 
Vavřín Michalec a Josef Šigut obdrže-
li z rukou starosty Okresního sdru-
žení hasičů Frýdek-Místek Dalibora 
Velčovského Řád svatého Floriána 
– v podstatě druhé nejvýznamnější 
ocenění dobrovolných hasičů v Čes-
ku. 

25. ledna jsme v Sokolovně za dopro-
vodu kapel Maras Banda a Štístko po-
řádali tradiční Hasičský bál.

Další velkou pořadatelskou akcí bude 
4. dubna závod železných hasičů a ha-
siček TFA Metylovice. Opět očekává-
me více než 100 závodníků a závodnic 
z nejrůznějších koutů České a Sloven-
ské republiky. Děti si mohou vyzkoušet 
nesoutěžní TFA o ceny. Začínáme v 9.00.

První prázdninovou sobotu 4. červen-
ce se od 13 hodin na fotbalovém hřišti 
uskuteční již 54. ročník naší poháro-
vé soutěže, letos 3. kolo Moravsko-
slezské ligy v požárním útoku v kate-
goriích mužů, žen a veteránů. 

Naopak v závěru prázdnin v sobotu 
29. srpna chceme uspořádat 28. roč-
ník Soutěže netradičních družstev. 
V předcházejících dvou letech se naše 
netradiční soutěž konala v areálu mu-
zea Kožane město – uvidíme, jak to 
tomu bude letos.

V říjnu nás pak čeká sběr železného 
šrotu a v listopadu se koná Metylov-

ský krmáš. Krmáš je akce především 
obecní, ale v případě zájmu obce jsme 
se v posledních letech vždy ujali spo-
lupořadatelství.

Samozřejmě ani v období mezi těmito 
akcemi nemáme zimní, letní ani ja-
kékoli jiné prázdniny. Soutěžní druž-
stva mají od listopadu pravidelné pá-
teční kondiční tréninky v atletickém 
tunelu v Příboře. V dubnu se tréninky 
přesouvají na fotbalové hřiště (středa 
+ pátek 18.00-20.00) a první soutěž 
nás tradičně čeká 8. května na Prž-
ně. Moravskoslezská liga odstartuje 
20. června v Oprechticích a zakon-
čí se 12. kolem 12. září v Jistebníku. 
Soutěžní sezónu uzavíráme začátkem 
října v Babicích a Podhradní Lhotě na 
Vsetínsku a v půlce listopadu začíná 
další zimní příprava…

Naši mladí hasiči v lednu a únoru vy-
užívají volné neděle probíhající pleso-
vé sezóny k tréninkům v tělocvičně, 
na kterých se připravují na první le-
tošní závody – hadicovou a uzlovou 
štafetu, která se uskuteční 7. března 

areál fotbalového
hřiště v Metylovicích

sobota 4. dubna 2020
v 8:45 zahájení soutěže
v 9:00 start 1. závodníka

10:00 - 14:00 TFA PRO DĚTI 
ODMĚNA ZA PŘEDVEDENÝ 
VÝKON ZARUČENA. 

Rudolf Mališ - historicky nejúspěšnější TFA závodník SDH Metylovice

• MUŽI
• ŽENY
• MUŽI nad 35 let
• ŽENY nad 35 let

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ METYLOVICE

Přijďte se pobavit a podpořit závodníky TFA!

VÁS ZVE NA SOUTĚŽ ŽELEZNÝCH HASIČŮ A HASIČEK

TFA
METYLOVICE

2020
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číslo 2/2020

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

ASPV – cvičení žen
Na prosincové výroční schůzi jsme 
zhodnotily uplynulý rok 2019. 

Rok 2019 byl celkem činorodý, užily 
jsme si na různých akcích spoustu leg-
race. V tomto duchu bychom chtěly po-
kračovat i v roce letošním. Ani tento-
krát jsme nebyly ochuzené o návštěvu 

Miluláše, hodného anděla a rozverné-
ho čerta. I drobné dárečky byly.

Rok jsme zakončily setkáním u stro-
mečku. Přinesly jsem si cukroví a na-
vzájem ochutnávaly. Také něco na za-
hřátí nechybělo. Před přáním všeho 
dobrého do nového roku, zapěly jsme 

koledy a rozešly do svých teplých do-
movů.

Již v sobotu 4. ledna jsme vyrazily 
na Ondřejník. Bohužel opět nás ma-
linko zradilo počasí. Bláto na lesních 
cestách nás odradilo od výstupu až 
na Solárku. Prošly jsme se pouze po 

Sport

v hale Hasičského záchranného sbo-
ru v Místku. Od března pak už mají 
tréninky každou středu 16.00-18.00 
venku, převážně na fotbalovém hřiš-
ti, kde se nejprve připravují na Fryčo-
vický braňák – závod kombinující 
přespolní běh a hasičskou zručnost. 
První soutěž v požárním útoku nás 
čeká 2. května na Nové Vsi. Celoroční 
hra Plamen kombinující říjnový závod 
hasičské všestrannosti, březnové ha-
lové štafety a pět zbývajících disciplín 
vyvrcholí 23. května na stadionu Sle-
zan ve Frýdku. Pak ještě do začátku 
prázdnin absolvujeme několik soutě-
ží převážně v našem okolí, o prázd-

ninách se představíme na Soutěži 
netradičních družstev a noční soutě-
ži v Oprechticích, od září se pak při-
pravujeme na další podzimní závod 
hasičské všestrannosti, kterým se 
začíná hra Plamen 2020/2021. Samo-
zřejmě uvítáme nové zájemce ve věku 
od 6 let na kterémkoliv tréninku.

Samozřejmě nedílnou částí naší čin-
nosti je i hasičská represe. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů je zřizová-
na a financována obcí Metylovice. Má 
21 členů, dvě vozidla (dopravní auto-
mobil VW Transporter a cisternovou 
automobilovou stříkačku MAN) jejichž 
výbavou jsou krom hasební techniky 

např. motorová pila, výstroj pro likvi-
daci nebezpečného hmyzu, kalová čer-
padla atp. Významnou investiční akcí 
konce roku 2019 byla rekonstrukce 
zásahové přenosné motorové stříkač-
ky PS12, na kterou bylo z rozpočtu 
obce vynaloženo 113 tis. Kč. Jednotka 
zasahuje převážně v naší obci, ale na 
základě poplachu z bezpečnostního 
integrovaného centra v Ostravě také 
v našem širším okolí. 

Veškeré podrobnosti o dění v našem 
sboru najdete na webu sdh-metylovi-
ce.info.

Michal Bílek

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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vrstevnici do Frýdlantu nad Ostravi-
cí a zpět. Ale radost z pohybu nám to 
nezkazilo.

Cvičení v tělocvičně si zpestřujeme 
různými pomůckami. Moc jsme se 
těšily na cvičení s daflexem. Tímto  
cvičením nás odborně provedla Luc-
ka Chlubnová. Děkujeme.

Ani práci se nevyhýbáme, připravi-
ly jsme, společně s ostatními oddíly 
sportovního klubu, Šibřinky. A práce 
na nich bylo opravdu hodně. My při-
pravujeme studený bufet, což obná-
ší přípravu chlebíčků a jednohubek, 
prodáváme zákusky, kávu, čaj a ne-
smí chybět ani tradiční čepičky. Taky 

se podílíme na šibřinkovém vystou-
pení. Letošní jubilejní 90. Šibřinky 
byly pojaty jako průřez od doby mi-
nulé až po současnost.  
Akcí jsme si naplánovaly celkem dost, 
tak snad vše zvládneme ve zdraví 
a pohodě.

Růžena Vrbová

VOLEJBAL Metylovice – podzim – zima
Do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a úspěchů přejí volejbalisté z Metylovic.

Stále hledáme do řad volejbalu nové členy od prvních až devátých tříd – kluky i holky. Přijďte se podívat na náš trénink 
každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

Soutěže dětí 
BMV – barevný mini volejbal
Děti hrající volejbal za SK Metylovice 
se pravidelně zúčastňují turnajů „Ba-
revného mini volejbalu“ (BMV). Hráč-
ky a hráči jsou rozděleni do kategorií 
(barevných) podle toho, jakou třídu 

navštěvují (žlutá: 1. - 2. třída, oranžo-
vá 2. – 3. třída, červená 3. – 4. třída, 
zelená 4. - 5. třída, modrá 5. – 6. třída). 
Na základě barvy je dán počet hráčů 
v jednotlivých družstvech (dvojice 

v případě mladších žáků, trojice v pří-
padě starších). Od začátku sezóny 
se naši mladí volejbalisté zúčastnili 
těchto tří turnajů:

3. 11. 2019 ve Frýdlant nad Ostravi-
cí, škola TGM

Oranžová: 3. místo Metylovice „A“ 
(Matěj Němec, Dominik Mohyla), Me-
tylovice „B“ (Daniel Pink, Mikuláš Čer-
noch)

Červená: Metylovice „A“ (Daniela Ha-
dámková, Alena Macháňová) Metylovi-
ce „B“ (Lucie Hajdušková, Klára Vyvia-
lová)

1. 12. 2019 Raškovice – 67 týmů, 
152 dětí, 11 klubů

Oranžová kategorie 14 týmů: 12. mís-
to Metylovice

Červená kategorie 5 týmů: 2. místo 
Metylovice „A“ (Lucie Hajdušková, Klá-
ra Žáčková), 3. místo Metylovice „B“ 
(Alena Macháňová, Adéla Krupová)

Zelená kategorie 12 týmů: 9. místo Me-
tylovice (Daniela Hadámková, Eliška 

Metylovice děti, BMV, zleva: Daniel Pink, Klára Vyvialová, Alena Macháňová, Danie-
la Hadámková, Lucie Hajdušková, Dominik Mohyla, Mikuláš Černoch, Matěj Němec
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Kalivodová, Tereza Tomášková, Klára 
Vyvialová)
19. 1. 2020 Palkovice – 82 týmů, 
184 dětí, 10 klubů
Oranžová kategorií 22 týmů: 4. místo 
Metylovice „A“ (Dominik Mohyla, Ma-
těj Pink), 9. místo Metylovice „B“ (Mi-
kuláš Černoch, Daniel Pink)

Červená kategorie 11 týmů: 1. mís-
to Metylovice „C“ (Alena Macháňová, 
Daniela Hadámková), 3. místo, Me-

tylovice „B“ (Lucie Hajdušková, Klára 
Vyvialová), 6. místo Metylovice „A“ 
(Klára Žáčková, Adéla Krupová), 

Zelená kategorie 12 týmů: 1. místo 
Metylovice (Eliška Kalivodová, An-
drea Pinková, Ellen Satinská, Tereza 
Tomášková) 

Metylovice „A“, BMV, zelená  
1. místo. Zleva: Ellen Satinská, 
Tereza Tomášková, Eliška Ka-
livodová, Andrea Pinková

Okresní přebor trojic ve volejbale mladších žáků a žákyň
V letošním soutěžním ročníku jsou 
do této soutěže přihlášeny dva 
týmy. Metylovice A a Metylovice B. 
V „áčku“ hrají zkušenější a starší hol-
ky a v „béčku“ jde o mladší a méně 

vyhrané hráčky. Této soutěže se zú-
častňuje 27 týmů z celého okresu. 
V této chvíli se naše týmy pohybují na 
11. a 19. místě, jak můžete vidět v ta-
bulce níže. Hraje se vždy jednou mě-

síčně. Týmy jsou rozděleny do skupin 
po pěti/čtyřech družstvech. Po ode-
hraném turnaji vítěz vždy postoupí 
o skupinu výše. Zatímco poslední se-
stupuje do nižší skupiny. 

Okresní přebor čtveřic ve volejbale starších žáků a žákyň
Rovněž v této okresní soutěži máme tým. V polovině soutěže patří Metylovicím velmi pěkné třetí místo. Držme palce, 
ať se vydaří i druhá polovina.

Tabulka OP trojic ve volejbale mladších žáků/žákyň, Frýdek-Místek, 2019/2020

XI. 
2019

XII. 
2019

I. 
2020 Suma

1. Red Volley Frýdlant n/O A 27 26 26 79
2. VSO – ZŠ Brušperk A 22 27 27 76
3. Green Volley Beskydy A 25 25 25 75
4. Red Volley Frýdlant n/O B 26 24 23 73
5. TJ Sokol Palkovice kluci 23 22 24 69
6. VK Raškovice A 24 23 19 66
7. ZŠ Janovice starší 21 19 22 62
8. KV Kopřivnice A 20 21 21 62
9. VK Raškovice B 17 20 18 55

10. TJ Sokol Fryčovice 19 18 17 54
11. SK Metylovice A 16 17 20 53
12. TJ Sokol FM B 15 16 15 46
13. TJ Sokol FM A 18 13 11 42
14. ZŠ Kunčice p. O. 12 15 14 41

Tabulka OP čtveřic ve volejbale starších žáků a žákyň, Frýdek-Místek 2019/20

X. 2019 XI. 2019 XII. 2019 I. 2020 Suma
1. Red Volley Frýdlant n/O A 8 7 8 8 31
2. Red Volley Frýdlant n/O B 7 8 7 7 29
3. SK Metylovice 5 6 5 3 19
4. VK Raškovice 1 4 6 6 17
5. KV Kopřivnice A 3 3 4 5 15
6. VSO – ZŠ Brušperk 6 0 3 4 13
7. KV Kopřivnice B 4 1 2 1 8
8. ZŠ Janovice 2 2 1 2 7

XI. 
2019

XII. 
2019

I. 
2020 Suma

15. Green Volley Beskydy B 14 14 13 41
16. VK Beskydy Frýdlant n/O A 8 12 16 36
17. Red Volley Frýdlant n/O C 13 10 9 32
18. VK Raškovice C 10 11 10 31
19. SK Metylovice B 4 8 12 24
20. VK Beskydy Frýdlant n/O B 9 7 8 24
21. KV Kopřivnice B 7 6 7 20
22. TJ Sokol Palkovice holky 11 9 0 20
23. VSO – ZŠ Brušperk B 6 5 4 15
24. KV Kopřivnice C 3 4 6 13
25. KV Kopřivnice D 2 3 3 8
26. ZŠ Janovice mladší 5 1 1 7
27. TJ Sokol FM C 1 2 2 5
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Soutěže dospělých
Dospělé týmy reprezentují Metylovi-
ce ve třech soutěžích. 

Ženy hrají krajský přebor, který byl 
letos sloučen ze dvou krajských sku-
pin do jedné. Tímto krokem se zvýšila 
nejen dojezdová vzdálenost a počet 
utkání, ale i herní úroveň, protože 
dochází ke konfrontaci týmů, které 
se nemusely potkat, pokud hrály ve 
dvou oddělených skupinách. Po první 
polovině soutěže se tým žen nachází 
na krásném šestém místě. Hned po 
zimní pauze porazily jedenkrát v do-
mácím dvojutkání tým z Polanky, kte-
rý se momentálně nachází na prvním 
místě. Cenné vítězství.

Muži hrají okresní soutěž. Po polo-
vině soutěže se nachází na třetím 
místě. 

VOLEJBAL, SEZÓNA DOSPĚLÝCH 2019/2020 – první polovina soutěže

Ženy – krajský přebor podzimní část 2019/2020

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1 VK Polanka 22 18 1 1 2 61:17 1849:1531 57

2 TJ Kotouč Štramberk 24 15 2 2 5 59:31 2023:1804 51

3 TJ Nový Jičín „B“ 24 14 3 2 5 56:29 1904:1665 50

4 VŠB Ostrava 24 13 4 2 5 60:32 2080:1729 49

5 VK Karviná 24 13 3 1 7 55:37 2063:1839 46

6 SK Metylovice 24 14 1 1 8 48:34 1823:1689 45

7 TJ TŽ Třinec 24 8 1 3 12 37:50 1838:1906 29

8 TJ Frenštát p. R. 24 5 1 1 17 26:58 1671:1899 18

9 TJ Hlučín 24 2 0 1 21 11:66 1297:1853   7

10 TJ Tatran Štítina 22 0 0 2 20   7:66 1154:1787   2

Muži – okresní přebor podzimní část soutěže 2019/2020

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1 TJ Sokol Palkovice 6 4 2 0 0 18:6 562:511 16

2 TJ Sokol Nýdek 6 4 0 1 1 15:6 497:430 13

3 SK Metylovice 6 4 0 1 1 14:8 517:432 13

4 VK Raškovice 6 1 2 1 2   9:13 558:558   8

5 TJ Sokol Mosty 6 2 0 1 3 10:15 426:478   7

6 TJ Sokol Frýdek-Místek 6 1 0 1 4   8:13 490:531   4

7 TJ Sokol Staříč 6 0 1 0 5   5:18 400:510   2

Družstvo žen krajský přebor 2019/2020. zleva: Denisa Čuboňová, Pavla Kočvaro-
vá, Marie Liberdová, Adéla Valasová, Barbora Mikušová, Daniela Spustová, Mar-
kéta Školotíková, dále hrají: Jana Boráková, Alexandra Mazochová, Soňa Boštíko-
vá, Martina Lorencová, Šárka Nosálková, Marcela Boráková, Dagmar Vyvialová
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číslo 2/2020

RBVL – Region Beskydy volejbalová liga je mezinárodní volejbalová soutěž smíšených družstev (4 muži + 2 ženy). Letos 
tým Metyláků naskočil do ligy „A“ a kupodivu se mu daří více než dobře. 

RBVL – Liga A

pořadí družstvo c V vt pt p pk sety míče body

1 ANDRYCHÓW 14 8 2 2 2 0 22:10 702:595 30

2 METYLÁCI 13 8 2 1 2 0 21:08 634:595 29

3 VETERÁNI a spol. 13 6 4 3 0 0 23:10 717:608 29

4 Raškovice 13 7 2 1 3 0 19:10 657:513 26

5 HUKVALDY 13 5 5 0 3 0 20:11 649:576 25

6 Pupíci 13 4 3 2 4 0 16:15 669:621 20

7 PARADOKS ŻYWIEC 13 6 0 2 5 0 14:14 616:578 20

8 STS Chvojkovice-Brod 13 3 2 3 5 0 13:18 642:679 16

9 ANTIFÉRTÝM 13 0 2 6 5 0 10:24 605:738 10

10 S.T.O.H. 14 1 0 5 8 0   7:26 577:702   8

11 SKOKANI 14 0 3 0 11 4   6:25 457:720   2

Mikulášský trénink
5. 12. 2019 byli v rámci tréninkové jednotky pozváni rodi-
če dětí, které navštěvují volejbal. Ti, kteří se dostavili, tak 
mohli vidět část tréninku svých ratolestí. Přesvědčili se 
o tom, že ve volejbale se děti naučí nejenom, jak hrát vo-
lejbal, ale i celkovou pohybovou přípravu. Setkání bylo za-
končeno příchodem Mikuláše, anděla a čertů, kteří hodným 
dětem rozdali zdravé balíčky a ty méně hodné si odnesli…

Vánoční turnaj
Loňský rok zakončil volejbalový oddíl, jako obvykle, „vá-
nočním turnajem“, který se konal 30. 12. 2019. Ráno hrály 
volejbal děti rozdělené losováním do dvoučlenných týmů. 
Celkem bylo 10 družstev. První tři dvojice vyhrály drobné 
věcné dary. Sladkou odměnu dostali všichni zúčastněni.

Odpoledne patřilo dospělým. Celkem byly vylosová-
ny 4 smíšené týmy. Hrálo se systémem každý s každým 
a vítěz si odnesl odměnu v podobě „čískejku“. Po úklidu 
tělocvičny zúčastnění tradičně zamířili do Hospůdky na 
hřišti, kde vzpomínali na uplynulý rok.

RBVL zleva nahoře: Pavel Suchan, Vladimír Míček, Miroslav 
Konečný, Pavel Mohyla, Ivo Lukeš, zleva dole: Daniela Spustová, 
Lukáš Drastich, Markéta Školotíková, dále hráli: Denisa Čubo-
ňová, Tomáš Čuboň, Pavla Kočvarová, Jiří Mališ, Petr Štunda
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Z historie volejbalu
Volejbal v letech 1945-1960 (z pamětí Ing. Josefa Luňáčka)
1948-1955 Metylovice

Volejbal v Metylovicích se podle zá-
znamů v kronice začal hrát v roce 
1928. Já jsem většinu zakládajících 
hráčů znal osobně, samozřejmě 
mimo těch, kteří zahynuli za války 
v koncentračních táborech. Že to jsou 
reprezentanti Metylovic, jsem si jako 
malý, desetiletý kluk, uvědomil až při 
prvních poválečných turnajích (me-
moriálech), kdy jsme s rodiči a poz-
ději i bratrem chodili fandit „našim“ 
a byli hrdí na každé jejich vítězství. 
Byli mými vzory i vzory všem mým 
spolužákům, a protože jsme věděli, 
že jsou to „normální lidé z Metylo-
vic“, tak jsme je chtěli napodobovat 
s vědomím, že to není nic nemožné-
ho. Ale ouha, byl tu jeden ohromný 
hendikep, a to naše výška. Na síť jsme 
nevyskočili, balon byl těžký a znalost 
volejbalové abecedy nulová. Tak jsme 
si pinkali v kruhu, tedy v případě, že 
se nám podařilo ukořistit, nebo na 
chvíli vypůjčit balon. Takové byly 
naše první tréninky – intuitivní, ži-
velné.

Teprve později jsem si uvědomil, jak 
zásadně ovlivnila právě skončená 
válka metylovický volejbal. Byla pře-
rušena hráčská kontinuita, chyběla 
jedna generace hráčů a s ní i dříve na-
byté zkušenosti, dovednosti, a hlavně 
chyběli trenéři nebo vedoucí. To vše 
teprve muselo v nových podmínkách 
znovu vznikat.

Pár roků uběhlo, povyrostli jsme, ba-
lon přepinkli přes síť a začali zcela 
regulérně hrát. To byly roky 1950-51. 
Scházeli jsme se v neděli „po koste-
le“ u Sokolovny tak kolem desáté. Ti 
první si šli vypůjčit síť a balon, který 
býval uložený v šenku pod pultem. 
Pak se natahovalo “sako“ a dofuko-
val balon, pokud někdo měl pumpu. 
Mezitím dorazili ti pomalejší. Snažili 
jsme se, abychom byli alespoň čtyři, 
nebo pět. Šest mladíků se sešlo má-
lokdy. 

Vždy jsme chtěli hrát na „horním hři-
šti“, které bylo na vyvýšené plošině 
vedle promítací kabiny kina. Důvod 
byl velmi prostý, hřiště bylo dále od 
potoka, a kdo někdy hrál s mokrým 

koženým balonem, tak mi dá za prav-
du, že balon je hladký, těžký a slušně 
nahrát je malý zázrak, hlavně pro 
naše ještě slabé prsty. Tedy balony 
z horního hřiště tak často nepadaly 
do potoka. Převlékali jsme se na la-
vičkách okolo hřiště a umývali vodou 
z hadice před Sokolovnou. Také ží-
zeň jsme hasili sodovkou u pultu re-
staurace nebo častěji přímo na hřišti 
(z hadice). S lajnováním problém ne-
byl, kolík a skoro rovná čára na písko-
vém povrchu hřiště dobře plnily své 
funkce. Když ale zapršelo, tak nepo-
mohla ani větší vzdálenost od potoka. 
Lajny nebyly vidět a ty největší kalu-
že vody vždy byly v blízkosti sítě, tak-
že jsme byli mokří my i balon. Horní 
hřiště mělo ale jednu výhodu – okolo 
byly vysoké stromy, které stínily při 
poledním sluníčku a také usnadňova-
ly prostorovou orientaci.

Naše nedělní „boje“ byly skutečné zá-
pasy bez rozhodčího. Sporné míče se 
demokraticky domlouvaly, nebo vy-
hrál ten, jehož argumenty byly lepší. 
Hrávali jsme tak do 12 hodin nebo 
do půl jedné, pak byl doma nedělní 
oběd.

Tréninky se nekonaly, každý hrál tak, 
jak hru okoukal od starších, uměl 
napodobit nebo přidat něco svého. 
Nejlepší byli Radúz Mališ a Tonda 
Skotnica. Zvláště Radúz dostal od 
volejbalového Pána boha mimořád-
nou výbavu, uměl výborně smečovat, 
nahrávat i servírovat. Měl „čich“ na 
vývoj hry a vždy stál tam, kde soupeř 
posílal balon, proto byl vyhledáva-
ným spoluhráčem při tvoření neděl-
ních družstev.

Nevzpomínám si, že by nás někdo 
systematicky učil volejbalovou abe-
cedu – jak brát servis soupeře, jak se 
postavit k nahrávce nebo bloku, jak 
a kam smečovat. Jen samouci a kopí-
rování.

Pro nás dorostence bylo vyznamená-
ní, když jsme mohli hrát s „velkými“ 
jako byli Božetěch Bílek, Satík nebo 
Ondra Bílek. Postupem doby v letech 
1952-54 jsme pomalu získávali pozice 
rozhodujících hráčů a ti starší s námi 
jezdili, aby nás bylo aspoň šest. Na 

turnaje do okolí jsme jezdili zásadně 
na kolech a bylo velikým uměním se-
hnat šest hráčů a šest kol a také dojet 
včas.

Žádnou regulérní soutěž jsme ne-
hráli, ale okolní turnaje jsme nevy-
nechali, včetně našeho „koláčového“ 
memoriálu. Na turnajích si Radúze, 
mě a Tondy všiml ostravský trenér 
mládeže Karel Kramoliš a pozval nás 
do Ostravy, byl to můj první skutečný 
trénink.

Zvláštní kapitolou byly „memoriá-
ly“, chlouba metylovského volejbalu. 
Na prvních ročnících jsme se orga-
nizačně nijak nepodíleli, ale později 
jsme museli přiložit ruku k dílu. Vždy 
v sobotu před turnajem jsme čistili 
hřiště „za školou“, roznášeli dřevěné 
dvojnožky, které nahrazovaly kůly, 
nasazovali sítě – vypůjčené z okol-
ních oddílů, vyměřovali lajny, vyvě-
šovali čísla kurtů apod. Kurtů bylo 
pět i více, takže zatlučení upevňova-
cích kolíků byla pěkná fuška. Ta prá-
ce nás moc nebavila a na balon jsme 
si nesáhli. V neděli to bylo lepší. Brzy 
ráno se napínaly sítě, lajnovaly hřiš-
tě, a hlavně se sledovalo, kdo vlastně 
přijel. Kola, autobus, výjimečně auta 
obstaraly dopravu. Na hřišti se za-
čaly tvořit skupinky z jednotlivých 
družstev. V určenou hodinu probíhalo 
rozlosování do skupin a nám mladým 
bylo divné, že los vždy přál domácím 
a měli přijatelnou skupinu, takovou, 
aby mohli postoupit. Později jsme po-
znali losovací postupy. Kromě finále 
bylo vždy zlatým hřebem memoriálu 
rozdávání sad čerstvě upečených ko-
láčů každému družstvu, byly voňavé, 
chutné a okamžitě mizely. Koláče byly 
tak pověstné, že i po letech, když jsem 
před volejbalisty řekl, že jsem z Mety-
lovic, tak se řeč otočila na koláče. Or-
ganizaci turnaje měl vždy „na povel“ 
Vávra Hajdušek a dělal to moc dobře. 
I nás dorostence dovedl rychle zapojit. 
Pečlivě jsme pozorovali hru těch dob-
rých týmů a hlavně jednotlivců. Fas-
cinovali nás smečaři i servisy tak zva-
né nogolovy svíce. To se balon s čelní 
rotací odpálil do 20-35 m výšky tak, 
aby jej přijímající strana měla pro-
ti slunci. Nebyl vidět, a navíc rotace  
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Mikulášská nadílka
V podvečer 6. prosince 2019 navští-
vil naši obec Sv. Mikuláš se svým an-
dělským a čertovským doprovodem. 
Oproti minulým létům, se místní ob-
čané a jejich ratolesti, sešli před místní 
sokolovnou, kde pro ně bylo připra-
veno 12 stánků s občerstvením a vá-
nočním zbožím. Přítomni si tak mohli 
pochutnat na guláši od myslivců, sva-
řáčku či domácích specialitách z udír-
ny. Nechyběly ani dobroty pro děti. Za-
koupit si mohli i vánoční ozdoby.

Všechny přítomné přivítal místosta-
rosta obce Ing. Jan Koloničný a předal 
slovo starostovi obce Ing. Lukáši Ha-
latovi, paní ředitelce Barbaře Raszy-
kové a panu faráři Václavu Gandero-
vi. Do příchodu Mikuláše předvedly 
program děti z mateřské i základní 
školy. Jejich vystoupení končilo scén-
kou o 12-ti měsíčkách. Následovalo 

vystoupení metylovské farní Scholy. 
Poté přijel do areálu Mikuláš se svým 
doprovodem. Je vidět, že i Mikuláš jde 
s dobou, protože nepřijel koňským 
povozem, jako v minulých letech, ale 
historickým automobilem Škoda Feli-
cie z r. 1962. A pak již přišlo očekáva-
né nadělování dárečků. Všechny pří-
tomné na závěr překvapila novinka 
– laserová show.

Hlavním pořadatelem akce byl Miro-
slav Klimánek, ale poděkování nále-
ží všem, kteří se na akci podíleli, od 
ředitelky školy paní Barbary Raszy-
kové a celého školského kolektivu, 
kteří měli spoustu práce s přípravou 
jak samotných vystoupení, tak or-
ganizací sponzorských darů, po za-
městnance obce připravující zázemí. 
A rovněž žákům školy, kteří vymysle-
li a nakreslili plakát k akci. 

Velké poděkování rovněž patří všem 
sponzorům: Milan Hajdušek, pro-
dejna Máj Jiřina a Milan Kulhánko-
vi, Ovocentrum Valašské Meziříčí, 
Stolárna Luto – Jaromír Tošenovský, 
Besip Ostrava, Jarka Ševčíková, Au-
todoprava Kopecký Čeladná, hrač-
ky paní Větřilová, Dvě Děti Pěchovi, 
Kamnářství Klimánek, NejenKrby 
Petr a Martin Šigutovi, Int. Ob. Topsi 
Kamil Vyvial, Frýdecká skládka, Sva-
tava Čajánková, Stragab, Potraviny 
u Pavelků, AVElektro Aleš Velička, 
Jan Koloničný, Restaurace pod Lipa-
mi pan Přibyla. 

Poděkování také patří i všem ostat-
ním, blíže nejmenovaným, bez kte-
rých by se tato akce neobešla.

Za kulturní výbor  
Ing. Jan Koloničný a Vavřín Michalec

Kultura

balon těsně před přijímajícím hrá-
čem posunula k síti. Bagry se nehrály, 
a tak tento servis mohl „udělat“ i de-
set bodů. Také jsme je zkoušeli. Me-
moriály měly dobrou diváckou kulisu 
a končívaly až pozdě odpoledne nebo 
večer.

V té době jsem byl se svým volejbalo-
vým uměním docela spokojený a mys-
lel si, že víc stejně dělat nemohu. Asi to 
byla pravda. Vše skončilo mou maturi-
tou na gymnáziu v Místku a odchodem 
na studium do Ostravy. To byl i tehdy 
úděl malých sportovních oddílů, že 

mladí kluci, kteří by mohli tvořit zá-
klady vesnických družstev, odcházeli 
na vojnu, do učení nebo studovat a má-
lokdy se vraceli jako hotoví hráči.

P. Suchan, L. Hajdušek, J. Farný,  
V. Míček, M. Školotíková

Upozornění pro fotbalové fanoušky
Z důvodu rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na hřišti v Metylovicích budou „domácí“ zápasy jarní sezóny od-
dílu kopané odehrány na fotbalovém hřišti v Pržně.
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Monte Čupelo 2019
31. prosince 2019 se již po jedenác-
té konalo setkání všech Lachů, Lašek 
a všech dobrých lidí na Monte Čupelu. 
Toť tradiční výstup na „nejvyšší horu 
Lašského království“. Za zvuků krá-
lovských fanfár, v 11.45 hod., dorazil na 
vrchol Monte Čupela lašský král Zdena 
Viluš I., zvaný chrabrý se svým králov-
ským doprovodem. Z připravené tri-
buny ve 12.00 hodin zazpíval lašskou 
hymnu a přednesl novoroční projev ke 
svému lidu. Poté všechny přítomné po-
zdravil starosta Metylovice Ing. Lukáš 
Halata a starostka Bašky paní Irena Ba-
bicová. Svou zdravicí přispěl i starosta 
Palkovic pan Radim Bača.

Za doprovodu královské hudby po-
kračoval program zpěvem zábavných 
lašských písní. Pro přítomné bylo 
připraveno bohaté občerstvení, které 
zajistili myslivci z Metylovic, pan Ma-
rek Halata a Mikuláš Balogh za Spolek 
rodičů. Placky napekli zaměstnanci 
Lašské jizby ze Sedlišť. Přítomným 
zájemcům byly orazítkovány cestovní 
knížky. Přišlo přibližně 400 lidí ze ši-
rokého i vzdálenějšího okolí.

Ozvučení zajistil pan Jiří Mačejovský 
a pan Mirek Němec. Stánky a pódium 
postavili zaměstnanci obce. Ti sklidili 
i přebytečný sníh a vše pak uklidili. 
Pan Zdeněk Blecha nám umožnil při-
pojit se k elektřině ze svého vysílače. 
Těm všem patří dík. Za kulturní výbor Vavřín Michalec

Neobvyklá pochvala
Velkým pře-
k v a p e n í m 
pro mě, byla 
i n f o r m a c e 
mého kole-
gy, že v pro-
s i n c o v é m 
vydání časo-

pisu NEWSLETTER Institutu Václava 
Klause byl pochválen i náš divadelní 
spolek. 

A skutečně. 

IVK položil významným osobnostem 
z řad kulturní a společenské obce 
otázku: 

Jaký kulturní počin roku Vás letos 
nejvíce oslovil a proč? 

Odpovídali mj. politici, exprezident 
Václav Klaus, zástupce ombudsmana 
Stanislav Křeček, historik a spisova-
tel Vlastimil Vondruška, režiséři Jiří 
Svoboda a Jiří Strach, hudebník Ond-
řej Hejma a řada dalších osobnosti. 

Jednou z nich byl i profesor Jan Keller, 
sociolog, který je častým návštěvní-
kem v metylovském Sokole. Jeho od-
pověď si můžete přečíst níže v násle-
dujícím přepisu z Newsletteru.

Není jednoduché vyhodnocovat kulturní 
počiny u nás v současné době. Generace 
osobností naší kultury druhé poloviny 
20. století už skoro vymřela a kulturní 
hvězdičky třetí a čtvrté kategorie vystu-
pují v politických rolích na shromáždě-
ních při příležitosti různých výročí. 

Na prknech, která znamenají svět, mu-
sejí za ně zaskakovat jiní. Na rozdíl od 
nich to dělají bez mamutích státních 
dotací plynoucích z kapes daňových 
poplatníků. 

Uvedl bych příklad divadelního sou-
boru z mé rodné vesnice Metylovice 
v podhůří Beskyd. Bezvadným způso-
bem nacvičili a sehráli hru Antonína 
Procházky „S tvojí dcerou ne“. I když 
vše dělají ve volném čase vedle svých 
občanských zaměstnání a výdaje na 
výpravu si platí ze vstupného, mají je-
jich vystoupení velký ohlas. V porovná-
ní s televizí protěžovanými ochotníky 
z revolučních tribun a náměstí, působí 
jako skuteční profesionálové.    

Milan Hajdušek – DS Sokol na prknech
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Bluegrass Theatre
V tomto období Bluegrass Theatre ješ-
tě spí zimním spánkem, ale přípravy 
na letní sezónu už běží naplno. Infor-
mace o chystaném programu a spous-
tu fotek z minulých akcí naleznete na 

našem novém informačním webu. 
http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/.

Plánujeme osm koncertních večerů a na 
programu se usilovně pracuje. Máme 

přislíbený koncert Roberta Křesťana, 
tentokrát ve formaci s Trapery. Hvěz-
dy loňské sezóny, skupinu Professional 
Deformation z Prahy, vítěze meziná-
rodní soutěže na La Roche Bluegrass 
festivalu ve Furonu (Francie).

Možná, že zopakujeme koncert sku-
piny New Aliquot, stříbrné na témže 
festivalu a možná se nám podaří po-
zvat i skupinu Blueland ze Slovenska, 
bronzové opět na stejném festivalu. 
Kromě nich jednáme s dalšími český-
mi a slovenskými hudebníky.

Domácí kapela Ptačoroko se kromě 
organizování akcí, bude také snažit 
přispět k hudební atmosféře svým 
hudebním výkonem. Na webu http://
www.ptacoroko.cz/cz/ najdete spous-
ty fotek z hraní.

Další informace najdete na facebooku 
Bluegrass Theatre https://www.fa-
cebook.com/bluegrasstheatre/ a fa-
cebooku Ptačoroka https://www.
facebook.com/Pta%C4%8Doroko- 
-127127134663335/.

Tam jsou i krátká videa z živých kon-
certů a odkazy na video záznamy na 
YouTube.

Lukáš Karlický

Termíny Bluegrass Theatre 2020
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. května   
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. května   
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. června   
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. června   
Sobota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. července 
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. srpna    
Pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. srpna

Občanské sdružení Koňské nebe 
a Obec Metylovice  

Vás zvou na 
 

VÝSTAVU OBRAZŮ   

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ  
V NEDĚLI 8. BŘEZNA 2020 V 15.00 HODIN  
A POTRVÁ DO NEDĚLE 24. KVĚTNA  2020 

 

OTEVÍRÁCÍ DOBA:  
 

                Soboty: 14.00–16.00 hod. a neděle: 14.00–16.00 hod.  
Jiný termín možno dohodnout na telefonu  737 345 110  nebo 737 391 989 

SOUČASNĚ MŮŽETE SHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI 
 „KOŽANE MĚSTO“,   

www.metylovice.cz 

LENKY SCHMIDTOVÉ 
 

BARVY MÉHO ŽIVOTA 

Co se událo v naší farnosti v uplynulém roce
13. 1. 2019 13. Cesta do Betléma – rozloučení po 20. letech,  
  všem Pán Bůh zaplať
29.  - 31. 5. 2019 Montáž nového ozvučení v kostele
5. 7. 2019 Odhalení a posvěcení reliéfu Cyrila a Metoděje na Čupku
1. 9. 2019 Do naší farnosti přišel nový kněz otec Václav Gandera
14. 12. 2019 Posvěcení vánočního stromu
24. 12. 2019 Troubení koled z kostelní věže

V místním kostele se v roce 2019 ko-
nalo 5 pohřebních obřadů – 3 ženy 
a 2 muži. 

Byly zde pokřtěny 3 děti – 2 dívky 
a 1 chlapec. 

Svatba se v kostele nekonala žádná.

Vavřín Michalec

Farnost
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Tříkrálová sbírka

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos 
rozloučili druhé lednové úterý. Tím-
to dnem skončilo putování tří králů 
po obcích, vesničkách a městech Frý-
deckomístecka i celé České republi-
ky. 

V sobotu. 4. ledna 2020 se vydalo 
10 skupinek velkých i malých koled-
níků i po Metylovicích. Patří jim proto 
velké poděkování. V naší obci se letos 
vybralo krásných 71.388,- Kč. Oproti 
loňskému roku je to o 7.448,- Kč více. 
Poděkování patří všem koledníkům 
i vedoucím skupinek. Stejně tak děku-
jeme všem dárcům, kteří svými štěd-
rými dary tuto charitativní sbírku 
podpořili.

Celkový výnos letošní sbírky na Frý-
deckomístecku činí neskutečných 
2 374 608 korun. Vybranou částku 
použije Charita, dle vyjádření svého 
ředitele Martina Hořínka, na opravy 
a úpravy pobytových zařízeních, vol-

nočasové a vzdělávací aktivity pro 
děti a mládež, stejně jako na terénní 
službu pro nemocné osoby.

Růžena Vrbová, 
 Jiřina Halatová
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Velikonoce 2020
Začněme od konce postní doby – od 
Velikonoc. Jsou ústřední slavností 
naší víry v Boha. Jádro křesťanství 
spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení 
Ježíše Krista. Jsme sjednocení se zmrt-
výchvstalým Ježíšem díky svátosti 
křtu, a proto je postní doba přípravou 
na obnovu křtu o Velikonocích.

Postní doba začíná Popeleční středou 
udělováním tzv. „popelce“, t.j. sypá-
ním popela na hlavu a výzvou: „Čiňte 
pokání a věřte evangeliu“. 

Od Boží lásky nás dělí nedůvěra v Boha, 
tedy naše hříchy. Smyslem postu je 
proto, abychom se obrátili k Bohu, ne-
chali se Bohem milovat a rozhodli se 
pro Jeho lásku. S Bohem se sbližujeme 
modlitbou, postem a konáním dobra. 
Máme na to 40 dnů postní doby.

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, 
jejich datum se každý rok mění. Letos 
připadá Velikonoční neděle na 12. 4. 
2020. Dá se to spočítat: je to první ne-
děle po prvním jarním úplňku.

A proč je slavíme? Původem to jsou 
svátky jara. V křesťanském pojetí 
jsou oslavou vzkříšeného Krista, kte-
rý nám ukazuje, že láska a život jsou 
silnější než zlo a smrt. Hrob pro nás 
není konečnou stanicí života. Ve spo-
jení se vzkříšeným Ježíšem můžeme 
prožívat svoje vzkříšení a můžeme 
k životu probouzet druhé. Cesta k ži-
votu a lásce je otevřená pro každého 
z nás... 

Zelený čtvrtek zahajuje tzv. „veliko-
noční třídení“. Slavíme Večeři na roz-
loučenou a její ustanovení.

Velký pátek nám připomíná Ježíšovu 
smrt na kříži. Je to zároveň postní 
den.

Bílá sobota je dnem ticha u Ježíšova 
hrobu a večer začíná oslava Ježíšo-
va zmrtvýchvstání a obnova našeho 
křtu.

V pátek 3. 4. 2020 bude od 15 hodin 
příležitost k svátosti smíření.

Na Květnou neděli bude od 10 hodin 
průvod a pašije.

Obřady třídení budou vždy začínat od 
17 hodin

Přeji Vám radostné a pokojné Veliko-
noce se vzkříšeným Ježíšem, který 
nám daroval věčný život. 

P. Václav, Váš farář

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Se soumrakem jsme dostali chleba 
a oběd. Chleba byl po dlouhém čase 
opět režný, dosti světlý. To, aby se 
matka Austrie nemusila stydět, kdy-
by nepřítel nalezl u raněných, pad-
lých či zajatých ty kukuřičné drob-
ty. Ke chlebu nám přidali ještě rum, 
čokoládu, sušené švestky atd. Dostal 
jsem ode všeho dvakrát, protože mi 
dali též i pro mého souseda, frajtra 
Slovince, který byl už v zákopech 
jako ubytovatel. Po rumu trochu 
nálada stoupla. Následoval nástup. 
Když se zde nahoře setmělo, což bylo 
dosti pozdě, protože v kalendáři byl 
l4. červen 1918 dali jsme se na po-
chod. Cesta se svažovala do údolí. 
Opustili jsme les a pokračovali hor-
skou loukou. Cesta byla úzká, akorát 
pro ten čtyřstup a dobře proutím 
maskovaná. Nešlo se dlouho a už 
se pochod zastavil. Nikdo nevěděl 
proč.  Pak jsme ušli opět asi sto kro-
ků a znovu stáli. Z našeho pluku jsme 
byli poslední kompanie. Za námi už 
nesli prapor některého jiného plu-
ku a ten vystoupil z cesty a usedl na 
louce. Opět pochod a teď jsme viděli 
příčinu zdržení. Na cestě ležel mrtvý 
kůň. Nejspíše ho zasáhla nepřátelská 
kulka, protože výstřel z děla nebylo 

slyšet. U vozu držel voják druhého 
koně za uzdu. Mrtvý kůň byl v ra-
kouské armádě v roce 1918 cennou 
surovinou, než aby mohl být svržen 
po svahu z cesty. Pochodující vojá-
ci museli obcházet po jednom oko-
lo a pak poklusem dohánět ty před 
nimi. Ne daleko. Na cestě stála dvě 
nákladní auta. Opět jsme je opatrně 
po jednom obcházeli. 

Když jsem se dostal na volnou ces-
tu následoval poklus až do údolí. Už 
svítalo. Dole dobíhali pouze vojáci 
našeho pluku. Kde zůstali ostatní? 
Za několik let po válce jsem se doče-
tl, že auta byla vypravena českými 
důstojníky pro sanitní obvazy, ačkoli 
velitelství zakázalo té noci posílat 
jakékoli povozy ve směru z fronty.  
Pokračovali jsme rychlým pochodem 
polní cestou po náhorní rovině a vy-
hýbali se dělostřelcům, kteří vlekli 
děla. Tu a tam se v ranním rozednívá-
ní bělaly domky. Cesta pokračovala 
k hlubokému korytu potoka. Ostrým 
záhybem sestupovala ke dnu a odtud 
zase nahoru. Umyli jsme ospalost ve 
studené vodě a pomalu vystupovali 
z výmolu. Z cesty jsme odbočili do 
kaverny. První prapor, který dorazil 

včas byl v zákopech, my zůstali jako 
rezerva. Nevím, kolik mužů tato ka-
verna pohltila. Šlo o chodbu, na jejíž 
konec nebylo možno dohlédnout. Po 
obou stranách stály dvojmo palan-
dy pro ležení. Zářilo tam elektrické 
osvětlení. Středem vedl otevřený 
odvodňovací kanálek. Pro výměnu 
vzduchu byl u vchodu umístěn venti-
látor na ruční pohon. Při známé lásce 
k Čechům jsme byli s Kopicem první, 

Okénko do historie
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kteří museli ventilátor roztáčet. Ne-
bylo to namáhavé, ale jednotvárné. 
Po obědě nás vystřídali. 

Přišel kolega, jemuž jsem vyfasoval 
chleba s přídavky. Když jsem mu to 
šel vydat čekalo mne překvapení. Za-
tímco jsem točil ventilátorem chle-
ba zmizel. A já ho ani nenačal k sní-
dani, aby dotyčný viděl, že bochník 
rozdělím přesně na polovic. Kolega 
se s danou situací smířil, ale nějaký 
frajtr mi dal po hubě. Tvrdil, že jsem 
ho snědl. Bylo rozhodnuto, že dnešní 
příděl chleba dostane zas celý kole-
ga. Nálada byla jako o pohřbu. Nebylo 
veselosti v kaverně a mi už vůbec do 
smíchu nebylo. Zjistil jsem, že kromě 
chleba mi rovněž zcizili i protiplyno-
vou masku. Už jsem to ani nehlásil. 
Končil den, nastal soumrak.Mezi de-
vátou a desátou hodinou večer za-
hřměly první výstřely a ve chvilce 
se rozpoutalo peklo bubnové palby. 
V kaverně bylo slyšet jen dunění ve 
vzduchu a občas slabý otřes, když 
granát vybuchl v blízkosti. Na spá-
nek, třebas jsme minulé noci nespa-
li, nikdo neměl ani pomyšlení. Došla 
zpráva, že naše kompanie si dosud 
nevyzvedla přídavek paštikových 
konzerv. Bylo by neodpustitelné je 
ve skladě nechat. Ale kdo pro ně pů-
jde?  Dobrovolníci se nehlásili. A tak 
je frajtr jmenoval.  Ukázal na mne, na 
Kapice a pak ještě na jednoho Poláka 
od strojní pušky. Měly toho být dvě 
padesátikilové bedny. Namítl jsem, 
že tak těžkou bednu teď v noci neu-
neseme. 

„Vezměte celty, konzervy vysypte do 
nich. Těch třicet pět kilo pak každý 
unese“ nařídil frajtr. „A hned!“ Ono 
se řekne hned. U východu z kaverny 
nás to zarazilo. Ačkoliv panovala noc 
venku bylo světlo od vypalovaných 
raket. Záblesky výstřelů děl a explozí 
granátů nás oslepovaly. Ve vzduchu 
frčela hlína, svištěly úlomky graná-
tů. Bylo nutno přeběhnout asi dvě stě 
metrů cesty. Až se nám podaří ve vý-
molu zahnout pod břeh, tam to bude 
asi bezpečnější. První vyrazil Polák, 
my za ním. Dole ve výmolu už bylo 
opravdu poměrně bezpečno. Kame-
ní, hlína a střepiny přeletovaly. Našli 
jsme skladiště, kde měl službu jeden 
poddůstojník. Hned u vchodu stály 
celé stohy pytlů se suchary a jiný-
mi dobrotami. Konzervy, které jsme 
měli vyzvednout byly až vzadu. Pod-
důstojník nám ukázal na dvě bedny. 
Polák si jednu hodil na rameno a šel. 

Za pomoci Kopice jsem si naložil dru-
hou a začal se vracet. Na schůdcích 
z baráku jsem si to rozmyslil. Bylo tam 
světlo, a tak mi napadlo, že na místě 
bednu rozbiju a konzervy rozdělím. 
Sundal jsem bednu a díval se, kde je 
Kopic. Vyjednával něco se skladní-
kem a já zahlédl, jak tento rozvázal 
pytel a dal mu do celty několik hrstí 
sucharů. Počkal jsem na něj a požádal 
ho, ať mi jich pár věnuje. Poradil mi, 
že když řeknu skladníkovi, tak mi ur-
čitě dá také. Vrátili jsme se němu. Sice 
bručel, ale nakonec mi také nějakou 
hrst dal. Já poděkoval a hrnul se ke 
dveřím. „Vezmi celou bednu“, navrhl 

Kopic, „já ji vezmu potom.“ Pomohl mi 
dát ji na rameno, on vzal celty a my 
se vraceli k začátku nebezpečného 
úseku. Tam bylo třeba jít do kopečka 
s bednou na zádech. Na vršku seděl 
na druhé Polák a čekal na nás.

Když jsme dorazili až k němu vzal 
bednu na záda. Ten se prohnul. Jak-
mile zmizel, Kopic řekl: “ Měl jsi toho 
skladníka bavit. déle. Já jsem zatím 
nařízl jeden pytel se suchary. Podí-
vej.“ A ukázal na pěkný uzlík z cel-
ty. „Tedˇ mi dej tu bednu na rameno 
a vezmi celty.“

Nepřítel nebyl do té doby umlčen, 
jeho dělostřelba se vyrovnávala naší. 
Přišli jsme o hodně později než Polák. 
Už nás ani hrubě nečekali. Což o kon-
zervy, o ty šlo, ale o nás? Dostali vždy 
dva a dva jednu. Pak jsme se v úplné 
tmě dělili s Kopicem o suchary. Já je 
měl v chlebníku mezi patronami, 
v kapsách i v tlumoku. S plným žalud-
kem byla i větší odvaha. Strach z kala-
mity, který se mi dnes ustavičně věšel 
na paty přešel a já usnul.

Rozkaz „Auf Umfegen“ mne posta-
vil na nohy. Rozhodný den nastal. Za 
ponurého klidu, jen tu a tam přeru-
šeného polohlasitým zaklením jsme 
se strojili. Nebylo s tím mnoho práce. 
Všechny věci mimo pušku, chlebník 
s patronami a tlumok s přikrývkou 
a dekou jsme museli v baráku před 
odchodem do fronty svázat do uzlíčku 
se svou adresou a strčit na hromadu. 
Vycházeli jsme z kaverny po četách. 
Venku svítalo. Byl l5. červen 1918.

Redakční rada 
přeje všem 
pohodové a slunečné 
velikonoční svátky
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Akce březen - duben 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

neděle 

1. 3. Vítání občánků

neděle 15.00
8. 3. Vernisáž výstavy Lenky Schmidtové - Barvy mého života

sobota 10.00
14. 3. 

SK Metylovice - TJ Kotouč Štramberk
volejbal ženy

neděle 15.00
22. 3. 

Metylovice - Janovice
okresní přebor mužů, fotbalové hřiště v Pržně

sobota 15.30
28. 3. 

Kunčice - Metylovice
okresní přebor mužů

pátek 14.00 - 17.00
3. 4. 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
ZŠ Metylovice

pátek 15.00
3. 4. Příležitost k svátosti smíření (církevní)

sobota 9.00
4. 4. Závod železných hasičů a hasiček TFA Metylovice

neděle 10.00
5. 4. Květná neděle (církevní) - průvod a pašije

neděle 15.30
5. 4. 

Metylovice - Chlebovice
okresní přebor mužů, fotbalové hřiště v Pržně

čtvrtek 

9. 4. Velikonoční prázdniny

čtvrtek - sobota 17.00
9. 4 - 11. 4. Obřady třídení (církevní)

 14.00 - 16.00

soboty a neděle 
Muzeum Metylovice
stálá expozice dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží a výroby  
proslulého metylovického biče „Kožané město“

 14.00 - 16.00

soboty a neděle  
Výstavní síň
Výstava obrazů Lenky Schmidtové - Barvy mého života 8. 3. 2020 - 24. 5. 2020 
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989

Aktuální informace o kulturním, společenském a sportovním dění v Metylovicích jsou zveřejňovány na internetových 
stránkách https://metylovice.cz/aktuality


