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Slovo starosty
Zima nám dala sbohem, a tak jsme se 
konečně mohli vrhnout na realizaci 
naplánovaných akcí. 

Na začátku dubna se definitivně uza-
vřela stavba chodníku, úsek 1 a 2. 
Vady a nedodělky byly odstraněny 
a nyní běží proces kolaudace. Věřím, 
že vše proběhne v pořádku a pěší stez-
ku budeme moci už oficiálně užívat. 

Rozeběhly se také práce na dostav-
bě sběrného dvora (kompostárna je 
prakticky hotova). Je zapotřebí ještě 
dodělat vjezd do areálu, osadit ná-
jezdovou váhu a podzemní nádrže 
na vodu, na opěrnou zídku postavit 
betonové desky plotu, smontovat 
přístřešek na stroje, provést terénní 
úpravy, celý pozemek oplotit a zasa-
dit zeleň. 

Byla rovněž dokončena oprava 
cesty k panu Stachelovi na Žuko-
vě (č.e. 136), spočívající v pokládce 
železničních pražců. Zda se budou 
opravovat i další místní komunika-
ce, bude záležet na dotacích, o které 
jsme zažádali na Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Jedná se o opravu ces-
ty „kaštan – svatá Anna“, na Žukov 
a k Medvěďoku. Projekty sice měly 
být vyhodnoceny do konce dubna, 
ale z důvodu koronaviru máme vý-
sledky očekávat až v červnu.

Nadále probíhají stavební práce na 
zázemí ve sportovním areálu. Celá 
budova je již pod střechou. Uvnitř se 

postupně začínají natahovat omítky. 
Jsou již hotovy i všechny rozvody 
vody, ústředního topení, elektřiny, 
vnitřní kanalizace, plynoinstalace 
či slaboproudu (kamerový, ozvučo-
vací, poplachový a zabezpečovací 
systém). Musí se ještě dodělat nu-
cené větrání, vylít podlahy, položit 
dlažba, nalepit obklady, osadit radi-
átory, vymalovat, nachystat dekora-
ce a upravit venkovní prostranství. 
Řeší se také nákup či pořízení vnitř-
ního vybavení, jak do restaurační 
částí, tak i do té sportovní (světla, 
zásuvky, skříně, židle, stoly, polič-
ky aj). Vše je směřováno k plánova-
nému termínu otevření, tj. na pouť 
ke svatému Vavřinci (8. srpna 2021). 
Snad nám to nezhatí protiepidemio-
logická opatření. Bylo také vypsáno 
výběrové řízení na provozovatele re-
staurace, jehož výsledek však v době 
uzávěrky nebyl ještě znám. 

ÚvoDNí slovo 
Máme za sebou Velikonoce, které 
byly i letos poněkud jiné, než na 
jaké jsme byli zvyklí. Kvůli korono-
vavirové pandemii se nekonaly tra-
diční „kupačky“ ani setkání s přá-
teli. Velikonoce jsou vnímány jako 
svátky vítání jara a nového života. 
V křesťanském světě jsou oslavou 
„zmrtvýchvstání Ježíše Krista“ ne-
boli „vzkříšení“. A tak i my věřme, 
že s přicházejícím jarem bude pan-
demie ustupovat a pomalu bude do-
cházet ke „vzkříšení“ běžného živo-
ta, na který jsme byli dříve zvyklí. 
Věřme, že se děti konečně vrátí do 
škol, otevřou se obchody, provozov-
ny i sportoviště.

I když je život koronavirem značně 
omezen, přesto se v naší obci stále 
něco děje. Pokračuje stavba soci-
álního zázemí na hřišti i dostavba 
kompostárny, o čemž si můžete pře-
číst ve „Slově starosty“.

V sekci „Obec informuje“ se dozvíte 
o zahájení provozu prodejny „Potra-
viny – smíšené zboží pod Čupkem“, 
umístěné v přízemí budovy Obecní-
ho úřadu. 

I v tomto čísle představíme jedno-
ho ze zastupitelů obce. Tentokrát 
to bude místostarosta obce Ing. Jan 
Koloničný, Ph.D.

Cestou na Čupek po žluté turistic-
ké značce byla zprovozněna nová 
knihobudka. Bližší informace na-
jdete v sekci „Kultura“.

A prohlédnout si můžete také vítěz-
né fotografie soutěže Toulky po Me-
tylovicích za měsíc únor a březen.

Přejeme vám krásné a slunečné dny, 
pevné zdraví a spoustu optimismu. 
Ten je v této nelehké době určitě dů-
ležitý.

Redakční rada

obsah

Dění v obci
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Aby byla budova provozu schopná, je 
nutné všechny splaškové vody napo-
jit na novou čističku odpadních vod, 
která se však také ještě musí posta-

vit a zprovoznit. K zachytávání deš-
ťových vod a vod z melioračních po-
trubí by měla sloužit retenční jímka 
o užitném objemu cca 38 m3. Naku-
mulovaná voda pak bude využívána 
na závlahu travnatých ploch. 

I na stavbu zadržovací nádrže byla 
podána žádost o dotaci do Operač-
ního programu Životní prostředí, 
kde je možno získat dotaci až ve výši 
85 % celkových způsobilých výdajů. 
Výsledky budou ovšem známy nej-
dříve v červnu 2021.

A teď trochu „z jiného soudku“. Vím, 
že spoustu našich občanů trápí uza-
vřený silniční most přes I/56, čímž 
je zkomplikovaná cesta do Frýdlan-
tu nad Ostravicí, kam mnoho našich 
občanů směřuje ať již za nákupy, či 
k lékařům. Dle informací Ředitelství 

silnic a dálnic by měl být most zpro-
vozněn do konce června. Doufám, že 
se stavbu podaří zdárně dokončit 
a naši občané budou moci do Frý-
dlantu nad Ostravicí cestovou kratší 
dobu a hlavně pohodlněji.

Jaro je již v plném proudu a já věřím, 
že s přibývajícími slunečními pa-
prsky bude ustupovat koronavirová 
pandemie. I když stále ještě nebudou 
proočkovány všechny věkové skupi-
ny, tak i přesto doufám, že situace 
bude příznivější, opatření už jen mi-
nimální a vše se zase bude pomalu 
vracet k normálu. I když „normální“, 
tak jako před COVIDEM, to nebude 
ještě asi dlouho.

Buďte zdrávi.

Ing. Lukáš Halata, starosta  

Dotace na obnovu a rozšíření veřejného osvětlení 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kra-
je se na svém 3. zasedání dne 17. 3. 2021 
rozhodlo poskytnout účelové dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2021“.

Na podporu obnovy a rozvoje venko-
va Moravskoslezského kraje tak bylo 
schváleno 54 akcí za 19,379 mil. Kč. 
I tento finanční rámec však nemohl 
uspokojit všechny podané projekty, 
které splnily pravidla pro poskytnu-
tí příspěvku. Celkově bylo předlože-
no 122 žádostí (cca 44 % úspěšnost). 
Mezi schválenými žádostmi je i ta 
naše z Metylovic, a to na akci „Obnova 
a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Metylovice - IV. etapa“. Díky této do-
taci obec ušetří na obnově veřejného 
osvětlení 400 000 Kč (maximální mož-
ná výše dotace), které mohou být vyu-
žity na další investiční akce v obci. 

Rekonstrukce veřejného osvětle-
ní probíhá v obci průběžně od roku 
2013, kdy jsme úspěšně požádali 
o dotaci z MAS Pobeskydí na I. etapu. 
Další etapa pak navazovala o 2 roky 

později. Tentokrát jsme uspěli se žá-
dosti o dotaci v rámci programu na 
Podporu obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2015, jehož 
vyhlašovatelem byl Moravskoslezský 
kraj. Z tohoto programu jsme čerpali 
finanční příspěvek ještě dvakrát, a to 
v roce 2019 s III. etapou a nyní 2021 
s poslední IV. etapou. Tato poslední 
fáze by měla ukončit celou obnovu 
veřejného osvětlení, která spočívala 
v kompletní výměně vzdušného ve-
dení AlFe za závěsný kabel AES. Holé 
vodiče byly v mnoha místech prově-
šené nebo dotčené korunami stromů, 
což za větrného počasí způsobovalo 
výpadky osvětlení. Díky kabelové-
mu vedení by již k těmto výpadkům 
nemělo docházet. V rámci obnovy 
nahradily staré sodíkové a rtuťové 
svítidla lampy s vysokotlakovými so-
díkovými výbojkami a LED zdroji. 

Za celou dobu, tedy od roku 2013, bylo 
vyměněno (včetně poslední IV. etapy) 
celkem 214 svítidel a přidáno 20 ks 
nových. Na dotacích na opravu či 
obnovu veřejného osvětlení celkově 
obec získala bezmála 2 mil. Kč. 

Úsporná svítidla v LED prove-
dení mají kromě nízké spotřeby 
(28 W oproti stávajícím 70 W a více) 
i redukci výkonu, díky němuž je mož-
né v určených hodinách snížit výkon 
až o 50 %. Díky těmto vlastnostem, 
přinesla obnova veřejného osvětlení 
i pozitivní dopad na životní prostředí, 
spočívající ve snížení emisí CO2.  
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I s pomocí dotačních prostředků se 
tak podařilo všechny komunikace 
v obci dobře osvětlit, což má přispět 
jak k větší bezpečností chodců, cyk-
listů či motoristů, tak i ke snížení 
nežádoucích vedlejších účinků, jako 
je oslnění, pronikání světla do pří-
bytků aj.

Vyzařovací úhel LED svítidel činí 
max. 110°, LEDky neprodukují UV 
a IR záření, ihned po zapnutí pracují 
na 100 % výkonu, mají dlouhodobou 
životnost a jsou odolné vůči napěťo-
vým špičkám, přepětí i podpětí.

Ing. Lukáš Halata,  
starosta obce 

Zastavení a stání na místních komunikacích  
V obci se již několik let setkáváme 
s nešvarem některých občanů, kte-
ří nechávají své automobily odsta-
veny podél místních komunikací, 
čímž zužují jízdní pruh ostatním 
projíždějícím vozidlům. Pro příklad 
nemusíme chodit daleko. Stačí se 
projít např. ulicemi naproti sokolov-
ny a hned bude všem jasno, o čem 
píši. V zimním období takto chybně 
odstavená auta dělají problémy při 
odklízení sněhu, v letních měsících 
zase ztěžují průjezd zemědělcům 
při sklizni pícnin či obilovin. Lidé 
si asi neuvědomují, že tam kde ještě 
projede osobní vozidlo, se už nemusí 
protáhnout traktor s radlicí, který 
k tomu ještě hrne nějaké množství 
sněhu. Pluhování začíná třeba nad 
ránem, a to se těžko hledá řidič vo-
zidla, aby byl požádán o přemístění 
z důvodu údržby. V létě pak náklad-
ní automobily, převážející z polí se-
náž, musí objíždět takto nevhodně 
zaparkovaná vozidla až po samém 
okraji komunikace, která pak pod 
enormním zatížením praská a po-
stupně je její povrch narušován. Do 
puklin se dostává voda, která v zimě 
zmrzne a následně asfalt roztrhá. 
Takže si prakticky sami občané ničí 
své komunikace a pak od obce poža-
dují opravu či položení nového „ko-
berce“. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů (zákon o sil-

ničním provozu) hovoří jasně, kde 
a jak se může zastavit či stát. Viz. níže 
§ 25 až § 27 tohoto zákona. 

§ 25
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblí-

že k okraji pozemní komunikace 
a na jednosměrné pozemní komu-
nikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okra-
jem pozemní komunikace; ne-
dojde-li k ohrožení bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, 
smí v obci řidič vozidla o celkové 
hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 
zastavit a stát kolmo, popřípadě 
šikmo k okraji pozemní komuni-
kace nebo zastavit v druhé řadě.

(2) Ve druhé řadě smí při výkonu ta-
xislužby zastavit řidič taxislužby, 
je však povinen dbát potřebné 
opatrnosti, aby neohrozil bezpeč-
nost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích.

(3) Při stání musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro oba 
směry jízdy.

(4) Při zastavení a stání nesmí řidič 
znemožnit ostatním řidičům vy-
jetí z řady stojících vozidel. Při 

zastavení a stání vedle vozidla 
s označením „Označení vozidla 
přepravujícího osobu těžce pohy-
bově postiženou“ musí ponechat 
boční odstup nejméně 1,2 m.

(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastave-
ní nebo stání k okraji pozemní ko-
munikace nebo k chodníku, musí 
dávat znamení o změně směru 
jízdy.

(6) Řidič vozidla, které zastavilo 
nebo stálo a opět vyjíždí od okra-
je pozemní komunikace nebo od 
chodníku, musí dávat znamení 
o změně směru jízdy a nesmí 
ohrozit ostatní účastníky provo-
zu na pozemních komunikacích. 
Řidiči autobusu hromadné do-
pravy osob nebo trolejbusu musí 
v obci řidiči ostatních vozidel 
umožnit vyjetí ze zastávky nebo 
ze zastávkového pruhu, a to sní-
žením rychlosti jízdy, popřípadě 
i zastavením vozidla; řidič auto-
busu nebo trolejbusu přitom ne-
smí ohrozit zejména řidiče vozi-
del jedoucích stejným směrem.

§ 26
(1) Otevírat dveře nebo boční stěny 

vozidla, jakož i nastupovat do vo-
zidla nebo vystupovat z něho se 
smí jen tehdy, není-li tím ohrože-
na bezpečnost nastupujících nebo 
vystupujících osob ani jiných 
účastníků provozu na pozemních 
komunikacích.
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(2) Řidič, který se hodlá vzdá-
lit od vozidla tak, že nemůže 
v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, musí učinit taková 
opatření, aby vozidlo nemohlo 
ohrozit bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích 
a nemohla je neoprávněně užít 
jiná osoba. Je-li vozidlo povinně 
vybaveno zařízením proti neo-
právněnému použití 2) musí je 
řidič užít. Řidič motorového vo-
zidla nebo jízdní soupravy po-
vinně vybavených zakládacími 
klíny 2) jich musí užít, je-li třeba 
zajistit vozidlo nebo soupravu 
proti pohybu.

(3) Řidič motorového vozidla, kte-
ré je povinně vybaveno přenos-
ným výstražným trojúhelníkem, 
2) musí tohoto trojúhelníku užít 
po dobu nouzového stání, na-
příklad při přerušení jízdy pro 
závadu na vozidle nebo nákla-
du, v důsledku dopravní nehody 
nebo pro náhlou nevolnost, jestli-
že takové vozidlo tvoří překážku 
provozu na pozemních komuni-
kacích. Trojúhelník musí umístit 
na okraj vozovky tak, aby byl pro 
přijíždějící řidiče včas a zřetelně 
viditelný, a to ve vzdálenosti nej-
méně 50 m, na dálnici nejméně 
100 m za vozidlem. V obci může 

být tato vzdálenost, vyžadují-li 
to okolnosti, kratší. Je-li motoro-
vé vozidlo vybaveno výstražným 
světelným zařízením, 2) musí ho 
řidič užít nejméně po dobu, než 
výstražný trojúhelník umístí na 
vozovce.

§ 27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těs-

né blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem 
stoupání pozemní komunikace, 
na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce a ve vzdá-
lenosti kratší než 5 m před ním,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti 
kratší než 5 m před hranicí kři-
žovatky a 5 m za ní; tento zákaz 
neplatí v obci na křižovatce tvaru 
„T“ na protější straně vyúsťující 
pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočova-
cím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu 
nebo trolejbusu bez nástupního 
ostrůvku v úseku, který začí-
ná dopravní značkou „Zastávka 
autobusu“, „Zastávka tramva-
je“ nebo „Zastávka trolejbusu“ 
a končí ve vzdálenosti 5 m za 
označníkem zastávky, a tam, kde 
taková dopravní značka není, ve 
vzdálenosti kratší než 30 m před 
a 5 m za označníkem zastávky; 
je-li prostor zastávky vyznačen 
vodorovnou dopravní značkou 
„Zastávka autobusu nebo trolej-
busu“ nebo „Zastávka tramvaje“, 
platí tento zákaz jen pro vyznače-
ný prostor,

g) na železničním přejezdu, v pod-
jezdu a v tunelu a ve vzdálenos-
ti kratší než 15 m před nimi a za 
nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrýva-
lo svislou dopravní značku nebo 
vodorovnou dopravní značku 
„Směrové šipky“ nebo „Nápis na 
vozovce“,

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,

j) v jízdních pruzích vyznačených 
na vozovce mimo pravého jízdní-
ho pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od 
začátku a konce vodorovné do-
pravní značky „Podélná čára sou-
vislá“ nebo nástupního ostrůvku 
tam, kde by mezi touto dopravní 
značkou nebo nástupním os-
trůvkem a vozidlem nezůstal vol-
ný alespoň jeden jízdní pruh širo-
ký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nou-
zového stání na místě označeném 
dopravní značkou „Nouzové stá-
ní“; v případě nouzového stání 
musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komu-
nikaci z polní nebo lesní cesty 
nebo z místa ležícího mimo po-
zemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, ne-
jde-li o vozidlo, pro které je par-
koviště vyhrazeno; to neplatí, 
jde-li o zastavení a stání, které 
nepřekročí dobu tří minut a kte-
ré neohrozí ani neomezí ostatní 
účastníky provozu na pozemních 
komunikacích, popřípadě neome-
zí řidiče vozidel, pro něž je parko-
viště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není 
povoleno místní úpravou provozu 
na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla 
ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích, zejmé-
na jízda ostatních vozidel.

Proč někdo parkuje své vozidlo podél 
místní komunikace, ale stát trvale 
s autem u hlavní cesty si nedovolí? Je 
někomu zatěžko otevřít bránu a za-
jet s autem na vlastní dvůr? Zákon 
platí stejně jak pro parkování u hlav-
ní silnice, tak i u místní komunikace. 
Proto bych chtěl poprosit všechny 
občany, aby si pro své automobily 
zajistili stání na svých pozemcích 
a nezabírali části vozovky podél 
místních komunikací. Pokud se situ-
ace nezlepší, tak budeme požadovat 
častější kontroly ze strany Policie ČR 
a vykazování neukázněných řidičů 
z těchto míst.

Ing. Lukáš Halata, starosta obce
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obec informuje

Termíny sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2021 
- pátek 7. a sobota 8. května 
- pátek 4. a sobota 5. června
- pátek 2. a sobota 3. července 
- pátek 6. a sobota 7. srpna 
- pátek 10. a sobota 11. září + PNEUMATIKY 
- pátek 1. a sobota 2. října + NEBEZPEČNÝ ODPAD

V areálu bývalého horního kravína v Metylovicích, a to 
vždy v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 
12 hodin.

Sběr BIOODPADU každou sobotu od 10 do 12 hodin.

„Toulky po Metylovicích“
Soutěž „Toulky po Metylovicích“ po-
kračuje i přes koronavirovou pande-
mii. Zatím se do soutěže přihlásilo 
15 týmů, což čítá cca 35 jednotlivců. 
Ne všichni však chtějí soutěžit, tak-
že mnoho občanů hledá kešky jen 
pro pobavení a také proto, aby se 
o daném místě dozvěděli něco zají-
mavého. Pokud se však ještě chcete 
zaregistrovat a máte zájem se soutě-
že zúčastnit, můžete tak učinit kdy-
koliv v průběhu celého roku. Soutěž 
bude ukončena 31. 12. 2021.

Na webových stránkách Obce Me-
tylovice je v sekci „Vzdělání, sport, 

volný čas“ zřízena samostatná webo-
vá stránka „Soutěž 2021“. Zde nalez-
nete pravidla soutěže a také aktuální 
informace ke keškám. Které jsou mo-
mentálně ztracené, nápovědy k slo-
žitým místům apod.

Z webových stránek obce: www.me-
tylovice.cz si mohou zájemci také 

stáhnou kalendář v elektronické po-
době.

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

Od 1. 1. 2021 byla také zahájena do-
provodná soutěž o nejzajímavější 
fotografii z toulek po Metylovicích. 
Fotografie je možno posílat na: sou-
tez@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 měsí-
ci nejvíc lajků získá věcnou cenu. 

Autor fotek dává souhlas se zveřej-
něním svých fotografií pro obec-
ní účely (zpravodaj, kalendář, web 
apod.)

Vítěznou únorovou fotografii je foto 
Barbory Pustkové. V březnu zvítězi-
la fotografie jejímž autorem je Marie 
Liberdová

Vítězky budou odměněny drobnou 
cenou.

Přejeme všem „tulákům“ hodně za-
jímavých zážitků při poznávání naší 
obce.

PR výborVítězné foto v únoru Vítězné foto v březnu 



obce METYLOVICE

7

číslo 3/2021

Obchod pod Čupkem
Od 1. března 2021 byl zahájen provoz Potraviny 
– smíšené zboží pod Čupkem umístěné v přízemí 
budovy Obecního úřadu v Metylovicích č.p. 495. 

provozní doba:
pondělí–pátek: 7.00 – 17.00
sobota:  7.00 – 12.00

Potraviny MaJ Metylovice
Potraviny a drogistické zboží můžete zakoupit 
také v prodejně Potravin MaJ Metylovice č.p. 201.

provozní doba:
pondělí–pátek: 7.00 – 17.00
sobota:  7.00 – 12.00

Policie moravskoslezského kraje radí, jak postupovat, 
když se stanete obětí trestné činnosti 

Obětí trestného činu je každá osoba, 
která je dotčená na svých právech 
tím, že na ní byl spáchán trestný čin. 
Tuto problematiku upravuje zákon 
číslo 45/2013 Sb. O obětech trestných 
činů. Ovšem i zde platí, že není oběť 
jako oběť. Pro účely trestního říze-
ní se rozlišuje oběť trestného činu 
a zvlášť zranitelná oběť trestného 
činu. Obětí trestného činu se rozumí 
fyzická osoba, které bylo nebo mělo 
být trestným činem ublíženo na zdra-
ví, způsobena majetková nebo nema-
jetková újma nebo na jejíž úkor se 
pachatel trestným činem obohatil. Za 
zvlášť zranitelnou oběť se považuje 
dítě, osoba vysokého věku nebo po-
stižením fyzickým, mentálním nebo 
psychickým hendikepem nebo smy-
slovým poškozením, oběť trestného 
činu obchodování s lidmi, nebo trest-
ného činu teroristického útoku a oběť 
trestného činu proti lidské důstoj-
nosti v sexuální oblasti. Oběti trest-
ných činů mohou využít možností, 
které jim poskytuje zákon o obětech 
trestných činů a mohou např. požá-
dat o skrytí svých osobních údajů 
tak, aby se podezřelá osoba nemohla 
dozvědět, např. údaje o jejich bydlišti 
a zaměstnání.

V souvislosti s touto problematikou 
jsou na území Městského ředitelství 
policie Ostrava zřízena poradenská 

místa, která slouží pro oběti domácí-
ho násilí a zúčastněné osoby včetně 
dětí. V Ostravě aktuálně existují 4 ta-
kové speciální poradenské místnosti, 
konkrétně se nacházejí na obvodním 
oddělení Ostrava-Střed (ul. Masná), 
Ostrava-Poruba 1 (ul. Dělnická), Os-
trava - Přívoz (ul. Wattova) a Ostra-
va-Hrabůvka (ul. Dr. Martínka). Další 
informace ke zřízení místa naleznete 
na: https://www.policie.cz/clanek/
poradesnka-mista.aspx 

V roce 2020 poskytli policisté na 
Ostravsku poradenskou činnost, či 
konzultace ve více jak 250 případech 
obětem domácího násilí a dalším 
osobám (svědkům aj.). Musíme si 
uvědomit, ať už hovoříme o domá-
cím násilí nebo o jiném protiprávním 
jednání, že se vždy jedná o patologic-
ký jev, který si vyžaduje svou speci-
fickou pozornost a řešení. Nenechte 
zajít situaci příliš daleko, chráníte 
nejen sebe a svůj majetek, ale i své 
blízké. Když si nejste jisti, informujte 
se, raďte se a konzultujte své staros-
ti na kterékoliv policejní služebně či 
dalších odborných institucích. Svěř-
te se osobě, které důvěřujete. Tato 
osoba nám může poskytnout cenné 
informace při šetření protiprávních 
skutků. Zejména pak těch, které mají 
dlouhodobý charakter. Dopředu si 
zajistěte, kde se uchýlit v případě 
náhlého opuštění domova a buďte 
na tuto nouzovou situaci podvědomě 
připraveni.

Další cenné rady k domácímu násilí 
naleznete zde: https://www.policie.
cz/clanek/domaci-nasili-706878.aspx

Policisté, sami si vědomi toho, jak 
traumatizující je dopad trestných 
činů na oběti, přistupují k obětem 
empaticky a snaží se situaci řešit 
s využitím vhodného materiálu, vždy 
s ohledem na cílovou skupinu. U dětí 
jsou využívány zpravidla rozličné 
hračky, speciální tiskoviny pro do-
spělou veřejnost. Jsou to například 
antistresové míčky, letáky s právními 
informacemi a letáky s nabídkou slu-
žeb ostatních organizací, se kterými 
útvary policie úzce spolupracují.

Jedna z organizací, která úzce spolu-
pracuje s orgány činnými v trestním 
řízení je i Bílý kruh bezpečí, který 
nabízí bezplatnou právní a morální 
pomoc obětem trestných činů. Bílý 
kruh bezpečí nabízí dále širokou 
škálu pomoci, která lze dohledat na 
www.bkb.cz

Policie slouží veřejnosti a setkávání 
se s obětmi trestné činnosti je jedna 
z denních náplní policistů. Z tohoto 
důvodu není na místě jakákoliv oba-
va a občané mohou kdykoliv přijít na 
kterékoliv obvodní oddělení policie, 
kde jim bude poskytnuto profesio-
nální poradenství a přístup.

Krajské ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje, nprap. Lucie Galiová, 

vrchní inspektor oddělení prevence
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Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2021. V loňském 
covidovém roce podpořila v Moravskoslezském kraji 
rekordní počet projektů 

Čtyři grantové projekty Nadace ČEZ 
už jsou opět otevřené pro příjem žá-
dostí, celkem jich letos nadace otevře 
šest. Vloni podpořila v Moravsko-
slezském kraji rekordní počet pro-
jektů – na více než 240 prospěšných 
aktivit přispěla bezmála 15 milionů 
korun. Více než třetina darovaných 
prostředků šla na zmírnění dopadů 
epidemie covid-19, ať už se jednalo 
o nákup dezinfekčních prostředků, 
nemocničního vybavení nebo podpo-
ru hasičů, domovů pro seniory a škol. 
Rekordní byl rovněž zájem o grant 
Stromy a o nový program zaměřený 
na rozvoj neziskových organizací. 

Obec Metylovice byla  tomto ohle-
du také úspěšná. V rámci mimořád-
ného grantového programu Nadace 
ČEZ „Krizová pomoc“ obec získala 
44 000 Kč na nákup jednorázových 
ústenek pro seniory, které byly rozdá-

ny v první vlně koronaviru. Na konci 
roku pak obec obdržela 20 000 Kč na 
pořízení vánočních ozdob z projektu 
– Rozsvěcení vánočních stromů 2020.  

Největší firemní nadace v České re-
publice má za sebou velmi rušný rok. 
Ostré tempo ale nasadila i letos: hned 
na začátku roku spustila dva granto-
vé programy, v únoru otevřela další 
dva a poslední dvojici chystá na začá-
tek března. 

„Loni jsme v Moravskoslezském kraji 
směřovali více než třetinu financí na 
pomoc proti epidemii covid-19. V rám-
ci rychlé krizové pomoci jsme podpo-
řili nákup dezinfekčních prostředků, 
šití roušek, rozvozy léků nebo jídel 
zranitelným skupinám obyvatel. Další 
peníze směřovaly na vybavení do ne-
mocnic, ale také hasičům, na podporu 
on-line výuky nebo na zmírnění izo-
lace klientů v domovech pro seniory,“ 
vyjmenovává ředitelka Nadace ČEZ 
Michaela Ziková. 

I letos poběží šest grantových progra-
mů. Podpora regionů zaměřená na 
charitu, kulturu, zdravotnictví, sport 
i ekologii, a podpora výstavby a obno-
vy Oranžových hřišť jsou otevřeny 
celoročně. Jen Oranžových hřišť má 
nadace na kontě po celé republice 
přes 600 za 388 milionů korun. Už 
dávno se přitom nestaví jen dětská 
a sportovní – obce mají čím dál větší 
zájem také o workoutová či seniorská. 
Od začátku února mohou obce, ško-
ly, hasiči, skauti i další spolky žádat 
o podporu na výsadbu zeleně v rámci 

grantu Stromy, který za dobu svého 
trvání vrátil do české krajiny přes 
100 000 stromů. Rovněž od února je 
možné podávat granty do programu 
Oranžový přechod zaměřeného na 
zvýšení bezpečnosti přechodů pro 
chodce. Od roku 2013 jich Nadace ČEZ 
pomohla lépe osvětlit přes 170.

Loni také nadace odstartovala nový 
grantový program Neziskovky, ur-
čený na podporu rozvoje a profesio-
nalizaci českého neziskového sekto-
ru. „Pilotní grantové řízení vzbudilo 
obrovský zájem – během jednoho mě-
síce dorazilo přes 260 žádostí, nadace 
vyhověla 54 z nich částkou 4,6 milionu 
korun. Na základě pozitivního ohlasu 
proto Neziskovky opět vyhlásíme letos 
v březnu,“ říká Ziková. Moravskoslez-
ské organizace byly v rámci Česka 
nejaktivnější, získaly na svůj rozvoj 
přes 1,2 milionu korun. 

Nadace ani letos nezapomene na lidi, 
kterým nepřál osud, a na podzim 
spustí tradiční charitativní projekt 
Plníme přání, do něhož osoby v těž-
ké životní situaci doporučují samot-
ní zaměstnanci Skupiny ČEZ. Těm 
jsou určeny i zaměstnanecké granty,  
zaměřené na podporu neziskových 
organizací v České republice, na je-
jichž činnosti se aktivně podílejí prá-
vě zaměstnanci Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ Přehled všech aktuál-
ních grantových řízení i pravidla 
pro podání žádostí jsou k dispozici 
na webových stránkách Nadace ČEZ  
(www.nadacecez.cz). 

Grantová řízení Nadace ČEZ 2021

Grantové řízení Příjem žádostí 
Oranžové hřiště celoročně
Podpora regionů celoročně
Stromy 1. 2. - 26. 2. 2021
Oranžový přechod 1. 2. – 30. 4. 2021

Neziskovky 1. 3. – 26. 3. 2021
Zaměstnanecké granty 1. 3. – 31. 3. 2021
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www.metylovice.cz

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021 
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 30. 4. 2021
města a obce v ČR
120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY 
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 31. 3. 2021
 neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a 
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách 
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 26. 3. 2021
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 19. 1. 2021
Přítomno 11 členů ZO 

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu paní Martu Bílko-
vou a pana Jiřího Závodného.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje směnnou smlouvu s pa-
nem Milanem Škultétym, bytem 
Československé armády 1946, 
738 01 Frýdek – Místek, na smě-
nu částí obecních pozemků parc. 
č. 762/2, 762/3 a 2044/2 v k. ú. Me-
tylovice – viz příloha č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě 
o pachtu a provozování vodního díla 
č. 00535991/SONP/FM/V/2020/
D7 se Severomoravskými vodovody 
kanalizacemi Ostrava, a.s., 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ: 45193665, zastou-
penou: Ing. Anatolem Pšeničkou, 
generálním ředitelem a pověřuje 
starostu obce k podpisu tohoto do-
datku – viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Zásady pro vydávání 
obecního zpravodaje „Zpravodaj 
obce Metylovice“ – viz příloha č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 1 
(Petr Černoch). Zdrželi se 4 (Marta 
Bílková, Miroslav Klimánek, Jan Kolo-
ničný, Aleš Velička).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo s panem 
Milošem Kopeckým, 739 98 Mosty 
u Jablunkova 275, na vypracování 
projektové dokumentace stavby 
„Kanalizace Metylovice – 3. stav-
ba“ a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 
– viz příloha č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. 
Zdrželi se 0. Nehlasoval Jan Kolonič-
ný – nepřítomen.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individu-
álních dotací a finančních darů 
dle návrhu finančního výboru 
s navýšením daru pro Středisko 
sociálních služeb Frýdlant n. O. 
dle návrhu Petra Černocha – viz 
příloha č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. 
Zdrželi se 1 (Jan Koloničný).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu parc. 
č. 495/11 v k. ú. Metylovice.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. 
Zdrželi se 2 (Petr Černoch, Miroslav 
Klimánek).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj na rok 2021 - dotační titul 
117D8250 – Podpora vládou dopo-
ručených projektů v oblasti rozvo-

je regionů na projekt „Oprava MK 
k Medvěďoku a na Žukov.“
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 11/2020 ze dne 22. 12. 2020. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce vzalo na vědomí rozpočtovou 
úpravu č. 12 – viz příloha č. 4

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí žádost Ing. Jana 
Koloničného, Ph.D. a Ing. Lucie 
Koloničné, Ph.D. o směnu části 
obecního pozemku parc. č. 2057/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
za části pozemků parc. č. 1086/8 
a 1086/11, ostatní plocha, jiná plo-
cha a finanční vyrovnání zbývající 
plochy.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschválilo:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Zásady pro vydávání 
obecního zpravodaje „Zpravodaj 
obce Metylovice“ s úpravou článku 
II, dle návrhu zastupitele Petra Čer-
nocha.
Výsledek hlasování: Pro 3 (Petr Čer-
noch, Miroslav Klimánek, Aleš Velič-
ka). Proti 5. Zdrželi se (Marta Bílko-
vá, Jan Koloničný, Jiří Závodný).

zasedání zastupitelstva obce metylovice

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE METYLOVICE DNE 16. 2. 2021
Přítomno 11 členů ZO 

Zastupitelstvo obce Metylovice určuje 
ověřovateli zápisu pana Jana Kolonič-
ného a pana Tomáše Rabase.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce schvaluje 
opravu usnesení č.11/2020.10 - 

Stanovení odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva obce Me-
tylovice – snížení odměny všem 
neuvolněným členům zastupitel-
stva obce Metylovice na polovinu 
z původně stanovených odměn do 
30. 06. 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 1 
(Marta Bílková). Zdrželi se 0. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo se společností JANKOSTAV, 
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 
Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581 na 
realizaci akce „Metylovice – chod-
ník úsek 1 a 2“ a pověřuje starostu 
obce k podpisu Dodatku č. 3 – viz 
příloha č. 2. 
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Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 0. 
Zdrželi se 3 (Marta Bílková, Petr Čer-
noch, Miroslav Klimánek).

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje poskytnutí dotace 
Moravskoslezskému kraji, se síd-
lem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, ve výši 30 000 Kč na 
spolufinancování projektu „Kotlí-
kové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 3 výzva“, realizovaného kra-
jem v rámci Operačního programu 
Životního prostředí, reg. č. CZ.05.2.3
2/0.0/0.0/17_117/0009638. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a pod-
pisu Smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ: 70890692, o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu obce Metylo-
vice ve výši 30 000 Kč na spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3 výzva“, 
realizovaného krajem v rámci Ope-
račního programu Životního pro-
středí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_1
17/0009638 – viz příloha č. 3. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje poskytnutí dotace 
Moravskoslezskému kraji, se síd-
lem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, ve výši 30 000 Kč na 
spolufinancování projektu „Kotlíko-
vé dotace v Moravskoslezském kra-
ji - 3 výzva“, realizovaného krajem 
v rámci adaptačního a mitigačního 
opatření, reg. č. SFZP 138986/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice pově-
řuje starostu obce k uzavření a pod-
pisu Smlouvy s Moravskoslezským 
krajem, se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Metylovice ve 
výši 30 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji - 3 výzva“, realizo-
vaného krajem v rámci adaptačního 
a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 
138986/2019 – viz příloha č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• 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 kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 
IČ: 00095711, zastoupenou ředi-
telem příspěvkové organizace Ing. 
Tomášem Böhmem, na darování 
částí pozemku parc. č. 2060/1 (nově 
oddělené pozemky parc. č. 2060/11 
o výměře 697 5 m2 , parc. č. 2060/12 
o výměře 14 m2 , parc. č. 2060/13 
o výměře 9 m2 , parc. č. 2060/14 
o výměře 15 m2 , parc. č. 2060/15 
o výměře 25 m2 ) v k. ú. Metylovice 
do vlastnictví obce Metylovice a po-
věřuje starostu obce k podpisu daro-
vací smlouvy – viz příloha č. 5. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje nabídku společnosti EN-
VIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 
00 Brno – Štýřice, IČ: 28358589, na 
aktualizaci povodňového plánu obce 
Metylovice – základní podpora, za 
cenu 18 150 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Příkazní smlouvu se spo-
lečností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 
Praha 5, IČ: 47116901 na poskytová-
ní služeb v oblasti dotačního man-
agementu projektu „Kanalizace Me-
tylovice“ za cenu 187 550 Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu obce k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 6. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Obecně závaznou vyhláš-
ku obce Metylovice č. 1/2021 o míst-
ním poplatku z pobytu – viz příloha 
č. 7. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuálních 
dotací a finančních darů Tenisové-
mu klubu Karlický, z.s. a Ptačoroko, 
z.s., dle návrhu finančního výboru – 
viz příloha č. 8. 

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

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 2018/1 v k. ú. Me-
tylovice. 
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. 
Zdrželi se 0.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
vzalo na vědomí kontrolu usnesení 
č. 1/2021 ze dne 19. 01. 2021.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí zprávy výborů.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
neschválilo:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu s Ing. Pavlem Jen-
drejovským, Jiráskova 568, 738 01 
Frýdek - Místek o pronájmu pozem-
ku parc. č. 495/11 v k. ú. Metylovice 
za účelem provozování stávajícího 
reklamního zařízení (billboardu) za 
cenu 8 600 Kč ročně, s platností do 
31. 12. 2023. 
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 10. 
Zdrželi se 1 (Marta Bílková).

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr pronájmu části 
obecního pozemku parc. č. 2073/6 
v k. ú. Metylovice. 
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 5 
(Petr Černoch, Jakub Farný, Lukáš Ha-
lata, Miroslav Klimánek, Aleš Velička). 
Zdrželi se 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí finančního 
daru organizaci Náš svět, p.o., Pržno, 
dle návrhu zastupitele Aleše Veličky. 
Výsledek hlasování: Pro 4 (Marta Bíl-
ková, Miroslav Klimánek, Aleš Velička, 
Jiří Závodný). Proti 1 (Petr Černoch). 
Zdrželi se 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje neposkytnout finanční 
prostředky na částečnou úhradu ná-
kladů na pořízení vodovodní přípoj-
ky k pozemku parc. č. 525/31 v k. ú. 
Metylovice. 

Výsledek hlasování: Pro 2 (Lukáš Ha-
lata, Tomáš Rabas). Proti 2 (Petr Čer-
noch, Miroslav Klimánek). Zdrželi se 7.
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Členové zastupitelstva obce
Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 

Zastupitel  za
sdružení Pro Me-
tylovice, sdru-
žení nezávislých 
kandidátů s pod-
porou politické 
strany TOP 09, 
m í s t o s t a r o s t a 
obce, dále před-

seda stavebního výboru a pověřený 
vedením kulturního výboru. V za-
stupitelstvu obce Metylovice je dru-
hé volební období.

Vážení občané, v poslední době opa-
kovaně slyším, že mě lidé v obci stále 
moc neznají. Proto se teď pokusím 
toto trochu napravit a budu reago-
vat šířeji, než jsou samotné otázky. 
V minulém zpravodaji jste si moh-
li přečíst vyjádření Aleše Veličky. 
Rozumím jeho postoji a respektuji 
ho. Avšak já jsem se v Metylovicích 
nenarodil, pocházím z Havířova, 
a proto bych rád pár věcí sdělil. Ke 
zpravodaji od lidí slyším, že tam jsou 
často obsahově podobné články, ně-
kdy zbytečně konfrontační vyjádře-
ní, fotky stále stejných osob. To je asi 
více na redakční radu a nepochybuji, 
že je jejím cílem, abychom měli zpra-
vodaj co nejlepší. Lidé většinou mno-
ho času tráví kritikou, pojďme raději 
věnovat čas představení, řešením 
a budoucnosti. 

Jaké je vaše vzdělání a profesní 
dráha?

Střední vzdělání jsem získal na Stroj-
ním odborném učilišti v Bohumíně, 
rád na něj vzpomínám. Naučili mě 
strojírenství a prožil jsem zde revo-
luční rok 1989. Jako památku mám 
diplom za třetí místo v celostátní 
soutěži v dovednosti obrábění, udě-
lený MPO. Pak jsem začal studovat na 
VŠB – Technické univerzitě v Ostra-
vě, kde jsem dodnes. Nastoupil jsem 
do historicky prvního ročníku čistě 
bakalářských studií, všichni se učili, 
jak na to. Po třech letech ukončeno 
státnicí a následoval tzv. vyrovná-

vací ročník obecného strojírenství, 
opět státnice. Dnes už tento systém 
není. Následovaly dva roky inženýr-
ských studií, během kterých jsem 
dostal nabídku absolvovat navazující 
studia na Výzkumném energetickém 
centru, vysokoškolském ústavu, kde 
dnes působí 65 osob. Nabídku jsem 
přijal, v roce 2005 jsem obhájil dok-
torát a na centru jsem dodnes. Půso-
bím tam jako akademický pracovník, 
podílím se na výuce, řeším výzkum-
né projekty a projektový manage-
ment. Vše v oblasti energií a energe-
tiky. Jsem členem komise pro státní 
závěrečné zkoušky, členem vedení 
pracoviště a vedu 6-ti členný tým. 
Jako certifikovaný manažer kvality 
odpovídám za zkušebnu tepelných 
zařízení a oblast měření emisí z hle-
diska evropských akreditací, auto-
rizací a notifikací. Mám na starosti 
jak vytváření nových projektů, tak 
právní a ekonomickou správnost ve-
dení dotačních projektů, vč. mzdo-
vých záležitostí celého pracoviště. 
Byl jsem odpovědný za stavbu nové 
třípatrové budovy před 10-ti lety, 
v rámci projektu s rozpočtem 170 
mil. Kč. To vše mě baví, zvlášť pro je-
dinečný kolektiv. 

Zároveň několik let pracuji jako hod-
notitel, zpravodaj, člen i předseda 
výběrových komisí dotačních vý-
zkumných a investičních programů 
pro MŠMT a TAČR. Zatím nejprestiž-
nější činností bylo hodnocení a vý-
běr projektů excelentního výzkumu, 
nejhodnotnějších výzkumných pro-
jektů MŠMT, kde jsme rozdělili do-
taci 11,8 mld. Kč a samostatně jsem 
měl na starosti projekt s rozpočtem 
1 mld. Kč.

Zkušenosti z uvedených pracovních 
činností se teď snažím využívat jako 
místostarosta. 

Proč jste se rozhodl žít v Metylovi-
cích?

To byla otázka plánu a náhody. Dlou-
hodobě jsme hledali pěkné cenově 
přijatelné bydlení v domě v menší 

obci, nejlépe pod horami, jako od-
chod z nájemního bytu OKD v Ha-
vířově. V r. 2011 nás zaujal dům 
v Metylovicích, líbil se nám i místo. 
Zároveň mám k obci i bližší vztah, 
neboť můj strýc Josef Anděl, které-
ho si velmi vážím, byl v l. 1950-52 
učitelem v Metylovicích. Ano, říkali 
jsme si, že trochu chybí v porovnání 
s jinými obcemi infrastruktura, ale 
základní byla.

Jak dlouho se veřejně angažujete?

Zastávám názor, že člověk se má zají-
mat o místo, kde žije, má se snažit ho 
kultivovat v rámci svých možností 
a přenechávat odkaz do budoucnos-
ti. Měli jsme takový přístup v rodině 
a považuji ho za správný. Zmiňoval 
jsem strýce, který byl zároveň obec-
ním kronikářem a divadelníkem. 
Děda byl zastupitelem a z provozu 
obchodu sponzoroval místní školu. 
Otec organizoval automobilové zá-
vody. Cítil bych se špatně, kdybych 
na toto nenavázal. V době studií na 
střední a vysoké škole jsem byl čle-
nem Hnutí Brontosaurus, kdy jsme 
pravidelně jezdili opravovat a uklí-
zet hrady, zámky, ručně jsme kosili 
těžko přístupné horské louky a udr-
žovali chráněné oblasti. Vše byla 
samozřejmě dobrovolná pomoc. Po 
ukončení inženýrských studií jsem 
se angažoval v pomoci tělesně po-
stiženým v rámci jejich soutěže pro-
fesních dovedností Abilympiáda. Ná-
sledně jsem několik let spolupracoval 
s obcemi a samosprávami v rámci 
projektů zaměřených na podporu 
a rozšíření energetického využívá-
ní biomasy. Byly to jak přeshraniční 
projekty cílené na Moravské kra-
je, tak evropské projekty progra-
mu Central Europe. Díky kontaktu 
s představiteli samosprávy jsem 
získal řadu informací o problémech 
řešených obcemi a rozdílnosti řešení 
u nás a v zahraničí. Po přestěhování 
do Metylovic jsem si řekl, že bych měl 
pomoci obci v rámci svých znalostí 
s budováním infrastruktury. Nejlépe 
lze dané naplnit z pozice zastupitele. 

Jak funguje obec
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Chtěl jsem být spojen s hodnotovými 
postoji některé mi blízké politické 
strany. Po rozhovoru se Slavomí-
rem Bačou jsem nejdříve kandido-
val do komunálních voleb v r. 2014 
pod hlavičkou TOP 09 a v následují-
cím roce jsem se stal členem strany. 
To mi umožňuje využívat znalosti 
a zkušenosti ostatních členů.  Nově 
jsem v TOP 09 předsedou regionální 
organizace Frýdek-Místek, zároveň 
členem krajského výboru a členem 
Klubu starostů.  

Mezi společnosti prospěšné činnosti 
řadím rovněž dárcovství krve a jako 
dlouholetý dárce žádám všechny, 
kteří mohou, ať rovněž pomůžou 
a stanou se dárci, člověk nikdy neví, 
kdy krev může sám potřebovat.

Co bylo impulsem k rozhodnutí 
kandidovat v Metylovicích v komu-
nálních volbách?

Osobní motivaci jsem popsal výše. 
Jedním s dalších impulsů pak byla 
neexistence splaškové kanalizace 
a chodníků v obci, z mého pohledu 
základní infrastruktury. V Německu 
jsem zjistil, že mají splaš. kanalizaci 
v každé obci o min. 300 obyvatelích. 
Ano, jejich přístup k životnímu pro-
středí a možnosti jsou jiné než u nás, 
ale proč se neinspirovat, časem to 
přijde i k nám.

Po čtyřech letech (2014-2018) na 
místě řadového zastupitele jsem do-
spěl k názoru, že přeci jen dva zastu-
pitelé toho až tak moc nedokážou, 
a oslovil jsem další spřízněné občany 

s nabídkou na společnou kandidátku. 
Velice si cením pěti získaných míst 
v zastupitelstvu pro naše sdružení. 
Někteří se mě ptali, jestli chci být 
starostou. V jiné části jste se dočetli, 
co vše s radostí dělám, má odpověď 
proto byla, jasné ne. Od voleb se udá-
la řada věcí, některé byly krkolom-
né a složité, jiné nečekané. Některé 
poměrné ostřejší spory mě naučily 
správně reagovat a argumentovat, 
což jsem dříve tak neuměl, a jsem za 
to rád. Je určitě dobře, když existují 
rozdílné názory. Věřím ve spoluprá-
ci na obecní úrovni, dyť zastupitelé 
jsou zde primárně proto, abychom se 
všichni měli lépe, to je jasný společ-
ný cíl.

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

V minulém zpravodaji jste si moh-
li přečíst informace o řadě běžících 
a připravovaných investičních ak-
cích. Jestli mi někdo řekne, že je to na 
velikost naší obce málo, tak si dovo-
lím nesouhlasit. Až mám obavu, aby-
chom to finančně zvládli. Některá 
uvedená čísla nákladů trochu nesedí, 
nevíme, jak se bude vyvíjet rozpočet, 
kolik reálně obdržíme na dotacích, 
zprovoznění nového zázemí na hřiš-
ti si jistě vyžádá nějaké další výdaje. 
Za mě považuji za maximum, když 
se podaří dotáhnout všechny běžící 
stavební akce. Zároveň doufám, že 
nám bude schválena změna projek-
tu na dotaci ke kotlíkovým půjčkám 
a mohla by tak být do konce r. 2022 

provedena rekonstrukce hasičské 
garáže. Pokud se podaří, mohli by-
chom v příštím roce získat dotaci 
na stavbu první části splaškové ka-
nalizace. A to by bylo prostě úžasné, 
byť to těžko půjde řešit bez půjčky. 
Na druhé straně spodní část obce 
si na řešení kanalizace a chodníku 
bude muset počkat, což mě mrzí. Ne 
že by letos nebyl hotový projekt na 
stavbu chodníku, ale reakce schva-
lujících subjektů je zatím taková, že 
se staví záporně ke schválení stavby 
chodníku, pokud zde nebude nejdří-
ve postavena splašková kanalizace – 
z důvodu malé stavební šířky v této 
části obce. Obávám se, že řešení ve 
spodní části bude bohužel možné až 
za několik let.

Určitě bychom se měli v širším kon-
textu zamyslet nad další budoucnos-
tí obce, např. na řešení energetické 
soběstačnosti formou komunální 
energetiky. Tzn., že si sami budeme 
elektřinu vyrábět, uchovávat a vy-
užívat. Je to jasný směr v zahraničí, 
pro který se právě vytvořil legisla-
tivní prostor i u nás v ČR a chystají 
se nemalé dotace. Zároveň bychom 
se měli více připravovat na různé 
krizové situace, ať z důvodu změn 
klimatu a přírodních extrémů, tak 
z důvodů technických. Vzpomeňme, 
jak nás epidemie koronaviru zastih-
la nepřipravené a řada dobrovolnic 
šila roušky. Moc jim za to děkuji, 
ale samospráva už musí být příště 
na podobné připravena. Proto jsem 
inicioval vytvoření projektu názvu 
RESIMAS, který letos získal dotaci 
a bude řešit vznik a fungování plat-
forem resilience (velmi zjednoduše-
ně chápejte jako odolnost) na lokální 
úrovni a přípravu na možná rizika. 
Nositelem projektu je VŠB, na řešení 
se podílí další subjekty včetně Ha-
sičské školy a Místní akčních skupin. 
Naše MAS Frýdlantsko – Beskydy je 
samozřejmě zastoupena. Milým pře-
kvapením bylo ustavení Dany Drá-
bové jako odpovědné osoby projektu 
za poskytovatele dotace. 

Doufám, že jsem tímto delším tex-
tem odpověděl na převážnou většinu 
možných dotazů, příště bych už chtěl 
psát jen o obecních záležitostech 
a o prvních kulturních akcích, které 
nám tak schází.
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Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

Tenisový klub Karlický 
Halová sezóna aneb sezóna v tělocvič-
ně pro náš klub byla úplně nulová, tak 
už pomalu vyhlížíme počasí, abychom 
mohli vyrazit ven, kde možnosti spor-
tování budou větší.  V loňském roce 
jsme na kurtech za školou pracovali 
na zdokonalení hospodaření s vodou. 
Sběr dešťové vody z plochy 100 m2 do 
dvou nádrží o celkovém objemu 25 m3 
a vrtaná studna je naše nová výbava 
v boji se suchem a k šetření pitnou 
vodou. Opačně k boji s přebytky vody 
na kurtech slouží nové odvodňovací 
kanály. Obojí musíme letos ještě do-

táhnout k dokonalosti, abychom byli 
odolní proti extrémním vrtochům 
počasí. Musíme poděkovat za podpo-
ru i Obci Metylovice.

Ale hlavně bych chtěl jednoduše říci, 
že se už hodně těšíme. 

Kurty za školou se budeme snažit co 
nejdříve zprovoznit. Při tom bude 
každá pomocná ruka vítána a potom 
budeme sportovat v maximální míře, 
co nám opatření vlády dovolí.

Zdravím všechny příznivce tenisu. 
Jsme s vámi, buďte s námi. Lukáš Karlický

65 let ZTV, ZRTV a ČASPV 
Na úvod něco málo z historie
Svaz základní tělesné výchovy (ZTV) 
byl založen v roce 1956. Vznikl jako 
složka ČSTV (Český svaz tělesné vý-
chovy). Jeho historickou základnou se 
staly všechny dřívější tělovýchovné 
organizace, především ČOS, svaz DTJ, 
Orel apod. Základem činnosti ZTV byl 
všestranný rozvoj cvičenců všech vě-
kových kategorií od útlého věku až po 
pozdní stáří. Postupem času byla jeho 
činnost obohacována o nové pohybo-
vé formy, především cvičení s hud-
bou, které dominovalo v zájmové sfé-
ře cvičení dívek a žen.

V roce 1974 došlo ke změně názvu na 
Základní a rekreační tělesná výchova 
(ZRTV). Tento název již naši čtenáři, 
zejména ti starší, asi znají, protože 
mnozí z nich v ZRTV cvičili.

ZRTV se stala v naší republice po-
jmem. Podílela se na všech celostát-
ních československých spartakiá-
dách. Byla iniciátorem masových 

sportovních soutěží v atletice, pla-
vání, sportovní gymnastice apod. 
(SHMP, odznak zdatnosti). Podílela 
se rovněž na různých turistických ak-
cích např. „100 jarních kilometrů“.

Po listopadu 1989 začala být v po-
předí zájmu ČSTV především činnost 
sportovních svazů (hokej, kopaná, te-
nis apod.), a to zejména v ekonomické 
oblasti. Proto v listopadu 1991 valná 
hromada ZRTV schválila nastoupení 
samostatné cesty a ekonomické i fi-
nanční nezávislosti. Zároveň schvá-
lila změnu názvu na „Česká asociace 
Sport pro všechny“.
V roce 1992 se naše asociace stala 
samostatným právním subjektem. 
Zároveň bylo podepsáno společné 
stanovisko výkonného výboru ČSTV 
a ČASPV, které zaručilo odborům ASPV 
nerušenou existenci v tělovýchovných 
jednotách a sportovních klubech ČSTV 
(dnes ČUS – Česká unie sportu).

Také u nás v Metylovicích působi-

ly oddíly ZTV, později ZRTV a dnes 
ASPV. I my jsme navázali na tradice 
a činnost sportovních organizací, 
především Sokola. Asi největšího roz-
machu bylo dosaženo po znovuote-
vření přestavěné a opravené sokolov-
ny v roce 1975, kdy cvičili muži, ženy 
i žactvo. V roce 1977 byl nově založen 
oddíl rodičů s dětmi a v roce 1980 
oddíl džezgymnastiky. Organizace se 
však potýkala především s nedostat-
kem cvičitelů, takže v různých časo-
vých obdobích cvičení některých slo-
žek zanikalo – muži, rodiče s dětmi. 
Posléze i žactvo, jehož činnost však 
byla počátkem tohoto tisíciletí zno-
vu obnovena. Naše děti se v té době 
mimo pravidelného cvičení účastnily 
i soutěží pořádaných ČASPV – atle-
tiky a turistické soutěže „Medvědí 
stezka“, kde dosahovaly velmi dob-
rých výsledků. Byly vítězi okresních, 
ale i krajských soutěží a několikrát 
postoupily i do republikových finále. 
Bohužel i toto cvičení bylo ukončeno.



obce METYLOVICE

15

číslo 3/2021

Současnost
V současné době cvičí v ASPV pouze 
ženy. Naši činnost nyní bohužel znač-
ně omezila koronavirová pandemie. 
Již více než rok (pouze s malou pře-
stávkou v loňském září) necvičíme. 
V letních měsících se nám ale poda-
řilo uskutečnit několik turistických 
vycházek, párkrát si zahrát tenis, 
a dokonce jsme uspořádaly tradiční 
tenisový turnaj – loni již 11. ročník. 

Některé členky se také zúčastni-
ly „Metylovského trojsešupu“, ať již 
v roli přímých účastnic nebo jako or-
ganizátorky. 

Věříme, že letošní rok bude lepší než 
ten loňský, a že se zase vrátíme k čin-
nostem, na které jsme byly zvyklé.

Před pandemii jsme se scházely jednou 
týdně k všestrannému cvičení s růz-
ným náčiním, ať již tradičním (velké 
míče, overbaly, činky, švihadla, posilo-
vací tyče, stuhy a různé míčky), tak i ne-
tradičním (odpadkové pytle, kolíčky na 
prádlo, kelímky od jogurtu apod.).

Některé hodiny byly tematické, např. 
1. republika, MDŽ, COUNTRY. 

Kromě pravidelného cvičení jsme se 
v letních měsících věnovaly vycház-
kám do přírody a tenisu.

Podílely jsme se také na akcích spor-
tovního klubu (Šibřinky, fotbalový 
ples, brigáda na tenisových kurtech) 
a také na přípravě obecních akcí. 

Na Dny obce jsme připravovaly spo-
lečně s fotbalisty vystoupení dle te-
maticky zaměřeného dne – „Slunce, 
seno, Metylovice“, „Na samotě u lesa“ 
„Chalupáři v Metylovicích“ apod. Tak-
že jednou jsme byly mažoretky, příš-
tě baletky nebo jsme tančily kankán. 
Tato vystoupení měla u diváků vždy 
velký ohlas. 

Připravovaly jsme také „netradiční 
soutěže“ pro místní spolky, které byly 
později součástí Dnů obce. 

Naše členky se zúčastnily všech pěti 
ročníků Gulášmetu. Vyzkoušely jsme 
různé guláše – buřtguláš, mexický, 
hudry, hudry guláš, ale ten nejlep-
ší „pohádkový“ jsme uvařily v roce 
2019, kdy jsme obsadily třetí místo. 
Ale i když jsme v předchozích roč-
nících nevyhrály, vždy jsme zaujaly 
originální výzdobou i kostýmy. A hla-
dové návštěvníky jsme většinou za-
sytily jako první. 

Pomáhaly jsme také při „čarodějnič-
kách“ a „pohádkovém lese“, které po-
řádala kulturní komise. 

Pravidelně jsme vztyčily na teniso-
vých kurtech májku, kterou jsme zase 
na konci května „skácely“. Smažily 
jsme tradiční vaječinu, chodily plavat 
na bazén a hrát bowling. 

V prosinci jsme se vždy těšily na mi-
kulášskou nadílku, cvičení při svíč-
kách a na cestu k vánočnímu stromu. 

A poslední den, v roce jsme si pravi-
delně vyšláply na Čupek a první led-
novou sobotu na Ondřejník. 

Poznávaly jsme také krásy naší re-
publiky, ale i zahraničí. Byly jsme na 
zájezdě v Bratislavě, který byl oboha-
cen plavbou po Dunaji. U nás jsme na-
vštívily Luhačovice, Darkov, frýdecký 
zámek i hukvaldský hrad.

Jak je vidět, naše činnost je velmi pes-
trá. A tak se těšíme, že snad už bude 
líp a my si tu oslavu 65 let patřičně 
ještě letos užijeme.

Bližší informace k naší činnosti na-
jdete na webových stránkách obce 
v sekci Sportovní klub.

Za odbor ASPV  
Martina Mertová a Jiřina Nytrová
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Volejbal Metylovice 
Zdravíme všechny volejbalisty a vo-
lejbalistky z Metylovic, pozdrav patří 
také všem příznivcům sportu. Zdá se, 
že jaro je zde a s ním se snad dočkáme 
i uvolnění protipandemických opat-
ření, která nám zakazují jakoukoliv 
sportovní činnost v rámci kolektiv-
ního sportování. Jen pro malé při-
pomenutí, dospělé soutěže ročníku 
2020/2021 jsme zahájili a krátce na 
to zase přerušili. Mládež se zaháje-
ní soutěžní sezóny nedočkala vůbec. 
Muži jsou v okresní soutěži na 1. mís-
tě, ženy v té krajské na 2. místě. Že 
se na jaře 2021 vrátíme do tělocvič-
ny, už nedoufáme, a tak všechny své 
síly upřeme k antukovým kurtům 
u fotbalového hřiště. Jak vidíte, na 
přiložených fotografiích jsou kurty 

v žalostném stavu a připomínají spíše 
travnatou plochu.

Pokud tedy dojde k vytouženému 
uvolnění a my se opět sejdeme na 
„hřišti“ čeká nás dost dobrovolnické 
práce, abychom mohli začít sporto-
vat. Čeká nás malá generální oprava 
povrchů antukových ploch (na konci 
roku jsme nakoupili 4 tuny antuky), 
zprovoznění vody pro kropení, údrž-
ba zázemí a laviček, úprava pískové-

ho kurtu atd. Věříme, že s třetím an-
tukovým kurtem určeným pro tenis 
nám zase jako každoročně pomohou 
členky oddílu ASPV a svou trochou 
přispějí i techničtí pracovníci Obec-
ního úřadu Metylovice.

A pevně doufáme, že zbude čas i na 
ten sport. Jakmile situace dovolí 
scházet se budeme tradičně v pondělí 
a ve čtvrtek…

Vladimír Míček

Historie volejbalu  
Volejbal v letech 1990-2004 část 1.
Současná podoba volejbalu v Metylovicích se začala 
psát okolo roku 1990, kdy bylo po ukončení činnosti od-
dílu dospělých založeno družstvo žáků z chlapců tehdy 
10-12-ti letých, z nichž někteří tvoří základ dnešního 
družstva mužů: bratři Suchanové, bratři Hajduškové, 
Lukáš Drastich, Přemysl Mališ a Dalibor Ištvanech.

Pravidelnými tréninky, vlastní píli a zájmem o volejbal 
družstvo sklízelo první úspěchy, když sedm let za sebou 
získalo titul přeborníka okresu. Nejdříve v kategorii mini-
žáků pak žáků a dorostenců (7 krát). Od roku 1993 až do 
roku 2003 je družstvo dorostenců účastníkem oblastního 
přeboru na Severní Moravě s velmi dobrými výsledky. 

V soutěžním roce 94/95 skončili na 2. místě stejně jako 
v roce 96/97 a 97/98. V roce 98/99 obsadili 5. pozici 
a v sezóně 99/00 skončili čtvrtí ze čtrnácti družstev. 

V tomto ročníku hrálo družstvo dorostenců v základní se-
stavě: Jakub Farný – nahrávač, Jakub Kokeš a Adam Uhlíř – 
smečaři, Ondřej Suchan a Roman Hrabec – blokaři, Roman 
Keller – univerzál, střídající hráči – Michal Bílek, Miroslav 
Pětroš, Michal Gurecký a Rudolf Mališ.

V letech 1994-2000, s výjimkou ročníku 98/99, se do-
rostenci umístili v mistrovských soutěžích jako nejlepší 
družstvo našeho okresu. Nadšení a výsledky hochů při-
vedly do oddílu skupinu děvčat, které od roku 91/92 za-
čaly hrát rovněž mistrovské soutěže nejdříve na úrovni 
okresu a po získání mistrovského titulu v roce 93/94 po-
stoupily do oblastního přeboru. Zvýšené požadavky v pří-
pravě družstva při relativně malém počtu hráček, vedlo 
po ukončení činnosti několika starších dívek v roce 1998, 
k rozpuštění tohoto družstva, s přechodem zbývajících do 
Sokola Frýdlant nad Ostravicí. Činnost celého oddílu v ce-
lém tomto období byla zaměřena zcela jednoznačně na 

Žákovský tým v roce 1993 tvořen zleva: O. Hajduškem, P. Hajduškem, 
P. Suchanem, L. Drastichem, K. Kučerou, M. Mohylou a O. Suchanem

Mužský kádr na turnaji v Raškovicích doplněn o borce z dorostu.  
Zleva O. Hajdušek, J. Čupa, P. Mališ, I. Lukeš, V. Pečinka, P. Štunda, 
V. Míček a L. Drastich

práci s mládeží. V dlouhodobých soutěžích volejbalového 
svazu v posledních deseti letech, pravidelně startuje kaž-
doročně celkem 5 až 6 družstev. Družstvo mužů od roku 
1996 nepřetržitě hrálo krajský přebor až do roku 2017.

Pavel Suchan, Lumír Hajdušek
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Knihobudka
Vy, kteří jste se vydali na procházku 
po žluté značce od kostela směrem 
na Čupek, jste si již jistě všimli nové 
knihobudky. Je umístěna na stromě 
hned u cesty. S nápadem knihobud-
ky přišla paní Lucie Matysová. Ipu na 
střechu poskytl pan Čupa, zbytky bu-
kového a smrkového dřeva pan Libor 
Čelinský, který také celé dílo během 
tří dnů zrealizoval. Pan Kubatý dal 
svolení k zavěšení na strom, který je 
v jeho vlastnictví a první knihobudka 
v Metylovicích byla na světě.

Během pár dnů byla plná knih. Za-
stoupeny jsou v ní snad všechny lite-
rární žánry od odborné, přes církevní 
až po dětskou literaturu.

A jak to celé funguje?
Knihobudka slouží k bezplatnému 
půjčování či výměně knih. Takže, 
jestli máte doma knížku, kterou už 

jste přečetli a je vám líto ji vyhodit, 
vyměňte ji v knihobudce za jinou. 
Nebo ji tam prostě nechte, ať si ji 
může přečíst někdo jiný. Naopak, po-
kud vás nějaká kniha zaujme, odneste 
si ji klidně domů. Po přečtení ji může-
te zase vrátit nebo vyměnit.

S ohledem na aktuální koronavirou 
pandemii však dbejte zvýšené obe-
zřetnosti. Zvažte při výběru knih po-
užití ochranných pomůcek – ochranu 
obličeje a rukou. Doporučujeme také 
ponechat knihu pár dnů v „karanténě“.

Věřme, že nám tato knihobudka bude 
dlouho sloužit ke spokojenosti nás 
všech.

Děkujeme autorům za nápad i rea-
lizaci a čtenářům přejeme příjemné 
chvilky s knihou z knihobudky.

Martina Mertová

Vzpomínka na oběti II. světové války 
Každoročně se schází občané Me-
tylovic u pomníku padlých, aby zde 
uctili památku těch, kteří zahynuli 
v době 2. světové války. Zda se toto 
setkání uskuteční i letos, a hlavně 
v jaké podobě není v tomto okamži-
ku ještě jasné, a to z důvodu koro-
navirové pandemie. Věřím však, že 
začátkem května se již omezující 
opatření zmírní a my si budeme moci 

u pomníku padlých připomenout ty, 
kteří položili své životy za naši svo-
bodu. 

Aktuální informace k uctění památ-
ky padlých za 2. světové války budou 
zveřejněny na webových stránkách 
obce a v místním rozhlase.

Ing. Lukáš Halata,  
starosta

kultura

Nové lineární pohony kostelních zvonů
Jak byli občané Metylovic informová-
ni v obecním rozhlase a na webových 
stánkách obce, proběhla v týdnu od 
pátku 8. března do pátku 12. března 
2021 generální oprava elektrických 
pohonů zvonů na místním kostele. 
Když naši předkové zakoupili před 
48 roky nové zvony, vybavili je na 
svou dobu tím nejmodernějším elek-
trickým pohonem, který v té době 
byl. Toto zařízeni pracovalo bez 

větších potíži až konce roku 2020, 
kdy se začalo projevovat vypadává-
ní ochran. Proto byla pozvána firma, 
která pro místní kostel zajišťuje pra-
videlné revize elektřiny a hromosvo-
du. Bylo zjištěno veliké opotřebení 
stávajícího zařízeni. Vedly se disku-
se co dál. Nakonec jme se rozhodli 
pro generální opravu. Oslovili jsme 
firmu IMPUS – B, která se jako jedi-
ná v ČR  zabývá montáži moderních 

pohonů zvonů pomoci lineárních 
motorů. Její pracovníci přijeli, zhod-
notili situaci a poslali nabídku a při-
bližný termín opravy. 

Jaký je rozdíl, mezi starým a novým 
typem pohonu? Starý pohon byl me-
chanický. Zjednodušeně popsáno. Na 
zvonových závěsech byla našroubo-
vána lanová kola, přes ně pak bylo ve 
dvojsmyčce namotáno ocelové lano. 

Farnost
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Na něj byl ve smyčce navázán ozube-
ný řetěz, který byl zavěšen na ozu-
benou rozetu motoru. Aby se motor 
netočil do kola, byl na zvonu mecha-
nismus, který rozpojoval a zapojoval 
přívod elektrického proudu do mo-
toru a tím se zvon houpal. 

Nový pohon lineárním motorem je na-
prosto bezdotykový, pracující na prin-
cipu elektromagnetu a je velmi podob-
ný zvonění lidskou silou. Zvon šetří 
a má při poslechu jemnější melodii.

Děkuji tímto firmě IMPULS – B a všem 
farníkům, kteří se na této generální 
opravě podíleli. Děkuji rovněž far-
níkům a OÚ za finanční dary na tuto 
opravu upřímným „Pán Bůh zaplať“ 
a také přáním, aby tyto zvony sloužily 
hodně dlouho dalším generacím.

Vavřín Michalec

Z pamětí Ondřeje 
Lepíka 
V táboře jsme se 
zdrželi šest týd-
nů. Pak přišel po 
obědě rozkaz, 
abychom se šli 
koupat a všechno 
vzali s sebou. Je-
likož jsme dosud 
neodevzdali jídel-
ní náčiní tušil jsem, že se vrátíme.  
A tak jsem si pod prkno stanu schoval 
modlitební knížky a kouření. Šli jsme 
asi čtvrt hodiny a došli ke krytému 
koupališti Tam byl vydán nový, nám 
nepochopitelný rozkaz. „Nejdřív zout 
boty, pak do dezinfekce“. Postupova-
li jsme jeden za druhým. Jakmile byly 
boty na hromadě šel jsem dále. Na 
dvorku přistály čepice, trochu dále 
byla hromada blůz, dále kalhot, pak 
košil a naposledy spodků. Každý do-
stal kousek mýdla a šel pod sprchu. 
Voda nebyla sice příliš ohřátá, ale 
vždyť bylo léto. Dlouho jsme se pod 
sprchou nezdrželi, protože přichá-
zeli další a další. Tedy z pod sprchy 
ven. Cesta vedla do bazénu. Tam se 
nikomu nechtělo. V něm byla voda 
chladnější, dobře dva metry hluboká, 

nejméně čtyři metry široká. Muselo 
se přeplavat na druhou stranu. Kdo 
se na kraji zastavil toho tam s vese-
lým křikem následující shodili. Neu-
měl jsem plavat, a proto jsem skočil 
skoro do půl bazénu. Jak se dalo jsem 
se dostal na druhou stranu. Tam už 
jeden druhého vytahoval.

Zde nás čekalo překvapení. Každý 
dostal nejdříve pěkný ručník. Ten si 
už musil ponechat.  Nyní se postupo-
valo zase jeden za druhým a vypada-
lo to jako při výstroji do marškom-
panie.  Z první hromady jsem dostal 
novou flanelovou košili, z další spod-
ky, pak kalhoty a nakonec kabát. 
Všechno nové. Oblek štruksový, pev-
ný. Jenže k naší nelibosti jak na kal-
hotách, tak na kabátě byla vystřiže-
ná kulatá díra, která měla v průměru 
asi dvanáct centimetrů. Byla ovšem 
zašitá jinobarevnou látkou. Na ka-
bátě barvy hnědé záplata modrá, na 
kabátě barvy modré záplata červe-
ná. Na kabátě mezi lopatkami a na 
kalhotách byly záplaty dvě. Na jedné 
nohavici nad kolenem vzadu, na dru-
hé pod kolenem vpředu. Když jsme 
vyfasovali   kalhoty modré byla blů-
za hnědá a naopak. Naposled jsme se 
dělili o boty a čepice. Ale tu už jsem 
nedostal, předběhli mě. Musil jsem 
se spokojit s helmou, kterou si mnozí 

do zajetí donesli nemajíce čepici. Než 
jsme byli oblečeni a vrátili se do le-
žení už byl oběd. Po něm jsme jídel-
ní nádobí odevzdali a znovu museli 
nastoupit. Tentokrát jsme odcházeli 
doopravdy na nádraží. Než nás napo-
čítali do nákladního vlaku a ten, než 
se hnul, tak už se stmívalo. 

Kam jedeme? Nikdo nevěděl. Byli 
jsme zvědaví. Rovina, po které jsme 
jeli brzo zmizela a vlak ujížděl mezi 
nízkými pahorky, které byly čím dál 
vyšší. Všeobecný úsudek v našem va-
goně byl: „Jedeme do Švýcar.“ Odpo-
roval jsem. Z počátku jízdy měli jsme 
jedny dveře pootevřeny a v nich se-
děl anglický voják s puškou. Všichni 
jsme za ním stát nemohli. Proto jsem 
si šel sednout do kouta vagonu. Vedle 
mě se uvelebil kaprál.  Byl to Bosňák. 

„Tak bych si zakouřil!“, posteskl si. 
„Už jsem dva dny nekouřil. Však si 
zapálíme“, řekl jsem mu potichu. „Už 
jsme šest týdnů v zajetí. Třeba kou-
řím jen jednu denně už budu se zá-
sobou do zajetí připravenou hotov. 
Ještě mám ale balíček tabáku.“ Tak 
jsme si v koutě ukroutili po cigaretě. 
„Až pojedeme domů, musíš se u nás 
zastavit. Za tu cigaretu ti dám balík 
tabáku, vždyť ho doma máme na poli 
celý lán,“ sliboval kaprál. 

okénko do historie



obce METYLOVICE

19

číslo 3/2021

Tato cigareta se mi vyplatila ještě 
týž večer. Sotva vlak zastavil přine-
sl nám voják večeři. Suchary a kon-
zervy jako obvykle. Jednu pro dva 
muže. Nemohl nás postavit do řady, 
a tak vsypal konzervy do vagonu. 
Hurá! Konzervy ihned zmizely a já 
ani nevím, s kým se budu dělit. Ni-
kdo se s konzervou nehlásil. Budu 
asi bez večeře. Tu kaprál Bosňák 
zasáhl. „Dva a dva, kteří mají kon-
zervu k sobě! zněl jeho rozkaz. Sta-
lo se. Hned se zjistilo, kdo konzervu 
zatajil. Dostal od Bosňáka pohlavek 
s rozsudkem, že dnes bude bez ve-
čeře. Ovšem, že jsem se s ním roz-
dělil. Byl to k mé lítosti Čech, rovněž 
kaprál. Jmenoval se Nedvěd. 

Na noc nás ve vagonu zavřeli. Pou-
ze malým zamřížovaným okénkem 
jsme sledovali, jak to venku vypadá. 
Jeli jsme hornatou krajinou, dle sví-
tícího měsíčku na západ. Uznal jsem, 
že je zde asi elektrický pohon vlaku 

dle zelenavých záblesků, což nemoh-
lo být od svatojánských mušek, jak 
někteří tvrdili.  Pozdě v noci jsme 
zastavili.  A z mé pozorovatelny - 
okénka objevil se mi pohled, na kte-
rý nezapomenu. V plném měsíčním 
světle jsem uviděl na mírném svahu 
do běla svítící domy a vedle celý les 
stožárů plachetních lodí.  Čeřící se 
voda hrála měsíčními paprsky. Kde 
to jsme? Při rozjíždění vlaku jsem 
zahlédl nápis Gonna. Většina ve va-
goně se hádala, že je to Zonneva ve 
Švýcarsku se svým horským jeze-
rem. Ale to množství lodí, které tu 
byly mi vrtalo hlavou. Konečně se 
mi v ní rozbřesklo. Vždyť je to Janov! 
Byli jsme u Středozemního moře. Až 
na několik hlasů byl můj názor přijat.   

Za ranního úsvitu jsme zase vzhůru. 
Máme snídani a opět voják s puškou 
otevírá vrata vagónu na naši žádost 
dokořán.  Projíždíme pořád horami, 
mezi nimi tu a tam prosvitne moře. 

Čtu stanice. Tulúz, Tulan. Zde je ně-
kde hranice mezi Itálií a Francií. Na 
vrcholcích kopců je nějaká pevnost. 
Brzy hory přecházejí v nižší pahor-
ky. Železnice se přiblížila k moři. Po-
malu ráz horské i podhorské krajiny 
mizí a objevuje se nám dosud nezná-
mý pohled. Železnice i autostráda 
vedou poblíž mořského břehu. Na 
druhé straně bylo vidět stráň, která, 
stoupala a na ní samé nádherné větší 
či menší vilky. V zahradách, které je 
obklopují kvetou růže, různé květiny 
a cizokrajné stromy Poprvé v životě 
vidím na stromech citrony a tu a tam 
i pomeranče. Citronové stromy jsou 
velikosti menší švestky, pomeran-
čové naší jabloně. Ještě jedny stro-
my mě zajímají. Vzrůstem jsou jako 
u nás kaštany, mezi listím vidím cho-
máče lusků, které jsou silnější než 
naše fazolové. Dostalo se mi vysvět-
lení, že jsou to banány.  

inzerce

Aktivace 
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377
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středa 

5. 5.
Vzpomínka na oběti II. světové války  
- osvobození Metylovic (1945)

pátek 14.00 - 18.00
7. 5. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín, 

sobota 8.00 - 12.00
8. 5. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

pátek 14.00 - 18.00
4. 6. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
5. 6. Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu, horní kravín

každou  10.00 - 12.00
sobotu Sběr bio odpadu, horní kravín

sobota 

26. 6. 

Cykloden se v tomto naplánovaném termínu z důvodu 
koronavirové pandemie neuskuteční.
O náhradním termínu budou občané informováni prostřednictvím 
rozhlasu, plakátů a webových

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

akce květen, červen 
kulturní, společenské, sportovní akce

Jak znáte historii své obce?
1. V kterém roce byly založeny Mety-

lovice?
M) 1199
O) 1299
B) 1399

2. Který spolek byl založen v roce 
1886 a je tedy nejstarším spolkem 
v naší vesnici?
A) Orel
D) Sokol
K) Sbor dobrovolných hasičů

3. Kdy byly uspořádány první mety-
lovské Šibřinky?
L) 1911
M) 1945
Č) 1919

4. V kterém roce byla v Metylovicích 
otevřena první obecní knihovna?
N) 1910
Í) 1894
Ž) 1906

5. Kdy byla založena obecní kronika?
P) 1918
O) 1920
V) 1924

6. V kterém roce bylo navázáno auto-
busové spojení mezi Metylovicemi 
a Frýdkem-Místek?
L) 1918
S) 1934
A) 1927

7. Kdy byl v metylovské Sokolovně 
promítnut první němý film?
P) 1918
R) 1928
T) 1938

8. V kterém roce byla zřízena první 
mateřská škola?
F) 1922
D) 1939
Ř) 1952

9. Víte, kdy byla dokončena elektrifi-
kace Metylovic?
Í) 1945
L) 1920
Z) 1933

Správné odpovědi: O, K, Č, Í, V, A, R, D, Z


