
obce METYLOVICE

2/2021

výtisk zdarma

obce METYLOVICE

Letošní  

tříkráLová sbírka 

Z historie  

voLejbaLu 

statistika obce 

Za rok 2020  

Mega dort  

v Mš 



obce METYLOVICE

2

Úvodní slovo 2
Dění v obci 2
Obec informuje 12
Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice 15
Jak funguje obec 17
Spolky 18
Sport 19
Kultura 21
Farnost 22
Okénko do historie 22

Co čeká naši obec v roce 2021
Letošní rok bude pro obec opět plný 
stavebního ruchu, neboť nás čeká do-
končení několika velkých a po všech 
stránkách náročných investičních 
akcí. Jedním z projektů, byť nebude 
hrazen z rozpočtu obce, ale který se 
dotkne většiny z nás, bude oprava 
hlavní komunikace III/48416. Práce 
na opravě silnice v úseku od autobu-
sové zastávky u Mužného po Vrcho-
vinu by měly začít pravděpodobně 
v červnu a dokončit by se snad mohly 
v září. Celá oprava bude v režii vlast-
níka této komunikace, tj. Moravsko-
slezského kraje.   

Poněvadž jsme na konci roku 2020 
ještě sami přesně nevěděli, jaké da-
ňové příjmy budou obce vlastně mít, 
tak sestavování rozpočtu na letošní 
rok bylo pro nás vcelku oříškem. Ale 
díky 38 miliónovému zůstatku jsme 
si mohli dovolit do výdajů zahrnout 
všechny připravené investiční akce. 
Věřím, že i s pomocí dotací se nám 
podaří dotáhnout je do zdárného 
konce.  

Již v prosinci loňského roku schvá-
lilo Zastupitelstvo obce Metylovice 
rozpočet obce na rok 2021. Ve výda-
jové části rozpočtu jsou zohledněny 
finanční prostředky potřebné na do-
stavbu investičních akcí, které byly 
započaty např. v loňském roce, ale 
s jejich dokončením se počítá až le-
tos, takže i na ně se musely vyčlenit 
peníze. 

Jedná se o:
- dodělání chodníku, úsek 1 a 2 

(4 mil. Kč), 
- dobudování rekonstrukce zázemí 

sportovního areálu (17 mil. Kč), 
- dostavba sběrného dvora a kom-

postárny (3,7 mil. Kč),
- opravu cesty na Žukově (0,8 mil. Kč).  

Na některé další projekty zpracová-
váme potřebné dokumentace, bez 
kterých by nešlo vyřídit stavební po-
volení a posléze ani stavbu realizovat. 

Jedná se tak např. o:
- projektovou dokumentaci na 

chodník od školy po dolní konec 
(150 000 Kč), 

- inženýrskou činnost ve spojitosti 
s rozšířením hřbitova (300 000 Kč), 

- plány na rekonstrukci budovy ha-
sičské garáže (1 mil. Kč),

- přípravné práce na dokumentaci 
pro vedení splaškové kanalizace – 
3. stavba (2 mil. Kč). 

Dále se v rozpočtu počítá i se stav-
bami, které se budou realizovat jen 
v případě získání dotace. 

Patří zde:
- vybudování chodníku od Vrchovi-

ny po Žukov (19 mil. Kč), 

- rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v Pasekách a v Metylovičkách 
(1 mil. Kč), 

Úvodní sLovo 
Vážení spoluobčané,

ani první týdny nového roku nepři-
nesly toužebně očekávané zklidnění 
koronavirové pandemie. Spíše na-
opak. Nouzový stav a s ním spojená 
nařízení a opatření nás provázely 
a provázejí doposud. Přesto život 
v naší vesnici neustál. Zastupitelé na 
svých zasedáních schválili několik 
důležitých dokumentů, např. Pravi-
dla pro poskytování individuálních 
dotací a finančních darů z rozpočtu 
obce Metylovice na rok 2021 nebo 
Pravidla pro poskytování finančních 
darů na pomoc seniorům z rozpočtu 
obce Metylovice na rok 2021, o čemž 
si můžete přečíst v sekci „Dění v obci“. 
Seznámit se můžete také se Zásadami 
pro vydávání obecního zpravodaje.

V článku „Co čeká naši obec v roce 
2021“ se dovíte především o pláno-
vaných investičních akcích na letoš-
ní rok.

I v tomto čísle vám představíme naše 
zastupitelé, a to pana Jiřího Závodné-
ho a přečíst si rovněž můžete vyjád-
ření pana Aleše Veličky.

Těší nás, že mnoho občanů zaujal 
letošní kalendář „Toulky po Metylo-
vicích“, i když se samozřejmě našli 
i jeho odpůrci. Jak dopadla dopro-
vodná soutěž o nejzajímavější foto 
v lednu zjistíte v článku Informace 
k obecnímu kalendáři „Toulky po Me-
tylovicích“. A jelikož je těžké v sou-
časné době plánovat jakékoliv akce, 
na zadní straně obálky tentokrát 
místo termínového kalendáře může-
te shlédnou nejzajímavější lednové, 
soutěžní fotografie.

A přečíst si také můžete kolik má 
naše obec obyvatel, kolik občanů se 
v loňském roce narodilo, kolik jich 
zemřelo a kolik odstěhovalo i přistě-
hovalo. A možná vás bude zajímat, že 
nejstaršímu občanovi naší obce chybí 
ke stovce jen tři roky.

Budeme rádi, když čtení obecního 
Zpravodaje zpříjemní vaše volné 
chvíle. 

Přejeme vám, do dalších dnů přede-
vším zdraví a také slunečné a poho-
dové první jarní dny.

Redakční rada

obsah

dění v obci
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číslo 1/2021

Rozpočet obce Metylovice na rok 2021- obnova komunikace kaštan – sva-
tá Anna, oprava cesty na Žukov 
a k Medvěďoku (5 mil. Kč).

Projektová dokumentace  
– Kanalizace – 3. stavba

Předmětem 3. stavby je rozšíření 
kanalizační sítě do lokalit, jejichž 
splaškové vody budou odváděny na 
čistírnu odpadních vod ve Frýdlan-
tu n/O. Jedná se tedy o odkanalizo-
vání rodinných domů od Pasek po 
Vrchovinu, svatou Annu a Odborný 
léčebný ústav. Půjde tedy o vybudo-
vání gravitační splaškové kanaliza-
ce, která bude zaústěna do čerpací 
stanice v Metylovičkách a odtud pak 
povede stávajícím výtlačným potru-
bím na ČOV do Frýdlantu n/O. Oblast 
pod ovocným sadem se bude muset 
řešit tlakovou kanalizaci, poněvadž 
se spádově nedostaneme do čerpací 
stanice v Metylovičkách. 

Rozšíření hřbitova

Z důvodů nedostatku volných hro-
bových a urnových míst byl zpraco-
ván projekt na úpravu a rozšíření 
hřbitova. Špatné hydrogeologické 
podmínky však neumožňují likvida-
ci jímaných vod zasakováním, proto 
vodoprávní úřad vyžaduje ještě po-
souzení hydrogeologa, jaký vliv a do-
pady bude mít odvodnění povrcho-
vých a podzemních vod z nové části 
hřbitova v místě vyústění. 

I přesto, že minulý rok byl ve zna-
mení útlumu všech společenských, 
kulturních a sportovních aktivit, 
tak bych si přál, aby ten letošní rok 
probíhal normálně. Aby nám umož-
nil návrat k běžnému životu, aby-
chom mohli v klidu chodit do práce, 
za přáteli a kamarády, posílat děti 
do školy a třeba už i bez omezení vy-
razit na některé připravované akce 
pořádané obcí nebo spolky (hasič-
ské soutěže, pouť, Den obce, krmáš 
nebo divadelní představení – Doko-
nalá svatba v podání soboru Sokol 
na prknech).

Ing. Lukáš Halata, starosta

- plánované příjmy 17 942 200 Kč 

- zůstatek finančních prostředků z roku 2020 38 000 000 Kč

 CELKEM PŘÍJMY 55 942 200 Kč

- plánované běžné výdaje a opravy 18 340 400 Kč 

- plánované investiční výdaje 35 150 000 Kč 

- splátka úvěru 1 002 000 Kč 

- nespecifikovaná rezerva 1 449 800 Kč

 CELKEM VÝDAJE 55 942 200 Kč

Plánované investiční výdaje na rok 2021 
Chodník, úsek 1 a 2 – dostavba z roku 2020 4 000 000
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu SK Metylovice  
– dostavba z roku 2020

17 000 000

Chodník ZŠ – dolní konec 
– zpracování projektová dokumentace

150 000

Rozšíření hřbitova – zpracování projektové dokumentace 300 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení – Paseky a Metylovičky 
(realizace jen v případě získání dotace)

1 000 000

Dešťová kanalizace Metylovičky 1 000 000
Stavba SD a kompostárny – dostavba z roku 2020 3 700 000
Chodník Vrchovina – Žukov 
(realizace jen v případě získání dotace)

5 000 000

Rekonstrukce nadstavba garáže požární zbrojnice 1 000 000
Kanalizace - 3. stavba
– zpracování projektové dokumentace

2 000 000

Celkem 35 150 000

Dotační a projektové aktivity 
Jak všichni víte, běží program po-
skytování kotlíkových půjček, spo-
lufinancovaný díky dotaci Státního 
fondu životního prostředí ČR, na vý-
měny starých kotlů. Půjčky jsou na-
vázány na udělené kotlíkové dotace 
a do současné doby zastupitelstvo 
rozhodlo o poskytnutí 18-ti půjček, 
na žádosti dalších dvou ještě čeká-
me. Zároveň už máme první tři vy-
účtované kotlíkové dotace, kdy byla 
obci uhrazena první splátka půjčky 
představující samotnou dotaci na 
výměnu a příjemci půjčky teď pokra-
čují ve splácení částky 2 t.Kč měsíčně 

do jara 2023. Ve všech těchto přípa-
dech se jednalo o instalace tepelných 
čerpadel a moc mě těší, že uživatelé 
jsou nadšeni z prvních zkušeností. 
Vzhledem ke koronavirovým omeze-
ním a zpožděním jsme podali žádost 
o posunutí termínu konce výměn pro 
kotlíkové půjčky do poloviny roku 
2022. Zároveň chci připomenout, 
proč tady vůbec kotlíkové dotace 
jsou. Od 1. září 2022 bude zákonem 
zakázáno provozovat kotle horší 
než 3. emisní třídy. Skončit tak musí 
všechny kotle vyrobené před ro-
kem 2000 a samo-vyrobené. Emisní 
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parametry 3. třídy neplnily praktic-
ky všechny ručně přikládané kotle 
bez elektronické regulace a ventilá-
toru, vyrobené do roku 2012. Jedno-
značně rozhoduje třída uvedená na 
výrobním štítku. Naopak, od 1. led-
na 2014 již musely všechny kotle na 
pevná paliva splňovat požadavky 
min. 3. třídy, což je přesně to, co teď 
zákon vyžaduje. Bude na provozo-
vateli kotle, aby prokázal, že jeho 
kotel plní podmínky dané zákonem 
– emisní třída je uvedena na štítku 
kotle, viz. obr. 

Zákaz provozu se netýká krbových 
kamen a krbových vložek, i když 
jsou opatřeny teplovodním výmě-
níkem, který je napojen na otopnou 
soustavu. Za provozování nevyho-
vujícího kotle zákon umožňuje udě-
lit pokutu až do výše 50 tisíc korun. 
Bude ještě jedna možnost využít 
kotlíkové dotace. Na začátku příš-
tího roku má být vyhlášena zcela 
poslední výzva na kotlíkové dotace, 
která má být opět spojena s kotlí-
kovými půjčkami. Poslední proto, 
že po nabytí účinnosti zákona za-
kazujícího provoz starých kotlů již 
nebude možné dotace poskytnout, 
mimo právě žádostí podaných před 
zpřísněním podmínek na provoz 
kotlů. Opravdu všichni, kterých se 
to může týkat, zvažte využití této 
poslední možnosti, kotlíkoví speci-
alisté v obci vám rádi pomohou. 

S kotlíkovými půjčkami se pojí mož-
nost samotnou dotaci na půjčky ne-
vracet, ale využít ji na ekologické 
nebo energeticky úsporné projekty 

v obci. V podaném projektu bylo na-
vrženo vybudování fotovoltaických 
elektráren na střeše školy a nové-
ho zázemí na hřišti a pak zateplení 
hasičské zbrojnice. Od vybudování 
elektráren jsme teď museli ustou-
pit, neboť by nesplnily všechny nut-
né podmínky, ale věřím, že se k nim 
vrátíme, neboť komunální ener-
getice bychom se neměli vyhnout. 
Po řadě konzultací jsme tak došli 
k rozhodnutí využít dotaci na půjč-
ky na zateplení hasičské budovy, 
konkrétně zadní budovy využívané 
jako garáž, zároveň budovu navýšit 
o jedno patro, vybudovat kompletní 
sociální zázemí. Podali jsme žádost 
na schválení této změny a čekáme na 
výsledek. Zároveň probíhají potřeb-
né projektové činnosti. Dobrovolní 
hasiči by tak konečně získali smyslu-
plné a kompletní zázemí, které bude 
nezbytné pro jejich činnosti při zvy-
šování připravenosti obcí na resili-
entní řešení rizik.

Na konci minulého roku byla zdárně 
ukončena kontrola dotace na zpra-
cování studie názvu „Technicko-
ekonomické zhodnocení nakládání 
s odpadními vodami v Metylovicích“ 
(najdete na webu obce), kterou z pře-
vážné části financovala získaná pod-
pora z Moravskoslezského kraje ve 
výši 398,4 t.Kč. Proč jsem chtěl tuto 
studii? Neboť bylo žádoucí ověřit 
dříve zpracovaný projekt centrál-
ní kanalizace a zároveň odpovědět 
na námitku, že by přeci stačily do-
mácí čistírny odpadních vod (ČOV) 
u každého domu místo centrálního 
systému. Závěr studie je jednoznač-
ný, domácí ČOV je možné a efektivní 
využít jen v místech velmi rozptýle-
né zástavby (což jsou některé konce 
centrálního rozvodu), všude jinde 
lépe vychází centrální systém. Navíc 
vzhledem k velikosti obce a napoje-
ní potoku Olešná na stejnojmennou 
vodní nádrž nelze, z hlediska sta-
novisek dotčených orgánů, ani jiný 
systém než centrální použít. Bylo 
zpracováno několik variant řešení, 
stavební výbor vč. starosty se kloní 
k využití investičně nejdražší vari-
anty, předpokládané tabulkové ná-
klady cca 180 mil.Kč, ale provozně 
nejlevnější a nejrobustnější. Na pod-
zim byl historicky poprvé vyhlášen 
dotační titul na podporu zpracování 

samotné projektové dokumentace 
na centrální systémy odkanalizová-
ní, na konci listopadu byly změněny 
jeho podmínky, které nám umož-
ňují o dotaci požádat. Po jednání na 
stavebním úřadu jsme nalezli ces-
tu, jak znova oživit původní projekt 
z r. 2005 na odkanalizování části 
obce směrem na ČOV Frýdlant nad 
Ostravicí, který tam už 12 let ležel 
nedořešený. Za spolupráce všech zú-
častněných subjektů bude v průběhu 
roku kompletně aktualizována a do-
pracována projektová dokumentace, 
budou vyřešena potřebná vyjádření 
dotčených orgánů a na konci roku 
musí být vybrána realizační firma. 
Odhadované investiční náklady na 
tuto část centrální kanalizace činí 
cca 44 mil.Kč a pevně věřím, že ve 
chvíli, kdy čtete toto číslo zpravoda-
je, bude již dotační žádost podána. 
Na konci letošního roku má být vy-
hlášen dotační investiční titul na sa-
motnou stavbu centrální kanalizace, 
navazující na dotaci na zpracování 
projektové dokumentace. Pokud by 
se vše povedlo, pak bychom mohli 
uvažovat o dříve nepředstavitelné 
věci, že bychom na konci příštího 
roku začali stavět centrální kanali-
zaci v jedné části obce. Samozřejmě 
je to díky tomu, že projektová doku-
mentace již kdysi byla zpracována, 
že nám studie potvrdila správnost, 
že se objevil dotační titul jak ušitý 
pro nás, že všechny subjekty jsou 
připraveny této věci pomoci. Jak se 
říká, štěstí přeje připraveným. Ka-
ždopádně bych tady chtěl požádat 
všechny občany, kterých se teď bude 
dopracování dokumentace týkat, 
neboť kanalizace půjde přes jejich 
pozemky, o spolupráci, neboť bez ní 
by nebylo možné vše stihnout v da-
ných termínech. Dopředu všem moc 
děkuji.

Projekt chodníku od školy po dolní 
konec obce nabral určité zpoždění 
díky řešení řady komplikací, da-
ných minimálními prostorovými 
podmínkami v této části obce a nut-
ností splnit řadu normativních po-
žadavků několika subjektů, na které 
jsme díky epidemickým omezením 
čekali déle, než je běžné. Věřím, 
že do léta budeme mít finální ver-
zi projektu a doufám, že do konce 
roku pak stavební povolení. I tady 
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Poskytování individuálních dotací a finančních darů 
z rozpočtu obce Metylovice v roce 2020 
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. 

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.  

Pro rok 2020 byl plánovaný celkový 
objem finančních prostředků vyčle-
něných na dotace z rozpočtu obce 
400.000 Kč. Jelikož o dotaci v roce 
2020 na svou činnost nepožádal 
z různých, většinou pandemických 
důvodů Spolek rodičů ZŠ Metylovice, 
TJ Sokol Metylovice a Sportovní klub 
Metylovice, tak nedošlo k vyčerpání 
celkových rezervovaných finančních 
prostředků a tím došlo k úspoře ne-
malé finanční částky rozpočtu obce 
ve výši cca 167.000 Kč. 

Je důležité připomenout, že např. 
Sbor dobrovolných hasičů Metylo-
vice a Sportovní klub Metylovice 
jsou úspěšnými žadateli o dotace na 
svou činnost v rámci výzev o dotace 
z MŠMT a Moravskoslezského kraje, 

čímž nepřímo šetří obecní finanční 
prostředky. 

Raritou v roce 2020 bylo, že naopak 
SK Metylovice obci daroval 90.000 Kč 
na vypracování projektové dokumen-
tace na provedení stavby „Rekon-
strukce zázemí na hřišti“, i když obec 
později získala dotaci na tuto projek-
tovou dokumentaci od Moravskoslez-
ského kraje ve výši 294.000 Kč.

Kromě výše uvedené podpory spol-
kům, taktéž naše obec přispěla v roce 
2020 občanům částkou 60.000 Kč 
na kotlíkové dotace, což znamená, 
že jsme pomohli 6 majitelům rodin-
ných domů změnit původní zdroje 
vytápění za nové ekologické a tím 
se i obec spolupodílela na zlepšení 
kvality ovzduší v Metylovicích. Dále 
jsme v roce 2020 přispěli 13 žadate-
lům o kotlíkové půjčky z celkových 
18 úspěšných žadatelů.

Taktéž je důležité zmínit, že v i roce 
2020 obec Metylovice přispěla na 
„bezplatnou“ autobusovou dopravu 
do naší obce ve výši 322.000 Kč, kdy 
naši občané mohou využívat autobu-
sové linky směřující do Metylovic za 
pouhou 1 korunu ročně. 

Dále obec uhradila ze svého roz-
počtu veškeré provozní výdaje Zá-
kladní a Mateřské školy v Metylo-
vicích (mimo mzdy učitelů) a to ve 
výši 1 460 000 Kč. Jedná se hlavně 
o úhradu nákladů spojenou se spo-
třebou energií, opravami a revizemi 
technického vybavení budov a dále 

Poskytnuté dotace 
spolkům v roce 2020
• Tenisový klub 
     Karlický, z.s. 32.250 Kč

• Ptačoroko, z.s. 25.000 Kč

• Jana Šimková 
  – Myslivecký kroužek 9.100 Kč

• Myslivecký spolek  
Metylovice, z.s. 26.250 Kč

• SDH Metylovice 129.300 Kč

• ZO český zahrádkářský 
     svaz Metylovice 10.500 Kč

CELKEM 232.400,- Kč

si dovolím požádat občany o spo-
lupráci, neboť v některých částech 
nebude možné, z důvodu dodržení 
minimálních požadavků na šířku, 
postavit chodník bez využití části 
soukromých pozemků. 

Zpravodaj obce má občanům při-
nášet nejen informace o aktuálních 
záležitostech, ale také nástin plánů 
na budoucnost k diskuzi. Zároveň 
by se měl kriticky, ale férově věno-
vat i nepříjemným nebo nejasným 

záležitostem, neboť ty jsou běžnou 
součástí života a jejich řešení nás 
posunuje dále. V tomto duchu se vám 
budu snažit pravidelně přinášet dal-
ší informace. Myslím si, že bychom si 
měli určit vizi, jak v budoucnu chce-
me, aby obec vypadala a fungovala. 
A mezitím se nám doufám podaří 
vyřešit neustále stávkující semafo-
ry, které dodavatelská firma není 
schopna opravit tak, aby fungovaly 
po rozumně dlouhou dobu. Víte, že 
nám bylo ze strany Policie dokonce 

řečeno, že je možná bezpečnější, 
když nefungují? Já s tím nesouhlasím 
a jdu řešit možnosti záměny řídící 
jednotky za jinou. 

A prosím všechny, nepodceňujme 
Covid, je nevyzpytatelný a bohužel 
jsem se teď musel rozloučit s mlad-
ším kamarádem, který byl předtím 
sportovec a nic mu nebylo. Přeji 
všem pevné zdraví!

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.,  
místostarosta
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Pravidla pro poskytování individuálních dotací  
a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021 
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 
fyzickým osobám a subjektům vyví-
jejícím veřejně prospěšnou činnost 
na území obce Metylovice či ve pro-
spěch občanů obce. Jedná se zpravi-
dla o pravidelnou zájmovou činnost, 
jednorázové projekty a činnosti ve 
smyslu podpory a rozvoje aktivit 
v obci. Dotace z rozpočtu obce Mety-
lovice se poskytuji za účelem podpo-
ry celoroční činnosti, a to především 
dětí a mládeže, jednorázových akti-
vit jednotlivců, organizací či spolků, 
neziskového charakteru a volnoča-
sových aktivit pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, jejichž 
činnost bezprostředně souvisí s obcí 
Metylovice. 

2. Právní předpisy a dokumenty 

Neinvestiční dotace (dále jen „dota-
ce“) a finanční dary poskytuje obec 
Metylovice (IČ 00535991) v soula-
du se schváleným rozpočtem obce, 
schváleným Programem rozvo-

je obce a v souladu s ustanovením 
§ 9 ods.1 písm. h), resp. dle § 10a odst. 
1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v souladu s § 35 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále se 
řídí zejména následujícími právními 
předpisy: 

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

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

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

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

3. Okruh žadatelů 

Dotace a finanční dar může být po-
skytnut registrovaným sportovním 
klubům, občanským sdružením, ne-
ziskovým a jiným organizacím (dále 
jen „spolky“) a fyzickým osobám, 
které provádějí veřejně prospěšnou 

činnost (výchovná, kulturní, spor-
tovní, volnočasové a společenské 
činnosti dětí, mládeže a dospělých, 
sociální a zdravotní) a to na jejich čin-
nost nebo na podporu realizace jejich 
konkrétních projektů. Dále lze dota-
ci či finanční dar poskytnout i jiným 
příjemcům veřejných rozpočtů (např. 
hasičský sbor apod.). Předpokladem 
poskytnutí dotace nebo finančního 
daru je vyrovnání veškerých závazků 
vůči rozpočtu obce Metylovice, tedy 
i řádně a včas předložené vyúčtování 
jiné dotace poskytnuté žadateli z roz-
počtu obce v předchozích letech včet-
ně splnění všech dalších podmínek 
vázaných na danou jinou poskytnu-
tou dotaci.

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

Plánovaný celkový objem finanč-
ních prostředků vyčleněných v roz-
počtu obce je 320 000,- Kč na dotace 
a 120 000 tisíc Kč na finanční dary pro 
rok 2021. Maximální výše dotace, kte-
rou je možno poskytnout jednomu ža-
dateli na jeden konkrétní projekt nebo 
na všechny realizované projekty činí 
maximálně 160 000,-Kč za rok. Obec si 
vyhrazuje právo upravit rozpočtovým 
opatřením objem finančních prostřed-
ků dle potřebnosti jednotlivých žádos-
tí. Konečný objem prostředků bude 
stanoven zastupitelstvem obce Mety-
lovice. Vždy bude určena maximální 
výše dotace na podanou žádost. Výše 
dotace však bude zároveň činit z pra-

výdaje na obnovu vybavení nebo 
pojištění budov ZŠ a MŠ apod. Mimo 
jiné, je i ve výše uvedené dotaci za-
hrnut taktéž příspěvek obce na ka-
ždoroční bezplatné kurzy plávání 
žákům 3.třídy a na lyžařský výcvik 
žákům 5.třídy.

Během roku 2020 zastupitelstvo obce 
schválilo finanční dary o celkové výši 
95.100 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. 

Novinkou v roce 2020 bylo schválení 
finančních darů na pomoc seniorům 
starších 70 let. Z 245 občanů požádalo 
o jednorázový finanční příspěvek ve 
výši 500 Kč celkem 145 občanů, čímž 
obec podpořila tyto občany celkovou 
částkou 72.500 Kč. Tento program 
bude pokračovat i nadále v roce 2021.

Z důvodu koronavirové krize a sní-
žení daňových příjmů obce je na 

rok 2021 celkový plánovaný objem 
finančních prostředků o 20 % niž-
ší oproti roku 2020. Na poskytnutí 
individuálních dotací je maximálně 
vyhrazeno 320.000 Kč a na finanční 
dary 120.000 Kč. Pokud by se během 
roku příjmy obce vyvíjely příznivě-
ji, než se očekává, tak by mohlo, po 
schválení zastupitelstvem obce, dojít 
ke zvýšení výše uvedených objemů 
finančních prostředků. 

Ing. Jaroslav Svolinský,  
předseda Finančního výboru
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vidla max. 70 % z následně prokáza-
ných a doložených nákladů. V odů-
vodněných výjimečných případech 
může zastupitelstvo obce poskytnout 
dotaci ve výši 100 % nákladů. Při po-
suzování výše dotace spolkům bude 
brán zřetel na plnění kritérií, jako jsou 
počet aktivních členů spolku, počet 
aktivních členů mládeže, počet regis-
trovaných soutěžních družstev nebo 
jednotlivců, počet trenérů a vedoucích 
mládeže, četnost aktivit členů spolků 
a jejich aktivní spolupráce s obcí. Pří-
jmy ve formě zisku, vytvořené v rámci 
projektu, je příjemce povinen vyčíslit 
v závěrečném vyúčtování realizace 
projektu a o tuto část ponížit poskyt-
nutou dotaci. 

5. Lokalizace poskytování dotací 
a finančních darů 

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

6. Předmět dotace a finančních 
darů 

Finanční prostředky vyčleněné v roz-
počtu obce Metylovice na program 
musí být použité na účel, který si ža-
datel stanoví ve své žádosti a může 
se jednat např. o - nákup materiálu, 
služeb, vybavení drobným hmotným 
majetkem, jehož ocenění je nižší nebo 
rovno 40 tis. Kč, vybavení drobným 
nehmotným majetkem jehož ocenění 
je nižší nebo rovno 60 tis. Kč, proná-
jem prostor a techniky, nákup cen pro 
soutěžící, cestovné, startovné, mzdy 
a ostatní osobní náklady (dále jen 
OON), náklady na propagaci projektu 
max do výše 10 % poskytnuté dotace, 
další adekvátní náklady související 
s projektem, a to především v oblas-
tech sportu, kultury, sociální oblasti 
a ostatních zájmových aktivit. Nesta-
noví-li smlouva o poskytnutí dotace 
či finančního daru jinak, lze dotaci či 
finanční dar použít na mzdy a OON 
maximálně do výše 30 % poskytnuté 
dotace. 

7. Časový harmonogram realizace 
projektu a období pro čerpání 
dotace 

Čerpání dotace a realizace projektu 
musí spadat do období od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. 

8. Platební podmínky 

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

9. Neuznatelné výdaje projektu 

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

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

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

• náklady prokazatelně nesouvisejí-
cí s projektem. 

10. Čerpání, vyúčtování a kontrola 
dotace 

Čerpání dotace, její vyúčtová-
ní a kontrola budou realizovány 
za podmínek stanovených veřej-
nosprávní smlouvou o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice. 
Příjemce nesmí poskytovat finanční 
prostředky dotace jiným právnic-
kým nebo fyzickým osobám, po-
kud se nejedná o úhradu spojenou 
s realizací činností, na které byly 
prostředky dotace poskytnuty. Pří-
jemce je povinen použít dotaci hos-
podárně, efektivně a pouze na účel 
uvedený v podaném projektu a cito-
vaný ve smlouvě a v souladu s pod-
mínkami pro poskytnutí a čerpání 
dotace. Příjemce je povinen přijatou 
dotaci použít výhradně na financo-
vání projektu nebo činnosti schvá-
lené poskytovatelem, které realizu-
je vlastním jménem, na vlastní účet 
a na vlastní odpovědnost. Po ukon-
čení realizace projektu zpracuje 
příjemce dotace závěrečnou zprá-
vu a vyúčtování poskytnuté dotace 

a předloží je na účtárně obecního 
úřadu. Příjemce doloží finanční vy-
účtování kopiemi prvotních dokla-
dů a dalších dokladů, které se vzta-
hují k poskytnuté dotaci. Náklady 
musí být účetně evidované, identi-
fikovatelné, ověřitelné a podložené 
originálními dokumenty. Přidělená 
dotace musí být řádně proúčtová-
na v účetnictví daného subjektu 
v souladu se zákonem o účetnictví. 
Kontrolu čerpání dotace může po-
skytovatel dotace provést podle zá-
kona č. 320/2001 Sb., (dále jen „ve-
řejnosprávní kontrola“) za účelem 
ochrany veřejných prostředků před 
nehospodárným, neúčelným nebo 
neefektivním nakládáním s nimi, 
před porušováním právních před-
pisů 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 
poskytovatele finančních prostředků 
na její realizaci a současně bude o své 
činnosti a aktivitách informovat ve-
řejnost formou zasílání příspěvků do 
Informačního zpravodaje vydávané-
ho obcí. Příjemce dotace souhlasí se 
zveřejněním údajů o poskytnutí dota-
ce a závěrečné zprávy. 

Článek II.

Pravidla pro předkládání 
žádostí a průběh dotačního 
řízení

1. Vyhlášení dotačního programu

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

2. Lhůta, způsob a místo podání žá-
dosti 

Žádosti je možné podávat v průběhu 
celého roku 2021, avšak na nejbližší 
zasedání Zastupitelstva obce budou 
zařazeny jen ty žádosti, které bu-
dou fyzicky odevzdány na podatelně 
obecního úřadu Metylovice, včet-
ně žádostí doručených poštou nebo 
prostřednictvím datové schránky, 
nejpozději 14 kalendářních dní před 
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Senior taxi 
Protože se někteří občané dotazují 
na možnost provozování Senior taxi 
v naší vesnici nebo na možnost využi-
tí Senior taxi z okolních vesnic, požá-
dali jsme o vyjádření k této problema-
tice starostu obce Ing. Lukáše Halatu.

Zastupitelstvo obce Metylovice již 
na začátku roku 2020 řešilo mož-
nost přistoupení obce Metylovice ke 
službě Senior taxi, jejíž služby mohou 
využívat senioři starší 70 let a drži-

telé průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Roční 
náklady na provoz této služby vychá-
zely na 570 000 Kč.  Do projektu bylo 
zapojeno 6 obcí. Kdyby se připojovaly 
i Metylovice, tak by podíl nákladů na 
provoz Senior taxi vyšel každou obec 
na cca 82 000 Kč (570 000 Kč / 7 obcí 
= 81 428 Kč). V obci Metylovice evi-
dujeme celkem 240 občanů starších 
70 let. Provedli jsme tedy dotazníkové 
šetření, do něhož se přihlásilo pouze 
12 seniorů či držitelů průkazů ZTP 
či ZTP/P s celkovým využitím služby 
Senior taxi na cca 84 jízd ročně. V ta-
kovém případě by jedna jízda našeho 
občana např. do Frýdlantu n/O. a zpět 
vyšla obec na cca 970 Kč (81 428 Kč 
/ 84 jízd = 969 Kč). Kdyby někdo při-
šel na obecní úřad a chtěl 1 000 Kč na 
jednu jízdu k lékaři   do Frýdlantu n/O. 
a zpátky, tak by si asi všichni mysleli, 

že si dělá legraci. Navíc by si senior ješ-
tě sám ze svého musel doplácet jízdné 
za ujeté kilometry (7,50 Kč/km, čeka-
cí doba 20 Kč za každých započatých 
15 minut). Takže by cesta do Frýdlan-
tu n/O. a zpět vyšla i samotného senio-
ra na 60–80 Kč. 

Nikdo nechce žádnou skupinu obyva-
tel diskriminovat a senioři si určitě 
zaslouží větší péči, ale na druhou stra-
nu se obec musí chovat jako správný 
hospodář a dávat 1 000 Kč za cestu do 
Frýdlantu n/O.  tam a zpět není zrovna 
hospodárné. Navíc, jak by k tomu při-
šli ostatní senioři nad 70 let, kteří by 
službu Senior taxi nevyužívali, tj. jez-
dí např. svým osobní automobilem, 
autobusem (všichni občané Metylovic 
mohou jezdit autobusem do Frýdlantu 
n/O. a Frýdku-Místku za 1 Kč ročně) 

konáním nejbližšího zasedání Zastu-
pitelstva obce. Uvedená doba je nutná 
pro zpracování žádosti.

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

Vyplněný formulář spolu s přílohami 
žadatel odevzdá na podatelně obce 
Metylovice nebo odešle poštou na ad-
resu: Obecní úřad Metylovice, 739 49 
Metylovice 495, případně s využitím 
datové schránky. Žadatelům se před-
ložené žádosti nevracejí. 

3. Náležitosti žádosti 

K žádosti o poskytnutí dotace žadatel 
povinně přiloží: 

1) Kopii dokladu jednoznačně pro-
kazujícího 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 jed-
nat za právnickou osobu (např. 
jmenovací dekret, zápis o zvolení 

členů statutárního 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, do-
hody o pracovní činnosti a dohody 
o provedení práce (postačuje do-
dat při vyúčtování dotace). 

5) V případě zastoupení plnou moc 
o zastoupení. 

6) V případě žádosti o dotaci na kon-
krétní skupinu osob je nutné do-
ložit jmenný seznam dotčených 
osob. Nepovinně může žadatel 
přiložit kopii výroční zprávy včet-
ně účetních výkazů za předešlý 
kalendářní rok. Obec Metylovice 
si vyhrazuje právo vyžádat si dal-
ší doplňující informace od žadate-
le, zejména ty, které směřují k po-
souzení účelnosti a hospodárnosti 
poskytnuté dotace, nebo k posou-
zení 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 informa-
cemi o stavu žádosti žadatel získá 
na obci Metylovice a internetových 
stránkách obce. S úspěšnými žada-
teli bude uzavřena veřejnosprávní 
smlouva o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Metylovice. Finanční dary 
jsou poskytovány na základě darova-
cích smluv podle zákona (občanský 
zákoník). 

Přílohy: 
1. Formulář Žádosti o poskytnutí in-

dividuální dotace 
2. Formulář Finanční vypořádání do-

tace 
3. Vzor Veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotace z rozpočtu obce 
Metylovice 

Pravidla pro poskytování indivi-
duálních dotací a finančních darů 
z rozpočtu obce Metylovice na rok 
2021 schválilo Zastupitelstvo obce 
Metylovice na své schůzi konané 
dne 24. 11. 2020.

Pravidla i přílohy jsou ke stažení na 
webových stránkách obce Metylovice: 
www.metylovice.cz
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Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc  
seniorům z rozpočtu obce Metylovice na rok 2021 
Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Pravidla pro poskytování finanč-
ních darů na pomoc seniorům z roz-
počtu obce Metylovice schvaluje 
Zastupitelstvo obce Metylovice kaž-
doročně svým usnesením. 
2. Za realizaci těchto pravidel je od-
povědný Obecní úřad Metylovice. 

Článek 2
Obecná závazná pravidla
1. Finanční dar na pomoc seniorům, 

se poskytuje trvale hlášeným oso-
bám v obci Metylovice, od dosaže-
ného věku 70 let. 

2. Finanční příspěvky budou poskyt-
nuty osobám, kteří splní následují-
cí podmínky: 

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

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

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

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

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

Článek 3
Výše daru
1. Výše daru na příslušný kalendářní 

rok určuje svým usnesením Zastupi-
telstvo obce Metylovice. Toto usne-
sení je vždy součástí zápisu z veřej-
ného zasedání zastupitelstva.

2. Obec Metylovice poskytne žadate-
lům, při splnění obecně závazných 
pravidel těchto zásad finanční dar 
v roce 2021 ve výši 500,-Kč na zá-
kladě vyplněné a podepsané žá-
dosti.

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

Článek 4
Způsob proplacení
1. Peněžní prostředky jsou vypláceny 

v hotovosti na pokladně OÚ. 

2. O finanční dar je možno žádat od 1. 1. 
2021 do 30. 11. 2021.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Zásady schválilo zastupitelstvo obce 

dne 22. 12. 2020. 

2. Zásady nabývají platnosti a účinnosti 
dnem 1. 1. 2021. 

nebo se svezou se sousedem, popř. 
mají zajištěnou sanitku (dialýza, che-
moterapie, aj.)? Proto se zastupitelstvo 
obce přiklonilo ke spravedlivějšímu 
řešení, než je připojení se ke službě Se-
nior taxi a schválilo pro každého seni-
ora staršího 70 let finanční příspěvek 
ve výši 500 Kč na rok, se kterým může 
naložit každý, jak uzná za vhodné. Tzn. 
kdo nevyužívá dopravu k lékaři, tak si 
může z příspěvku např. uhradit vstup-
né na bazén, masáž, léčebný pobyt 
nebo koupit do nádrže benzín a jezdit 
do Frýdlantu n/O. třeba na nákupy. 
Nebo naopak může z příspěvku odmě-
nit – dát na benzín sousedovi, dětem 
a jiným příbuzným, kteří se postarali 
o jeho odvoz k lékaři, do obchodu, na 
poštu a kdekoli jinde.  

Jestliže má obec 240 občanů nad 70 let 
+ např. 20 dalších s průkazkami ZTP 

nebo ZTP/P a o službu Senior taxi pro-
jevilo zájem jen 12 z nich, tak to je jen 
cca 4,6 % z počtu seniorů nad 70 let či 
držitelů průkazů ZTP (12*100 / 260 = 
4,6 %). K celkovému počtu obyvatel 
pak ten zájem nečiní ani jedno procen-
to (12*100 / 1772 = 0,7 %). 

Ohledně využitelnosti či nevyužitel-
nosti služby Senior taxi v okolních ob-
cích bohužel nemám žádné informace. 
Každoroční vyúčtování této služby 
provádí Středisko sociálních služeb 
Města Frýdlant n/O. a s výsledky jsou 
seznámeny jen obce, které jsou do 
tohoto projektu zapojeny. V loňském 
roce využívala službu Senior taxi 
obec Čeladná, Janovice, Kunčice p.O., 
Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Hovo-
řil jsem se starosty z nejbližších obcí 
(Pstruží a Pržno) a oba mi řekli, že by 
tuto službu cizímu občanovi určitě 

neposkytovali. Už jen dojezd taxíku 
ke klientovi do Metylovic by šel na 
vrub dané obce. A proč by např. Če-
ladná měla někomu hradit přistavení 
taxíku do Metylovic? A to si vůbec ne-
dovedou představit, že by řidič taxí-
ku v případě dvou zájemců v nějaký 
termín upřednostnil cizího občana 
před tím jejich. To by se teprve začaly 
dít věci. Lidé by nadávali, že „jejich“ 
taxíkem jezdí cizí občané a obec jim   
na to ještě doplácí. 

Takže v současné době mohou mís-
to Senior taxi využít všichni občané 
starší 70 let roční příspěvek 500,- Kč 
na seniora dle Pravidel pro poskyto-
vání finančních darů na pomoc se-
niorům. Tato možnost existovala již 
v roce 2020 a z 245 občanů nad 70 let 
ji využilo 145. Obec vyplatila těmto 
občanů celkovou částku 72.500,- Kč.
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Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Zpravodaj 
obce Metylovice“
I. Úvodní ustanovení
1) Zásady upravují vydávání obec-

ního zpravodaje „Zpravodaj obce 
Metylovice“ (dále jen „zpravodaj“) 
a to zejména z hlediska:

a) tematického zaměření a obsahové 
náplně

b) přípravy a distribuce 

2) Zásady jsou závazné pro všechny 
orgány samosprávy obce Metylo-
vice, spolky, organizace, instituce 
i pro všechny autory z řad veřej-
nosti.

II. Základní ustanovení
1) Vydavatelem zpravodaje je Obec 

Metylovice.

2) Zpravodaj je registrován u Minis-
terstva kultury ČR pod evidenčním 
číslem MK ČR E 17207.

3) Vydávání zpravodaje se řídí záko-
nem:
• č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, 

v platném znění

• č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 
v platném znění

• č. 110/2019 Sb., zákon o zpraco-
vání osobních údajů, v platném 
znění

4) Přípravou zpravodaje byl zastupi-
telstvem obce Metylovice pověřen 
PR výbor (dále redakční rada).

5) Zpravodaj vychází obvykle 1 x za 
dva měsíce (6 x ročně) v nákladu 
cca 600 ks. Zpravodaj je distribuo-
ván zdarma.

6) Posláním zpravodaje je informovat 
o činnosti orgánů obce, o spole-
čenském, kulturním a sportovním 
životě, o historii, tradicích, rozvoji 
a dalším dění v obci.

7) Zpravodaj vychází také v elektro-
nické podobě na webových strán-
kách obce Metylovice: www.mety-
lovice.cz

III. Tematické zaměření a obsah 
zpravodaje

1) Obec vydává zpravodaj za účelem 
poskytnout občanům informace 

týkající se společenského, 
hospodářského, kulturní-
ho, sportovního a dalšího 
dění v obci.

2) Pro naplnění účelu dle od-
stavce 1, jsou ve zpravoda-
ji zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti 
místní samosprávy

b) informace o činnosti 
obecního úřadu

c) sdělení a informace 
z dění v obci

d) názory členů zastupitel-
stva na řešení aktuál-
ních problémů v obci

e) informace v obci půso-
bících organizací, insti-
tucí a spolků

f) názory občanů týkají-
cí se aktuálního dění 
v obci

g) historická pojednání se vzta-
hem k obci

3) Příspěvky jsou ve zpravodaji zve-
řejňovány formou:

a) Pravidelných rubrik
b) Samostatných článků
c) Inzerce

4) Příspěvky uveřejněné ve zpravo-
daji nejsou honorovány. 

IV. Zveřejňování příspěvků
1) Redakční rada si vyhrazuje právo 

nezveřejnit příspěvky, které ne-
odpovídají uvedeným zásadám. 
Obecně platí, že na zveřejnění pří-
spěvků není právní nárok. Výjimku 
tvoří příspěvky zastupitelů, kte-
rým musí být poskytnut přiměře-
ný prostor dle § 4a tiskového záko-
na.

2) Ve zpravodaji nebudou zveřejňová-
ny příspěvky:

a) Diskriminační z hlediska rasy 
nebo etnického původu, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdra-
votního postižení, náboženství 
nebo víry.

b) Obsahující amorální, neslušné či 
zjevně protizákonné výrazy a vul-
garismy.

c) Týkající se soukromých či osob-
ních sporů občanů, které nijak ne-
souvisí s obecní tématikou.

d) Bez uvedení celého jména autora 
(anonymy). Uveřejněné příspěvky 
musí být uvedeny se jménem auto-
ra, který odpovídá za kvalitu pří-
spěvku i za obsažené informace.

e) Příspěvky dodané po uzávěrce.

f) Příspěvky nečitelné a psané rukou.

3) Redakční rada nenese zodpověd-
nost za obsah jednotlivých pří-
spěvků. Případné právní důsled-
ky ponesou autoři. Redakční rada 
uveřejňuje příspěvky občanů, kte-
ré vyjadřují názory autorů, a za 
které si autoři plně zodpovídají. 

4) Příspěvky jednotlivých autorů se 
nemusí shodovat s názory redakč-
ní rady.

5) Redakční rada si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit a upravovat při 
zachování obsahu sdělení nebo je 
vydávat na pokračování. Od jedno-
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ho externího autora lze v jednom 
čísle otisknout maximálně jeden 
příspěvek. Výjimku tvoří spolky, 
zastupitelé a obecní samospráva. 

6) Redakční rada si vyhrazuje právo 
zamítnout uveřejnění příspěvku se 
stejným nebo podobným obsahem, 
jako má jiný nebo již dříve uveřej-
něný příspěvek.

7) V případě, že ve svých příspěvcích 
použije autor informace převzaté 
z jiného periodika či jiného zdro-
je chráněného autorskými právy, 
a předem si nezajistí souhlas au-
tora, nebo neuvede zdroj takovéto 
informace, nese osobně odpověd-
nost za případné právní důsledky.

8) Příspěvky, náměty a názory se 
přijímají pouze v elektronické po-
době na e-mailové adrese: zpravo-
daj@metylovice.cz, ruzena.vrbo-
va@metylovice.cz nebo na e-mail 
kteréhokoliv člena redakční rady, 
a to v textovém formátu doc, docx. 
Fotografie, tabulky, grafy apod. je 
nutno dodávat zvlášť ve formátu 
jpg, pdf, excel. 

V. Inzerce
1) Inzerci se rozumí komunikační 

proces, jehož účelem je poskytnout 
spotřebiteli informace o zboží či 
poskytovaných službách. 

2) O rozsahu inzerce v jednom čísle 
zpravodaje rozhoduje redakční 
rada, stejně jako o zveřejnění či ne-
zveřejnění inzerátu.

3) Inzerce je přijímána ve formátu: 
doc, xls., pdf, jpg. Inzerent musí 
sdělit požadovanou velikost inze-
rátu. Tato může být redukována 
redakční radou, viz bod 2 článku V.

4) Inzerce je zveřejňována za úplatu. 
Ceník inzerce je přílohou č. 1 těch-
to Zásad.

5) Úhradu za zveřejnění inzerce pro-
vádí příslušné osoby u pracovníků 
Obecního úřadu Metylovice, a to na 
základě faktury či v hotovosti. Za 
tímto účelem jsou příslušné osoby 
povinny sdělit při podání žádosti 
o zveřejnění inzerce potřebné údaje.

6) Po vydání Zpravodaje obdrží inze-
rent jedno vyhotovení spolu s fak-
turou. 

7) Za obsah inzerátu odpovídá inze-
rent ve smyslu obecně platných 
předpisů. 

8) Inzerát, jehož obsah by byl v roz-
poru s platnými zákony České re-
publiky nebo by byl neslučitelný 
s dobrými mravy, nebude zveřej-
něn.

9) Jako placená inzerce nebudou při-
jímány osobní příspěvky občanů, 
které nenaplní podmínky bodu 1), 
článku V těchto Zásad.

10) Pozvánky na sportovní, kultur-
ní a společenské akce pořádané 
místními spolky a organizacemi 
nebudou zpoplatněny.

VI. Redakční rada zpravodaje
1) Redakční rada:

• Odpovídá za obsahovou stránku 
obecního zpravodaje a podílí se 
na činnostech spojených s vydá-
váním obecního zpravodaje.

• Schvaluje konkrétní obsah, pro-
jednává stížnosti, podněty a ná-
vrhy ve věci obsahové.

• Respektuje zásady pro objektiv-
ní šíření informací.

• Je povinna vynakládat přiměře-
né úsilí k získání alternativních 
názorů.

• Má právo odmítnout zveřejnění 
příspěvku odporujícímu schvá-
leným Zásadám.

2) Jednání redakční rady je neveřej-
né.

3) Redakční rada zodpovídá za svou 
činnost Zastupitelstvu obce Mety-
lovice.

VII. Šéfredaktor
1) Zpracovává příspěvky do konečné 

podoby pro tisk.

2) Odpovídá za zpracování zpravoda-
je a za obsahovou shodu zveřejně-
ných příspěvků s jejich předloha-
mi.

3) Zajišťuje náplň pravidelných rub-
rik a další příspěvky informující 
o činnosti obecního úřadu a místní 
samosprávy.

4) Zajišťuje příspěvky informující 
o činnosti školských a kulturních 

zařízení v obci i dalších organizací 
a spolků v obci působících.

5) Odpovídá za korekturu a koneč-
nou podobu zpravodaje.

VIII. Příprava vydání zpravodaje
1) Příspěvky určené ke zveřejnění 

ve zpravodaji shromažďuje šéfre-
daktor jednak přímo a jednak pro-
střednictvím obce.

2) Každé vydání zpravodaje má sta-
novenou uzávěrku příštího čísla, 
která je uvedena v tiráži na konci 
zpravodaje. Materiály a příspěvky 
dodané po uzávěrce nebudou v ak-
tuálním čísle uveřejněny.

3) V každém vydání zpravodaje jsou 
zveřejněny pravidelné rubriky 
a další aktuální příspěvky infor-
mující o dění v obci.

IX. Financování zpravodaje
1) Náklady spojené s přípravou, tis-

kem a distribucí hradí obec Mety-
lovice.

2) Platby za zveřejňování inzerce jsou 
příjmem obce Metylovice.

X. Závěrečná ustanovení
1) Odesílání povinných výtisků a dis-

tribuci jednotlivých čísel zajišťují 
pracovníci Obecního úřadu Mety-
lovice.

2) Tyto zásady byly schváleny Zastu-
pitelstvem obce Metylovice dne 
19. 1. 2021.

Příloha č. 1

Ceník inzerce ve 
Zpravodaji obce 
Metylovice
• Cena inzerce činí 2,- Kč/cm2. 

Součástí ceny je DPH dle zá-
kona 235/2004 Sb. v platném 
znění.

• Cena je shodná pro černobílou 
i barevnou inzerci. 

• Sleva na opakovanou inzerci 
se neposkytuje.
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obec informuje

Informace k soutěžnímu kalendáři 2021  
„Toulky po Metylovicích“
Jsme rádi, že občany zaujal letošní 
obecní kalendář „Toulky po Metylovi-
cích“. Zatím převažují kladné ohlasy, 
i když se samozřejmě objevily i určité 
výhrady. 

Prosíme všechny, aby kešky neodci-
zovali, nepřemísťovali na jiná místa 
apod. Vy, kteří pohlížíte na kalendář 
negativně, nekažte, prosím těm dru-
hým jejich radost z hledání kešek 
a z objevováních zajímavých míst naší 
obce.

Na webových stránkách Obce Mety-
lovice je v sekci „Vzdělání, sport, vol-
ný čas“ zřízena samostatná webová 
stránka „Soutěž 2021“. Zde naleznete 
aktuální informace ke keškám, které 

jsou momentálně ztracené, nápovědy 
k složitým místům apod.

Zájemci si mohou také kalendář 
v elektronické podobě stáhnou 
z webových stránek obce: www.me-
tylovice.cz

Od 1. 1. 2021 byla také zahájena do-
provodná soutěž o nejzajímavější fo-
tografii z toulek po Metylovicích. Fo-
tografie je možno posílat na: soutez@
metylovice.cz 

Fotky pak můžete ohodnotit na face-
bookové stránce: 

ht t ps://w w w.facebook .com/me-
d i a/s e t / ? v a n i t y =me t y lov ic e & -
set=a.1278542642524455 

Fotka, která bude mít v daném měsíci 
nejvíc lajků získá věcnou cenu. 

Autor fotek dává souhlas se zveřejně-
ním svých fotografií pro obecní účely 
(zpravodaj, kalendář, web apod.)

Vítěznou fotografii v lednu je foto, 
jehož autorkou je Lucie Nováčková. 
Vítězka bude odměněna drobnou ce-
nou, kterou si může v úřední hodiny 
vyzvednout na Obecním úřadě v Me-
tylovicích.

Přejeme vám hodně hezkých výletů 
a skvělých zážitků při poznávání naší 
obce.

PR výbor

Upozornění předplatitelům divadla 
Oznamujeme předplatitelům divadla, že z důvodu pandemie se divadelní sezóna 2020/21 neuskuteční. O další situ-
aci, zda se bude jezdit od října 2021, by mohlo být jasné v dubnu t.r. Ti, kteří již nebudou chtít dále jezdit do divadla 
a zaplatili zálohu u p. Čupové, si ji mohou vyzvednout zpět po domluvě buď na Obecním úřadě u Magdy Čupové nebo 
u Marie Čupové doma.

Statistika obyvatel k 31. 12. 2020

Počty obyvatel dle věkových  
kategorií

Všichni Muži Ženy

Všichni 1772 875 897
Do 15 let 315 162 153
Do 18 let 366 188 178
Od 18 do 60 let 923 469 454
Nad 18 let 1406 687 719
Nad 60 let 483 218 265

Statistika obce za rok 2020 
K 31. 12. 2020 měla obec Metylovice celkem 1.772 občanů.

Přistěhovalo se:         65 osob Zemřelo:         20 osob (9 žen, 11 mužů)
Odstěhovalo se:          37 osob Narodilo se:  17 dětí (12 chlapců, 5 děvčat)

Průměrný věk všech obyvatel 42 let
 - muži 40 let
 - ženy 43 let

 Nejmladší obyvatel 19.12.2020

 Nejmladší muž  19.12.2020
 Nejmladší žena  25.09.2020
 Nejstarší obyvatel 12.07.1924
 Nejstarší muž  24.05.1929
 Nejstarší žena  12.07.1924
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Vítězné foto v měsíci lednu – Toulky po Metylovicích    

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

Posílá vás lékař nebo hygiena 

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ 
V DLOUHÉ FRONTĚ,

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU

A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/
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Náhradní rodinná péče 

Formy náhradní rodinné péče:
Náhradní rodinná péče má v Mo-
ravskoslezském kraji dlouholetou 
tradici, a to ve všech jejích formách 
– osvojení (adopce), pěstounská péče 
a poručenská péče. Jsou do ní svě-
řovány např. děti rodičů, kteří jsou 
nemocní, nejsou schopni zajistit péči 
o své dítě, ocitli se v tíživé životní si-
tuaci, jsou pro dítě nebezpeční nebo 
si delší dobu nevytváří vhodné pod-
mínky k převzetí dítěte do své péče. 
Existuje také pěstounská péče na 
přechodnou dobu. Je to krátkodobá 
pěstounská péče, která trvá v roz-
sahu maximálně jednoho roku. Díky 
pěstounské péči na přechodnou dobu 
se daří zajistit péči v náhradním ro-
dinném prostředí především dětem 
útlého věku a předejít tak jejich umís-
tění do ústavního zařízení. 

Co ale potom, když původní rodina 
dítě zpět ani po roce nemůže převzít 
a nemáme dostatek pěstounů? Mají 
tyto děti jít do ústavní výchovy?
Proto hledáme náhradní rodiny. Po-
třebujeme pěstouny nejen pro malé 
děti, ale také pro děti mladšího a star-
šího školního věku, pro sourozenecké 
skupiny, děti jiného etnika, děti s vý-
chovnými problémy a také děti se spe-

ciálními potřebami, tedy pro děti vy-
žadující specifický výchovný přístup.

Jaké jsou děti, které potřebují ná-
hradní rodinnou péči? 
Děti, které přichází do náhradní ro-
dinné péče, mají stejné potřeby a tuž-
by jako děti vyrůstající ve vlastní ro-
dině. Většina z nich však v průběhu 
svého dětství zažívala velké těžkos-
ti a jejich potřeby nebyly naplněny 
v dostatečné míře tak, jak by bylo 
pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto 
děti často vyrůstaly v nestabilním 
prostředí a nepocítily dostatek lásky 
a podpory ve vlastní rodině. Pěstoun-
ská péče může pro tyto děti znamenat 
šanci, jak vše napravit.  

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem může být skoro každý. 
Měl by to být především slušný člo-
věk (manželský pár nebo jednotli-
vec), rodinný typ, trpělivý, tolerant-
ní a v dobré zdravotní kondici, který 
chce pomoci dětem, které to potře-
bují. Pěstoun musí být týmovým hrá-
čem, vstřícný spolupráci a otevřený 
novým věcem.

A zde jsou pro inspiraci krátké pří-
běhy těch, kteří se již náhradními 

rodiči – pěstouny 
stali:
Bydlíme v malé ves-
nici, na samotě. Kon-
čila mi rodičovská dovo-
lená a já řešila, co bude dál. Neuměla 
jsem si představit, že budu denně vozit 
dítě autobusem do školky, později do 
školy v jiné obci, a přitom zvládat ješ-
tě své zaměstnání, ze kterého bych se 
vracela večer domů.  To jsem pro svou 
rodinu nechtěla. Vždy jsme si přáli více 
dětí, ale další dítě jsem už mít nemoh-
la. Přijali jsme tedy děti jiných rodičů 
a stali se pěstouny. Nyní máme už dvě 
děti v pěstounské péči, mohla jsem zů-
stat v domácnosti a nemusím denně 
dojíždět za prací. Máme velkou rodi-
nu a myslím, že jsme všichni šťastní. 
(Jana P., 35 let)  

Vždy jsem chtěla pomoci dětem, které 
nemají vlastní rodinu, ale měla jsem 
vlastní děti a manžela. Děti dospěly, žijí 
v zahraničí a manžel zemřel. Najednou 
se mi vše změnilo. Vzpomněla jsem si na 
svůj sen a stala se pěstounkou. Chtěla 
jsem pomoci dítěti, které nemá tako-
vou šanci dostat se do rodiny a přijala 
jsem dítě lehce mentálně i tělesně po-
stižené. Měla jsem z toho samozřejmě 
obavy, ale vše jsem za podpory odbor-
níků a doprovázející organizace zvlád-
la. Dítě s mentálním postižením je dítě 
jako každé jiné, snad jen, že potřebuje 
větší podporu. A tělesné postižení? Že 
špatně chodí? Ale zvládá to!  A já vlast-
ně také. (Anežka Z., 44 let)  

Kde získat podrobnější informace 
k náhradní rodinné péči?
I když zatím jen přemýšlíte o tom, že 
byste se mohli stát náhradními rodi-
či, neváhejte se obrátit na Bc. Kate-
řinu Illésovou, soc. pracovnici pro 
náhradní rodinnou péči odboru so-
ciálních věcí Městského úřadu Frý-
dlant nad Ostravicí, ul. Hlavní 139, 
kancelář č. 120, která Vám ráda po-
skytne podrobnější informace nebo 
zodpoví Vaše dotazy. Můžete jí jen za-
telefonovat na tel. č. 558 604 179, na-
psat na e-mail: killesova@frydlantno.
cz nebo si domluvit osobní schůzku. 
Základní informace k pěstounské 
péči najdete také na stránkách kam-
paně Dejme dětem rodinu: www.dej-
medetemrodinu.cz.   

Bc. Kateřina Illésová, odbor sociálních 
věcí, MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Co je to náhradní rodinná péče?
Pro většinu z nás je pojem rodina 
něco naprosto běžného. Jsou však 
děti, které na život v opravdové 
a dobře fungující rodině stále če-
kají. Jen v našem kraji je takových 
dětí více jak 500. Přitom rok od 
roku klesá počet zájemců o ná-
hradní rodinnou péči – osob, které 
jsou ochotny přijmout do své péče 
dítě jiných rodičů a stát se pro ta-
kové dítě jeho náhradní rodinou. 
V roce 2019 bylo přijato v celém 
kraji jen 67 žádostí o pěstounskou 
péči, 15 žádostí o pěstounskou 
péči na přechodnou dobu a 49 žá-
dostí o osvojení dítěte. Ani rok 
2020 nepřinesl změnu k lepšímu 
a počet zájemců o náhradní ro-
dinnou péči se stále snižuje. Pro 
spoustu dětí to znamená, že nema-
jí šanci žít v rodině. Proto hledáme 
zájemce o náhradní rodinnou péči, 
především pěstouny.

Proč se stát náhradním rodi-
čem – pěstounem? 

Náhradní rodiče: 

• dají šanci dětem vyrůstat v ro-
dinném prostředí

• konají užitečnou věc, pomáhají 
dětem, které to potřebují

• učí dítě mít někoho rád, zpět 
dostávají radost a lásku

• pomáhají dítě rozvíjet, jsou 
svědky jeho pokroku a připra-
ví jej na budoucí život

• získávají cenné zkušenosti, od-
borné znalosti, učí se být trpě-
livými 

• žijí aktivní život plný zážitků, 
poznají nové přátele 

• a v neposlední řadě prožijí 
s dětmi plno veselých chvilek, 
které obohatí jejich život
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Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 24. 11. 2020
Přítomno 11 členů ZO 

Zastupitelstvo obce Metylovice urču-
je ověřovateli zápisu pana Petra Čer-
nocha a pana Jaroslava Svolinského.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje v souladu § 122 odst. 7 
a § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
vyloučení účastníka společnost 
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bar-
tošova 5532, 760 01 Zlín, ze zadá-
vacího řízení na uskutečnění ve-
řejné zakázky označené „Realizace 
stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ 
a „Kompostárna Metylovice“ a to 
z důvodu nepředložení originá-
lů nebo ověřených kopií dokladů 
o jeho kvalifikaci před podpisem 
smlouvy a neposkytnutí součin-
nosti k uzavření smlouvy.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje výběr zhotovitele a smlou-
vu o dílo se společnosti BESTON, 
spol. s.r.o., Dobrá 480, 739 51 Dob-
rá, IČ: 47667036 na realizaci stavby 
„Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kom-
postárna Metylovice“ za nabídko-
vou cenu 3 028 887,96 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pronájem části obecní-
ho pozemku parc. č. 2006/3 v k. ú. 
Metylovice panu Jiřímu Nováčko-
vi, Metylovice 30, na dobu určitou 
(do 1. 1. 2024) a cenu pronájmu 
500 Kč/rok, viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej části obecního 
pozemku parc. č. 2022 v k. ú. Mety-
lovice paní Růženě Vrbové, Metylo-
vice 130, za cenu danou znaleckým 
posudkem.

• Zastupitelstvo obce Metylovice vy-
bírá jako provozovatele prodejny 

potravin v nebytových prostorech 
v přízemí budovy obecního úřadu 
Metylovice, Metylovice č. p. 495, 
paní Magdalénu Suchanovou, Me-
tylovice 241.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vybírá jako provozovatele podni-
katelských služeb v nebytových 
prostorech v přízemí budovy obec-
ního úřadu Metylovice, Metylovice 
č. p. 495, paní Kamilu Koperovou, 
Metylovice 109.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Darovací smlouvu s Mo-
ravskoslezským krajem, se sídlem 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, zastoupenou Sprá-
vou silnic Moravskoslezského kra-
je, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Os-
trava, IČ: 00095711, zastoupenou 
ředitelem příspěvkové organizace 
Ing. Tomášem Böhmem, na daro-
vání částí pozemku parc. č. 2038/1 

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice

Bezpečnost dětí v silničním provozu 
Text tohoto článku 

se věnuje jedněm 
z nejzranitelnějších 
účastníků silnič-
ního provozu, a to 

dětem. Doprava se 
stala neodmyslitelnou 

součástí našich životů, 
proto je důležité seznámit děti s růz-
nými dopravními situacemi již v útlém 
věku a takto ochránit jejich zdraví. Při-
pomeňme si proto pravidla bezpečné-
ho chování v silničním provozu.

Dítě jako chodec 
- děti by měly vědět, jak a kde se správ-
ně přechází přes silnici, a také, že i na 
přechodu pro chodce musí být ostraži-
té, je důležité se rozhlédnout, navázat 
s řidičem oční kontakt

- naučte děti vnímat zvuky na ulici, se-
znamte je s různými druhy dopravních 
prostředků, jejich významem a jak mo-
hou být nebezpečné

- ověřte, zda děti správně rozpoznají 
barevnou signalizaci na semaforu 

- při hře s autíčky můžete dětem uká-
zat, jak může být dlouhá brzdná dráha 
vozidel jedoucích různou rychlostí

Dítě jako spolujezdec
- vždy používejte ve vozidle správný zá-
držný systém pro své dítě

- sdělte mu, co se stane, když se nepři-
poutá bezpečnostním pásem

- informujte jej, jak správně nastupovat 
do vozidla a vystupovat z něj

- a proč nemá za jízdy vyrušovat řidiče

Jak naučit děti pravidlům sil-
ničního provozu?
Zodpovědní rodiče jsou tím nejlepším 
příkladem. Už v předškolním věku děti 
velmi rychle postřehnou, jak se správ-
ně orientovat v dopravním prostředí, 
bude tak pro ně v budoucnu mnohem 

jednodušší zachovat se bezpečně v zá-
vislosti na vzniklé situaci. Dávejte také 
pozor, ať nejste vlastním dětem špat-
ným příkladem. Děti samozřejmě vní-
mají i nesprávné chování, které vidí 
u dospělých a mohou ho napodobovat. 
Vyvarujte se proto například přechá-
zení vozovky na červenou, nesprávné-
mu přecházení přes silnici či přejíždění 
plné čáry.

Při společných procházkách využívej 
různých nastalých situací a dítěti vy-
světlete, jak se v nich zachovat a jaké 
jsou povinnosti chodce. Při pozorování 
ostatních lidí můžete s dítětem zhod-
notit, zda se v silničním provozu chovají 
správně, popř. co dělají špatně. Sledujte 
semafory pro chodce i vozidla, nechtě 
dítě popsat význam jednotlivých barev. 
Na bezpečném místě naučte dítě ovládat 
správnou techniku jízdy na kole či odrá-
žedle, naučte je správně používat cyklis-
tickou přilbu. Formou hry ukažte dítěti 
řešení různých dopravních situací.

Krajské ředitelství Moravskoslezského 
kraje, nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní 

inspektor oddělení prevence
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(nově oddělený pozemek parc. 
č.  2038/18 o výměře 492 m2 a po-
zemek parc. č. 2038/19 o výměře 
49 m2) v k. ú. Metylovice do vlast-
nictví obce Metylovice a pověřuje 
starostu obce k podpisu darovací 
smlouvy – viz příloha č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje prodej obecního pozem-
ku parc. č. 1810/2 v k. ú. Metylovice 
panu Pavlu Pečinkovi, Pstruží 233, 
739 11 Pstruží, za cenu danou zna-
leckým posudkem, tj. 47 500 Kč.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje kupní smlouvu s panem 
Pavlem Pečinkou, Pstruží 233, 739 
11 Pstruží, na prodej obecního po-
zemku parc. č. 1810/2 v k. ú. Mety-
lovice a pověřuje starostu k podpi-
su smlouvy – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje záměr směny části 
obecního pozemku parc. č. 2096/2 
v k.ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Darovací smlouvu s pa-
nem Mojmírem Božoněm, Lhotka 
81, 739 47 Lhotka a panem Jarosla-
vem Božoněm, náměstí B. Němco-
vé 660/1, 708 00 Ostrava – Poruba, 
na darování části pozemků parc. 

č. 1695 a 1696 v k. ú. Metylovice 
a pověřuje starostu k podpisu da-
rovací smlouvy – viz příloha č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí se společností Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava, 
a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
IČ: 45193665, zastoupenou Ing. 
Anatolem Pšeničkou, generálním 
ředitelem, o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – vodovodu, reali-
zované v rámci stavby „Metylovice 
– Lhotka – propoj vodovodního po-
trubí“ a pověřuje starostu k podpi-
su smlouvy – viz příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje plán inventur na rok 
2020 a složení inventarizačních 
komisí – viz příloha č. 8. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a finančních darů dle 
návrhu finančního výboru – viz 
příloha č. 9. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu 
č. 10 – viz příloha č. 10. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pravidla pro poskytová-

ní individuálních dotací a finanč-
ních darů z rozpočtu obce Metylo-
vice na rok 2021 – viz příloha č. 11. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu části 
obecního pozemku parc. č. 969/12 
v k. ú. Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje opravu střechy bytové-
ho domu firmou Střechy Ewerest, 
s.r.o., Palkovice.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zprávy výborů.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

neschválilo záměr prodeje obecní-
ho pozemku par. č. 1944/15 v k. ú. 
Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice ne-
schválilo opravu kanalizace v části 
Metylovičky firmou Lasa Stav zce-
la na účet obec.

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 22. 12. 2020
Přítomno 11 členů ZO 

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Miroslava Kli-
mánka a slečnu Leonu Pavláskovou

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

schvaluje směnu části obecního 
pozemku parc. č. 2096/2, ostat-
ní plocha – ostatní komunikace, 
pod novým parc. č. 2096/3 o vý-
měře 652 m2, za částí pozemků ve 
vlastnictví paní Marcely Hlaváčo-
vé parc. č. 1028 (lesní pozemek), 
1029/1 (trvalý travní porost), 
a 1030/5 (lesní pozemek), pod no-
vými parc. č. 1028/3 o výměře 13 
m2, parc. č. 1029/7 o výměře 56 m2, 
parc. č. 1030/11 o výměře 384 m2 
a parc. č. 1030/12.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje směnnou smlouvu 

s paní Marcelou Hlaváčovou, Me-
tylovice 250, na směnu části obec-
ního pozemku parc. č. 2096/2, 
ostatní plocha – ostatní komuni-
kace, pod novým parc. č. 2096/3 
o výměře 652 m2, za částí pozem-
ků  parc. č. 1028 (lesní pozemek), 
1029/1 (trvalý travní porost), 
a 1030/5 (lesní pozemek), pod 
novými parc. č. 1028/3 o výměře 
13 m2, parc. č. 1029/7 o výměře 
56 m2, parc. č. 1030/11 o výměře 
384 m2 a parc. č. 1030/12 a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy 
– viz příloha č. 2. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje přijetí daru částí po-
zemku parc. č. 2049/3 v k. ú. Me-
tylovice do vlastnictví obce Mety-
lovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje darovací smlouvu s pa-
nem Vítem Závodným, Jana Čap-

ka 3081, 738 01 Frýdek-Místek, 
na darování částí pozemku parc. 
č. 2049/3 v k. ú. Metylovice a pově-
řuje starostu k podpisu smlouvy – 
viz příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo s Bc. Martinem Vavřínkem na 
vypracování projektové dokumen-
tace stavby „Metylovice – stavba 
chodníku podél silnice č. III/48416, 
Metylovice, úsek škola – konec 
obce“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu dodatku – viz příloha č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Směrnici o postupu vyři-
zování žádostí o poskytování infor-
mací dle zák. č. 106/1999 Sb., ze dne 
11. května 1999 o svobodném pří-
stupu k informacím – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a finančních darů dle 
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návrhu finančního výboru – viz 
příloha č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje a pověřuje starostu 
k provádění rozpočtových opatře-
ní s finančním omezením ve výda-
jové části do 5 mil. Kč do 31. 12. 
2020.  

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje návrh rozpočtu Základní 
školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateř-
ské školy Metylovice, p. o. na rok 
2021, včetně návrhu na středně-
dobý výhled pro léta 2022 a 2023 
– viz příloha č. 7. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočet obce Metylovi-
ce na rok 2021 – viz příloha č. 8. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu 
č. 11 – viz příloha č. 9

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Pravidla pro poskytová-
ní finančních darů na pomoc senio-
rům z rozpočtu obce Metylovice na 
rok 2021 – viz příloha č. 10

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pachtu stavby 
vodního díla, vodovodu pod ná-

zvem „Rozšíření vodovodu Mety-
lovice“. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr směny částí obec-
ních pozemků parc. č. 762/2, 762/3 
a 2044/2 v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pronájem části obecního 
pozemku parc. č. 969/12 v k. ú. Me-
tylovice panu Lukáši Bujnovské-
mu, Metylovice E166. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se spo-
lečností Na míru, spol. s.r.o., Me-
tylovice 329, 739 49 Metylovice, 
IČ: 03747361, zastoupenou jedna-
telkou společnosti Ing. Kamilou 
Hyšplerovou, na zpracování doku-
mentace potřebné k podání žádos-
ti o dotaci z OPŽP na projekt „Vybu-
dování retenční nádrže“ a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 11.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností KONSTRUK-
TIAL s.r.o., Ostravice 187, 79 14 
Ostravice a pověřuje starostu obce 
k podpisu Dodatku č. 1 – viz příloha 
č. 12.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 10/2020 ze dne 24. 11. 2020.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí žádost paní Ive-
ty Ječmík Skuherské o odkoupení 
části pozemku parc. č. 2057/1 v k. 
ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce vzalo na vědomí žádost pana 
Petra Grygara o přivedení vodo-
vodní přípojky k pozemku parc. 
č. 525/31 v k. ú. Metylovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí žádost pana Da-
vida Běčáka o zařazení pozemku 
parc. č. 1516/7 v k. ú. Metylovice 
do územního plánu Metylovice 
jako plochy pro výstavbu RD. 

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschválilo:
• Zastupitelstvo obce Metylovice 

neschválilo záměr pronájmu parc. 
č. 495/11 v k. ú. Metylovice. 

Členové Zastupitelstva obce Metylovice
I v tomto Zpravodaji bychom vám 
rádi představili zastupitele naší obce. 
I jim jsme položili 5 otázek a zde jsou 
jejich odpovědi.

Jiří Závodný
zastupitel za KDU
-ČSL, člen Kont-
rolního výboru, 
v Zastupitelstvu 
obce Metylovice 
je první volební 
období

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?
Moje vzdělání je truhlář, specializa-
ce nábytkářská a dřevařská. V tomto 

oboru jsem pracoval osm let. V sou-
časné době pracuji jako jeřábník.

Proč jste se rozhodl žít v Metylovi-
cích?
Protože v Metylovicích jsem vyrůstal 
a líbí se mi tady. Mám to tady rád a ur-
čitě bych neměnil.

Jak dlouho se veřejně angažujete?
Od té doby, co jsem se stal členem za-
stupitelstva, což je zhruba dva a čtvrt 
roku.

Co bylo impulsem k rozhodnutí kan-
didovat v Metylovicích v komunál-
ních volbách?

Impulsem bylo to, že za mnou přišel 
pan Vavřín Michalec a požádal mě, 
jestli bych nešel na kandidátku za 

KDU - ČSL. Protože uchazečů bylo 
málo, tak jsem se rozhodl jít do toho. 
Tímto mu moc děkuji, že mě oslovil 
a dal mi tuto šanci.

Jaký máte cíl a v jakém stavu by pod-
le vás měla být naše vesnice na konci 
volebního období?

No, cílů mám hodně. Kdo je nemá? 
Jeden z nich je určitě dokončení 
chodníků, ale ten je bohužel do kon-
ce volebního období nemožný. Naši 
vesnici máme pěknou. Sice ji ještě 
něco malého schází, ale to se dá vždy 
doladit. Doufám, že se vše dotáhne 
do zdárného konce. I kdyby to trva-
lo třeba dalších dvacet let, věřím, že 
budeme mít naši vesničku ještě pěk-
nější.

jak funguje obec
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Spolek rodičů
Metylovice, z.s. 
Dne 22. 1. 2021 jsme předali „supermegapecka“ dort pro 
Krtečky a Medvídky – absolutní vítěze ve sběru kaštanů 
a žaludů.

Tyto 2 třídy „pidilidí“ nasbíraly 
celkem neskutečných 315 kg!!! 
A radost z vítězství byla obrovská 
– skákalo se, pištělo se a zlehka 
i „omdlévalo“. 

Ještě jednou gratulujeme dětem 
a taky rodičům. 

Všem ostatním moc děkujeme za 
účast a těšíme se zase příště. 

Petra Šimíčková,  
Spolek rodičů Metylovice, z.s. 

Aleš Velička
zastupitel za Sdružení politické stra-
ny TOP 09 a nezávislých kandidátů 
PRO METYLOVICE, člen Finančního 
výboru, v Zastupitelstvu obce Metylo-
vice první volební období

Dobrý den Všem občanům obce Mety-
lovice. 

Po zvážení všech okolností, které se 
kolem zpravodaje obce Metylovice 
v poslední době dějí, jsem došel k zá-
věru, že nebudu touto formou odpo-
vídat na otázky ohledně představení 
zastupitelů obce Metylovice, které mi 

poslala členka PR výboru paní Marti-
na Mertová. Já jsem se v Metylovicích 
narodil, žiju tady a nevidím důvod se 
tímto způsobem více zviditelňovat. 
Ten kdo mě volil, mě předpokládám 
zná a bylo to vidět u voleb.
Děkuju

Aleš Velička

spolky

Plánované akce SDH Metylovice
Titulek je mírně řečeno optimistický, 
protože v současné situaci je těžko 
něco plánovat. Letos jsme to už po-
znali koncem ledna s naším hasič-
ským plesem, který se neuskutečnil 
poprvé od roku 1970. 

Uvidíme, jak se bude situace dál vyví-
jet, ale týden po Velikonocích, v sobo-
tu 10. dubna, by mělo dojít na závod 
železných hasičů a hasiček TFA Mety-
lovice 2021. Bohužel tento závod jsme 

museli vloni zrušit, tak doufáme, že se 
letos nebude situace opakovat.

V letošním roce si připomínáme 
135. výročí našeho založení – 25. květ-
na 1886 byl na popud tehdejšího 
starosty Františka Kuhejdy založen 
v Metylovicích první spolek – „Dob-
rovolný hasičský sbor“. Proto v nedě-
li 23. května bude v 10:00 v místním 
kostele Všech svatých sloužena mše 
za živé a zemřelé hasiče.

Snad se nám také na jaře rozběhne 
soutěžní sezóna a 4. července na fot-
balovém hřišti uspořádáme 54. roč-
ník naší pohárové soutěže. Dále by-
chom dle předpokladů chtěli v srpnu 
uspořádat Soutěž netradičních druž-
stev, v říjnu sběr železného šrotu, 
v listopadu s obcí Krmáš. 

Ale jak bylo v úvodu řečeno, je nyní 
těžké cokoliv plánovat.

Ing. Michal Bílek
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

Vývoj volejbalu v Metylovicích v letech 1960-1990
V roce 1960 lze opětovně doložit čin-
nost oddílu mužů, kteří hráli KP II. tří-
dy a skončili na 6. místě a na turnaji 
v Komorní Lhotce zvítězili. Memoriálu 
se v tomto roce zúčastnilo 19 družstev 
mužů, naši obsadili 8. místo, zvítězilo 
družstvo Krnova. V ženské kategorii 
bojovalo 5 týmů.

Rok 1961 nebyl úspěšný, neboť tým 
mužů sestoupil do OP I. tř. I přesto opě-
tovně zvítězili v Komorní Lhotce a byli 
druzí v Poháru osvobození. Memoriálu 
se opět zúčastnilo 19 družstev mužů 
a 6 družstev žen.

V roce 1962 se podařilo mužům opět 
postoupit do vyšší soutěže, když 
z 16 utkání v soutěži pouze jednou pod-
lehli Raškovicím a o jediný set v sou-
těži zvítězili právě před Raškovicemi. 
Rovněž zvítězili na turnajích v Chle-
bovicích a na Pstruží. I v tomto roce se 
opět konal memoriál za účasti 17 týmů 
mužů a 3 družstev žen. V tomto roce 
bylo založeno družstvo dorostenců pro 
další rozvoj tohoto sportu v Metylovi-
cích.

V roce 1963 startovalo družstvo mužů 
v KP II. tř. a v tomto roce na základě 
dvou kontumací nakonec tuto soutěž 
opustilo. Větší radost nám udělali do-
rostenci, jelikož startovali současně ve 
dvou soutěžích, a to jako Metylovice „B“ 
v OS II. tř., kde skončili těsně druzí za RH 
Místek „A“ a dále pak v okresním pře-
boru dorostenců dokonce zvítězili. Na 
základě tohoto úspěchu byli Radoslav 
Bílek, Valentin Mališ, Antonín Fajkus, 
Josef Šigut, Zdeněk Pavlásek, Jan Boháč 
a Milan Chrobák nominováni do výběru 
okresu. Trenérem tohoto okresního vý-
běru byl jmenován Miloslav Kožušník, 
vedoucí družstva Metylovic. Finále za 

účasti 12 družstev se hrá-
lo v Metylovicích a jen jako 
perličku o tom, jaká to byla 
doba, je možno uvést přípis 
z OV ČSTV Frýdek-Místek, 
kde se žádá, aby pořádající 
jednotě byl zvýšen příděl 
masa či uzenin k zajištění 
této akce.

V roce 1964 se hrál OP za 
účasti mužů a dorosten-
ců. Ve skupině A skončily 
Metylovice po 14. kole na 
3. místě a postoupily spolu 
se třemi družstvy ze skupi-
ny B a čtyřmi družstvy ze 
skupiny C do finále a skon-
čily na 9. místě. Dorostenci skončili 
v OP na 1. místě z devíti týmů. V tomto 
roce se rovněž rozšiřovala základna 
a bylo založeno družstvo žáků, které se 
zúčastnilo dvou turnajů. Memoriál zís-
kával stále větší popularitu a zúčastni-
lo se jej ve dvou skupinách 24 družstev. 
Družstvo dorostenců skončilo ve sku-
pině B na 2. místě.

V roce 1965 hráli muži OP stejně jako 
dorostenci. Muži ve skupině A skončili 
na předposledním pátém místě, do-
rostenci na posledním čtvrtém místě. 
V těchto létech byla vedoucím družstva 
paní Vilma Kožušníková a trenérem 
Miloslav Kožušník, kteří svou nezměr-
nou obětavostí přispěli k velkému roz-
květu volejbalu v naší obci.

Za muže v tomto období hráli R. Bílek, 
Val. Mališ, A. Fajkus, M. Kožušník, Vít. 
Mališ, A. Míček, M. Chrobák, J. Šigut, 
J. Boháč, Z. Pavlásek, P. Šimek a M. Čupa. 
Za dorostence nastupovali A. Juřica, 
L. Šimek, M. Židek, T. Karas, J. Oprštěný 
a Pavel Kožuch.

Roky 1966 a 1967 nejsou doloženy 
výsledky. Muži nehráli, neboť větši-
na z hráčů byla na základní vojenské 
službě. Přesto pokračovaly memoriály. 
V roce 1965 zvítězilo družstvo VŽSKG.

Rok 1968 byl poznamenán okupací tzv. 
spřátelených vojsk, což se projevilo na 
průběhu soutěží, které byly přerušeny, 
a ne všechny soutěže byly regulérně 
dohrány. V konečném součtu Metylovi-
ce z druhého místa tabulky postoupily 
do OP I. tř. Memoriál opět vyhrálo druž-
stvo VŽSKG, Metylovice ve II. skupině 
skončily na 2. místě.

Rok 1969 nebyl opět úspěšný a druž-
stvo mužů po třech kontumacích bylo 
vyloučeno ze soutěže. Memoriálu se 
zúčastnilo 16 družstev a vítězem se 
stala Opava. V roce 1970 nehrálo žád-
né družstvo soutěž a po dlouhé době 
se nepodařilo uspořádat ani memoriál. 
V létech 1971 a 1972 se opět družstvo 
nezúčastnilo soutěží, ale byla obnovena 
tradice memoriálů, i když nemáme zá-
znamy v análech o účasti ani o vítězích.

Tým z roku 1960: Zleva horní řada: S. Kožušník, F. Bílek, 
V. Luňáček, P.Šimek, R. Mališ, T. Skotnica, přední řada: 
M. Bílek (vedoucí dr.), P.Bílek, M. Čupa

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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V roce 1973 hráli muži opět OP II. tř. 
a skončili na 5. místě ze sedmi účast-
níků. Memoriálu se zúčastnilo 9 druž-
stev. Z let 1975 a 1976 nemáme vý-
sledky, přesto víme, že družstvo hrálo 
soutěž OP II. tř. a pokračovaly memori-
ály. V roce 1976 se stal vedoucím druž-
stva Zdeněk Pavlásek a opět se začala 
více rozjíždět aktivita oddílu. V tomto 
roce skončili muži na 6. místě ze sedmi 
účastníků, byť jen o skóre za Palkovi-
cemi. Memoriál se hrál pro nepřízni-
vé počasí v sokolovně a zvítězilo opět 
družstvo VŽSKG. V roce 1977 byl po-
řádán 30. ročník memoriálu za účasti 
8 družstev.

V roce 1978 skončilo družstvo mužů 
v tabulce poslední a memoriál se tento 
rok nekonal. V následujícím roce 1979 
muži opět postoupili do OP I. třídy. 
V roce 1981 skončili muži v OP I. tř. na 
4. místě. V tomto roce byla zahájena 
činnost družstva dorostenců, ti skon-
čili na pátém místě. Začala se hrát 
tzv. zimní soutěž, v ní muži postou-
pili do druhého kola. V OP I. tř. v roce 
1982 skončili muži na 7. místě z deseti 
týmů a v zimní soutěži postoupili do 
okresního finále, kde obsadili výborné 
druhé místo. V tomto roce se započalo 
s výstavbou nových kurtů u fotbalo-

vého hřiště, kdy byla vybagrována 
zemina a navezena struska pro základ 
hřiště. 

V roce 1983 se podařilo družstvu 
mužů vyhrát skupinu OP I. tř. a ve 
finálové skupině skončili druzí za 
družstvem Vratimova a před Třin-
cem. Jen o vlásek jim uniknul postup 
do KP II. tř. Výstavba hřiště pokračo-
vala položením drenáže.

V roce 1984 muži dále hráli v OP 
I. tř. a ve skupině A opět zvítězili. Rov-
něž ve finále OP zvítězili a vybojovali 
si postup do kvalifikace o KP II. tř. Ta 
se hrála v Hošťálkové a ze třetího mís-
ta se podařilo postup vybojovat a po 
dlouhých létech se opět dosáhlo vý-
razného úspěchu. O ten se především 
zasloužili hráči Z. Pavlásek, A. Fajkus, 
Petr Kožuch, Pavel Kožuch, J. Ištvá-
nech, J. Čupa, Z. Huser, K. Merta, V. Ma-
liš, R. Mališ, V. Hajdušek a P. Horváth. 
Vedoucím družstva byl Zdeněk Pavlá-
sek. Pokračovalo se na výstavbě hřiš-
tě, kde se odpracovalo cca 600 brigád-
nických hodin.

V sezóně 1986-87 dosáhli muži nej-
lepšího výsledku, kdy skončili celkově 
druzí za vítězem RH Místek. V těchto 

sezónách byli na soupisce týmu tito 
hráči: Tomáš Kupča, Jiří Čupa, Pavel 
Kožuch, Zdeněk Huser, Petr Horváth, 
Jan Ištvánech, Valentin Mališ, Rostislav 
Mališ, Antonín Fajkus, Věnomír Merta, 
Květoslav Merta, Hubert Mec a Vla-
dimír Hajdušek. Vedoucím týmu byl 
Zdeněk Pavlásek. V těchto létech, kdy 
se hrála KP II. tř., byl v činnosti rovněž 
oddíl žáků. Za družstvo nastupovali 
tito hráči: J. Bönisch, V. Míček, M. Biely, 
S. Biolek, J. Mačejovský, J. Karteczka, 
V. Pečínka, P. Tománek, D. Pavlady 
a M. Pavlady. Trenérem žáků byl Kvě-
toslav Merta. V roce 1987 na turnajích 
obsadili muži čtyři druhá místa.

Nové kurty se začaly stavět, jak bylo 
uvedeno výše, v roce 1982, antuka se 
pokládala v roce 1985 a v roce 1986 se 
začaly na nových kurtech hrát soutěžní 
utkání. Dohromady odpracovali členo-
vé oddílu na jejich výstavbě cca 2100 
brigádnických hodin. Celkové náklady 
na výstavbu činily 111 482 Kč, což je na 
dnešní poměry jistě úsměvná částka.

V sezóně 1987-88 skončili muži v tabul-
ce shodně s MEZ Frenštát p. R. na 3. – 
4. místě.

Následující sezóna nebyla již tak úspěš-
ná, jelikož družstvo mužů skončilo po 

Memoriál v roce 1972, hráno na hřišti za školou Memoriál 1977

Tým z roku 1983 na turnaji o pohár NF na Pstruží zvítězil. Zadní 
řada: K. Merta, P. Kožuch, Z. Huser, přední řada: Z. Pavlásek, J. Ištva-
nech, V. Merta, X

V roce 1984 se hrála kvalifikace do krajské soutěže v tomto slože-
ní:zleva zadní řada: R. Mališ, fanda, K. Merta, P. Horvath, A. Fajkus, 
J. Ištvanech, P. Kožuch a přední řada: Z. Pavlásek, J. Čupa, Z. Huser, 
V. Mališ, P. Kožuch a D. Fajkusová
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nešťastně prohraném rozhodujícím 
utkání s Bílovcem na 7. místě tabulky 
celkově s devíti účastníky a sestoupi-
lo do OP. I. tř. Memoriál v tomto roce 
vyhrálo družstvo VP F-M před Rožno-
vem p. R.

V sezóně 1989-1990 hráli muži OP. I. 
tř. a skončili na 8. místě. Na tomto 
ústupu ze slávy se podepsal odchod 
některých opor a rozpad základny. 
Muži B hráli OP III. třídy a skončili na 
3. místě tabulky.

Družstvo žen v Metylovicích bylo 
vytvořeno v roce 1978 Vlaďkou Ko-
žuchovou a Janou Bílkovou. V letech 
1978-1980 hrály okresní soutěž. Do 
týmu patřila tato děvčata: Petrová 
Věrka, Červenková Eliška, Harabišová 
Šárka, Tabachová Táňa, Bílková Jana, 
Kožuchová Vlaďka a Pituchová Rena-
ta. Trenérem byla Vlaďka Kožuchová 
s manželem Petrem Kožuchem. 

Na tyto ženy navázaly v roce 1981 star-
ší žačky ve složení: Tošenovská Irena, 
Tošenovská Jarmila, Svobodová Mar-
cela, Habrnalová Martina, Habrnalová 
Renáta, Maďová Eva, Míčková Jana, Faj-
kusová Danka a Němcová Vladimíra. 
V sezóně 1981-1982 obsadily v okres-
ním přeboru 1. místo.

V letech 1982-1990 se v Metylovicích 
hrál okresní přebor žen, kde postup-
ně startovala tato děvčata: Němcová 
Soňa, Biolková Alena, Fajkusová Dani-
ela, Pečinková Šárka, Mališová Ivana, 
Vyvialová Gabina, Binarová Jarmila, 
Kasperová Jana, Svobodová Martina, 
Kartzecková Zuzana, Závodná Zuza-
na, Skotnicová Gábina, Bílková Iva, 
Červenková Eliška, Harabišová Šárka, 
Tabachová Táňa, Kožuchová Vlaďka, 
Tošenovská Irena, Tošenovská Jarmila, 
Svobodová Marcela, Habrnalová Mar-
tina, Habrnalová Renáta, Maďová Eva, 
Míčková Jana a Němcová Vladimíra. 

Na trenérské práci se podíleli: Vlaďka 
Kožuchová, Petr Kožuch, Marcela Svo-
bodová a Jirka Čupa, kterým za to patří 
velký dík.

Je třeba uvést, že v oddíle začala s ak-
tivním volejbalem řada hráčů, kteří 
posléze odešli do vyšších soutěží a re-
prezentovali tak naši obec v tomto 
sportovním odvětví. Někteří z nich 
dokonce vystudovali úspěšně fakul-
tu tělesné výchovy a sportu UK Praha 
a trénovali celky nejvyšších soutěží 
mužů a žen. 

Všichni tito bývalí hráči rádi vzpomí-
nají na zážitky s volejbalem v Metylo-
vicích a vždy se rádi vracejí mezi své 
bývalé spoluhráče a kamarády, aby 
zavzpomínali na ty neopakovatelné 
zážitky z mistrovských bojů, ale samo-
zřejmě i na celou řadu akcí, které s tím 
souvisely.

Daniela Spustová

Portáši – starobylá stráž místního kraje 
V roce 1638 nařídil císař Ferdinand 
III. Zemskému hejtmanovi hraběti 
Salmovi, aby nechal odvést sto mužů 
do ochranného sboru „Věrných Vala-
chů“. Přitom ho důrazně nabádal, aby 
při formování sboru dával pozor a ro-
zeznával Valachy věrné a spolehlivé 
od nespolehlivých. 

Hlavní povinností portášů bylo po-
tírání zločinnosti a zbojnictví. Když 
ustalo loupežnictví, věnovali se por-
táši všeobecnému policejnímu do-
hledu, v pozdější době vodili zločin-
ce a doprovázeli oddíly vojáků, kteří 
mašírovali do války. Zločince, který 
se vzpouzel, mohli i zabít. Za to por-
táš odpovídal jen svým nadřízeným, 
ne soudu. 

Od začátku spadalo rozhodování ve 
věcech portášů císaři. Když se situace 
v zemi uklidnila, byl sbor rozpuštěn, 
ale jakmile se zločinnost zvedla nebo 
hrozily vpády, byl znova zřizován. 
Císař se sboru nakonec zbavil s od-
kazem, že je to orgán spíše zemský 
než císařský.  Moravský zemský 
sněm potom svolával nebo rozpou-
štěl sbor portášů podle uvážení až 
do roku 1717, kdy bylo rozhodnuto, 
že portáši budou fungovat jako stálý 

bezpečnostní sbor a bude mít stálou 
vnitřní organizaci. Sbor byl rozdělen 
na desátnictva podél velké části mo-
ravsko-slovenské hranice. Nejvyšším 
představitelem sboru byl Lajtnant, 
neboli poručík, pod kterého ještě spa-
dal Feldbáb, neboli šikovatel.

Sídla desátnictev se měnila, nejstabil-
nější však bylo na Čeladné, dále napří-
klad ve Valašské Bystřici, na Hutisku 
nebo ve Velkých Karlovicích. Z blízké-
ho okolí jsou ve spisech uvedeni por-
táši, kteří pocházeli z Čeladné, Kunčic, 
Tiché, Frenštátu, Lichnova Kozlovic, 
Metylovic, Palkovic, Hukvald.

Zajímavá byla výzbroj portášů. Nosili 
krátkou ručnici, obušek čili valašku, 
někteří krátké šavle, přes rameno sa-
jdák na chleba nebo provazy na sva-
zování zločinců. Dále měli polní flašku 
(čutoru) a nosili také toulec na prach 
a olovo. Oblékali se do obyčejného 
místního kroje, aby splývali s ostat-
ními. Odznaky své hodnosti nenosili, 
protože se navzájem znali. Roku 1830 
pak byli portáši zrušeni, protože už 
stáli zemskou kasu hodně peněz.

Čas novodobých portášů nastal až 
v roce 2002, kdy se skupina chlapů 
z Valašska domluvila na tom, že by 

bylo pěkné znovuobnovit portášskou 
tradici a připomenout lidem místní 
bohatou historii, a tak byl roku 2003 
znovu postaven Valašský sbor portáš-
ský, který má hlavní sídlo ve Valašské 
Bystřici spolu se stejnojmenným de-
sátnictvem. Dále funguje desátnictvo 
Čeladénské a Rusavské. Sbor čítá nyní 
okolo 45 členů.

Nynějším posláním Valašského sboru 
portášského je zachovávání tradic. 
Můžete nás tak potkat na horských 
pěšinách a různých kulturních či folk-
lórních akcích. Pokud jsou mezi vámi 
takoví, kterým se toto období historie 
zdejšího kraje líbí, budeme rádi, když 
se k nám přidáte. 

Kontaktovat nás můžete na e-mailové 
adrese: portasi.celadna@email.cz
Více si o historii portášů a o nás mů-
žete přečíst na: www.portasi.cz

Lukáš Kollárik

kultura
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Bluegras Theatre Metylovice 
Situace je pro hudbu a vůbec celou kul-
turu velmi složitá. Naše hudební scéna 
je uzavřena a spí zimním spánkem. 
Ale přípravy na sezonu 2021, která by 
měla být od května do září se už rozbí-
hají a pořád máme před sebou hodně 
nejasných otázek. Hlavní otázkou je, 

co se bude konat a co bude povoleno 
a za jakých podmínek.
Než se tyto otázky vyřeší, můžete se 
zatím podívat na náš nový hudební 
kanál Bluegrass Theatre Metylovice 
na YouTube, kde jsou umístěny ukázky 
z naších koncertů. Můžete shlédnout 

a poslechnout 
bezmála 400 vi-
deí z koncertů 
za celou dobu 
konání akcí, tj.  
od roku 2014. 
Videa jsou řaze-
na do playlistů 
podle let a ně-
kterých kapel. 

Věřme, že budeme na tuto bohatou his-
torii navazovat i v letošním roce.

Kdo by chtěl naší koncertní činnost 
podpořit, může tak učinit zasláním 
podpory na náš transparentní účet. 
Ptačoroko u Fio banky. Největší pod-
porou pro nás je vaše návštěva v Blue-
grass Theatre. V současné době je to 
bohužel možné jen virtuálně na naších 
stránkách a našem YouTube kanálu. 
Přesto se na vás těšíme.

Lukáš Karlický

Tříkrálová koleda
Letošní Tříkrá-
lová sbírka se 
od předchozích 
ročníků zásadně 
lišila. Skupinky 
koledníků ne-
mohly vyrazit do 
ulic našich obcí, 
a tak se k vám 

tříkrálové poselství mohlo donést 
pouze online. O to víc bychom chtěli 

poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už 
do virtuální kasičky nebo do poklad-
niček. V Metylovicích byly umístěny 
na obecním úřadu, v kostele, na poště 
a v potravinách pana Kulhánka. Prá-
vě díky pomoci vás všech se podařilo 
do tříkrálových pokladniček v naší 
obci vybrat krásných 35 496 korun. 
Příspěvky využije Charita v Domě po-
kojného stáří a Oáze pokoje na opravy 
a rekonstrukce budov, zdokonalí fun-

gování Beskydského centra duševního 
zdraví, rozšíří nabídku terapií pro kli-
enty nebo podpoří projekt doučování.

Nestihli jste přispět do statických kasi-
ček a rádi byste podpořili dobrou věc? 
Do online kasičky můžete přispět až do 
30. dubna na www.trikralovasbirka.cz

Mgr. Jana Opluštilová
PR manager

Z pamětí Ondřeje 
Lepíka 
Půjčili nám je-
den stan pro 
osm lidí, a tak 
jsme si pro něj 
šli. Nesl jsem 
tyč, kterou 
jsem hned ne-
daleko vchodu 
postavil na ur-
čený podstavec a držel ji při napínání 
stanu. Ochotných rukou bylo až až. 

Než byl stan postaven byl plný těch, 
kteří ani stavět nepomáhali. Však 
jsem si už ani na krok nestoupl, jak 
byl nacpán. Celou noc jsem visel na 
těch, co kolem mě stáli či dřepěli. Tep-
lo mi bylo i šaty na mě do rána uschly. 
Ráno sluníčko pěkně svítilo. Louka 
ale byla samé bláto, nebylo možno si 
sednout. Dva tisíce lidí za noc něco 
našlape. Ráno po snídani nás posta-
vili do řady směrem ke zmíněnému 
baráčku. V první místnosti nás očko-
vali na rameni, v druhé za přítomnos-
ti několika legionářů, kteří zastávali 
funkci tlumočníků a písařů zakládali 

naši kartotéku. Všechny nacionále, 
pluk a kompanii, u které jsme posled-
ně sloužili. A také adresu, na kterou 
mají podat zprávu, že se nacházíme 
v zajetí. Opis bude poslán Červenému 
kříži ve Švýcarsku. V další místnos-
ti nás znovu očkovali. Tentokráte do 
břicha. Pak jsme byli puštěni na dru-
hou stranu louky. U většiny z nás se 
po očkování dostavila horečka. Ani se 
nám nechtělo vstávat, když nás foto-
grafovali. Však jsem tu fotografii měl 
v nějakém anglickém obrázkovém 
časopisu za svého pobytu u českoslo-
venského vojska ve Francii.

Farnost

okénko do historie

TransparenTní  účeT
pTačoroko
2201913067/2010
IBAN CZ55 2010
0000 0022 0191
3067
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
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K večeru vzali asi polovinu z nás, kte-
ré už měli zaregistrované na stanici 
dráhy. Když jsme přicházeli k nádraží 
stála tam u cesty budka s nějakými 
sladkostmi. Vojáci, kteří navzdory 
prohlídce měli ještě peníze, hnali se 
honem něco nakoupit. Zadní ani ne-
věděli o co se jedná, ale hnaní pudem 
vrhli se za nimi. Následek toho všeho 
byl, že budka byla převržena a zboží 
se ocitlo na zemi. Ovšem biče vojáků 
na koních, kteří nás provázeli zjed-
naly ihned pořádek. Jeli jsme několik 
stanic aniž jsme mohli zjistit kterým 
směrem. Asi po půlhodinové jízdě 
jsme vystoupili na nějakém venkov-
ském nádraží. Mezitím se setmělo. 
Odtud nás odvedli do nedalekého pol-
ního zajateckého tábora. Bylo to řeči-
ště zarostlé trávou. Středem protékal 
potok asi jeden metr hluboký a jeden 
metr široký. Stálo tam pár baráčků 
z plechu. Pro nás byly postaveny sta-
ny. Každý pro osm mužů. K tomu na 
jednoho vždy dvě přikrývky.

Byli jsme v tak zvané karanténě. Nic 
jsme tam nedělali. Několikrát nám 
vypařovali vši. Všichni se museli ne-
chat ostříhat dohola. Bylo nám naří-
zeno, že musíme také shodit vousy. 
To byl boj. Vždyť vous byl tenkrát 
pýchou vojáků. Nepomohlo nic. Kaž-
dý jednotlivec se musel svléknout do 
naha. Ostříhali na něm kdejaký chlup. 
Ti, co se přihlásili, že byli v civilu holi-
či dostali za tím účelem břitvy i stroj-
ky na holení. Strava tu byla sice lepší 
než u rakouské armády.  Ale pro nás, 
kteří jsme byli nenajedení už něko-
lik roků to bylo málo. Jinak jsme byli 
spokojení. Ale když jsme se dosyta 
vyspali a odpočinuli začala nám být 
dlouhá chvíle. Den o svatém Janu trvá 
dlouho.

Shledávali se staří známí. Z naší 
čtyřky jsem se sešel pouze s Průšou. 
Sochárek prý zůstal hned při útoku 
v drátech, o Švandovi nikdo nevěděl. 
Kouřit nebylo co.  Já sice ještě měl 

nějakou zásobu, ale kdy ji doplním? 
Tak jen jednu denně, a to ještě někde 
v koutě. Jinak se vedly dlouhé hovo-
ry o ničem. Také jsme si vyryli do 
kamení neb jen na chodníku ovčinec 
či mlýnek a hráli to do omrzení. Kou-
pání sice bylo též příjemné, ale byl po 
něm hlad.

Jeden voják, Polák, který byl už v rus-
kém zajetí a po uzavření míru byl Ra-
kousku vydán přišel na italskou fron-
tu. Jeho prvořadým cílem bylo opět 
zmizet. Byl už čistokrevným komuni-
stou. Radil, abychom se rozdělili pod-
le národností. Velitelství tábora ne-
mělo proti tomu námitek, a tak jsme 
se začali Češi scházet pohromadě ve 
stanech. Večer po svačině už nebylo 
tak horko. Cvičili jsme sokolská pro-
stná pro slet v r. 1914. Vedoucím naší 
české skupiny jsme zvolili Seidlera, 
který v civilu studoval na univerzitě. 
Nebyli totiž mezi námi důstojníci. Ti 
byli odvedeni někam jinam.

Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377
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