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Pomoc firmám a podnikatelům  
pocítí i naše obec
Společníci malých společností s ru-
čením omezeným s nejvýše dvěma 
společníky, které poškodila epide-
mie koronaviru, budou moci požádat 
o státní příspěvek 500 Kč na den. Na 
konci května to stvrdila Sněmovna. 
Po rozsáhlé debatě plné sporů ale od-
mítla návrh Senátu, aby se příspěvek 
vyplácel přímo ze státního rozpočtu, 
a nikoli jen z vybraných daní z příjmů 
zaměstnanců. Tento senátní návrh 
měl zabránit tomu, aby obce a kra-
je přicházely o peníze z takzvaných 
sdílených daní, z nichž se příspěvek 
vyplácí.

Naše obec již s poklesem sdílených 
daní počítá (v letošním roce bude 
výnos nižší o cca 4 - 5 mil. Kč a stej-
ný možná větší bude i v dalším roce). 
Jsme tedy solidární se státem a víme, 
že příjem ze sdílených daní RUD (roz-
počtové určení daní) bude menší. Ale 
nelíbí se mi postup státu, který ten-
to svůj očekávaný pokles ještě dále 
prohlubuje právě ve sdílených da-
ních u kompenzací pro OSVČ, z nichž 
ovšem obce na rozdíl od státu nemají 
žádný příjem. Naopak je kompenzač-
ní bonus vyplácen z daňových příjmů 

ze závislé činnosti (zaměstnaneckých 
vztahů), které představují významné 
daňové příjmy samospráv. Díky kom-
penzačnímu bonusu tak přijde naše 
obec o dalších cca 1,2 mil. Kč z daňo-
vých příjmů.

Je třeba zdůraznit, že obce a kraje na-
příč celou republikou se v současnos-
ti samy snaží vyjít vstříc nejen oso-
bám samostatně výdělečně činným, 
ale i dalším osobám, kterým nezvy-
šují koeficient daně z nemovitostí, od-
pouštějí místní poplatky, nájemné ve 
svých prostorách i další zasmluvněné 
platby. Zároveň na své náklady mnoh-
dy zajišťují svým občanům roušky, 
dezinfekci, nákupy pro ohrožené sku-
piny atd. 

Proto mě překvapily informace pana 
místostarosty, publikované v minu-
lém čísle Zpravodaje obce Metylovice, 
že pro další období přednese zastupi-
telům tyto návrhy na pomoc ze strany 
obce v současné a po-krizové době: 
Fond obce na podporu osob postiže-
ných koronavirovou krizí formou bez-
úročné půjčky s odloženou splatností 
pro samoživitele/ky a občany, co přišli 
o práci. Kompenzace podnikatelům 

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

po koronavirové pandemii, která 
nás paralyzovala v prvních jarních 
týdnech, se náš život vrací poma-
lu do normálu. Uplynulé období 
bylo skoupé na kulturní, sportovní 
i společenské akce, ale život se úpl-
ně nezastavil a ledacos se i událo. 
Například dubnové zasedání za-
stupitelstva se, snad poprvé v his-
torii obce, konalo za přítomnosti 
Policie ČR. Proč? To se můžete 
dočíst ve vyjádření starosty i mís-
tostarosty obce. 

Poměrně velkou část tohoto Zpra-
vodaje věnujeme rekonstrukci zá-
zemí na fotbalovém hřišti, která 
rozproudila mezi občany rozsáh-
lou diskuzi. Snad bude vysvětlení 
všech zainteresovaných dostaču-
jící.

V loňském roce podali zastupitelé 
sdružení PRO METYLOVICE trest-
ní oznámení na starostu obce Ing. 
Lukáše Halatu ve věci zneužití 
pravomoci úřední osoby. O tom, 
jak dopadlo vyšetřování všech do-
tčených orgánů si můžete přečíst 
v rubrice „Dění v obci“.

Všechny jistě potěšilo, že byla za-
počata tolik očekávaná stavba 
chodníku. A ještě radostnější je, že 
jsme na tuto stavbu obdrželi do-
taci, díky čemuž ušetříme několik 
miliónů z obecní „kasy“. 

A zastupitelé (i když ne všichni) 
mysleli také na naše starší spolu-
občany a schválili poskytnutí daru 
seniorům z rozpočtu obce Metylo-
vice. Pravidla pro poskytnutí daru 
najdete v rubrice „Dění v obci“.

Takže doufáme, že vám toto číslo 
Zpravodaje přinese mnoho zajíma-
vého čtení.

Přejeme vám pohodovou dovole-
nou a dětem slunečné a bezstarost-
né prázdniny.

Redakční rada

obsah

sLovo staRostY
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a těm, kteří jsou postiženi ekonomicky 
– nájmy, školkovné, finanční prostřed-
ky pro blízké léčebné a sociální zaříze-
ní na nákup pomůcek apod. Uplynuly 
3 měsíce (konaly se dvě zasedání za-
stupitelstva), ale konkrétní návrh od 
pana místostarosty se neobjevil žád-
ný. Opět to bylo naštěstí jen plácnutí 
do vody. Bez ohledu na to, jakým způ-
sobem by pan místostarosta zjišťoval, 
kdo z občanů obce patří do té či oné cí-
lové skupiny, si myslím, že tato opatře-
ní zajišťují v prvé řadě k tomu zřízené 
úřady (úřad práce) či instituce (odbor 
sociálních věcí), lépe řečeno stát (pro-
tikrizový daňový balíček, kurzarbeit, 
ošetřovné, program „Pětadvacítka“, 
COVID I, II atd.). Vláda k tomu chystá 
nejvyšší schodek státního rozpočtu 
v dějinách ČR, a to až ve výši 500 mi-
liard Kč. Jak jsem psal výše i naše obec 
přispěla či přispěje na pomoc firmám 
a podnikatelům jen za letošní rok část-
kou cca 1,2 mil. Kč. O další možná de-
sítky miliónu pak přijdeme kvůli po-
klesu ekonomiky. 

Ministryně financí paní Alena Schille-
rová k tomu podotkla, že je připra-
vena výpadek příjmů obcí podpořit 
masívními dotacemi. I kdyby došlo 
k plnému nahrazení prostředků RUD 
dotačními toky, nepůjde o totožné 
finanční prostředky s ohledem na je-
jich správu. Prostředky, plynoucí sa-
mosprávám ze sdílených daní, před-
stavují zákonný nárok pro každou 
obec či kraj. Oproti tomu samospráva 
nemůže ve svých rozpočtech počítat 
s dotacemi, neboť jsou nenárokové. 
Takový krok by byl z pohledu řádné-
ho hospodáře, kterým také obce jsou, 
nebezpečný a nezodpovědný. Je zde 
ovšem další významný rozdíl. Pro-
středky RUD jsou užívány samosprá-

vami v souladu se zákonem o obcích. 
Oproti tomu dotační toky podléhají 
celé řadě byrokratických povinnos-
tí. Veřejné zdroje, které samosprávy 
využívají na základě RUD, přináší 
mimo transparentní užití veřejných 
zdrojů co nejblíže občanům také ak-
celeraci regionální ekonomiky, pod-
poru živnostníků a znovuobnovení 
ekonomických řetězců v území. Navíc 
nikde není jistota, že projekt, na kte-
rý máme vyřízené stavební povolení 
a chceme jej realizovat (např. rekon-
strukce zázemí sportovního areálu) 
bude odpovídat podmínkám nějaké-
ho dotačního titulu. Dále nikde není 
napsáno, že bude dostatek financí na 
pokrytí všech žádostí.  Již dnes paní 
mistryně pro místní rozvoj (MMR) 
Klára Dostálová spočítala, že celková 
hodnota projektů na investice do roz-
voje obcí, na které už nezbyly finanč-
ní prostředky v tomto roce tzv. zásob-
ník projektů, dosahuje cca 10 mld. Kč. 
A to ještě MMR v loňském dotačním 
programu Podpory obnovy a rozvo-
je venkova obcí do 3 000 obyvatel 
nevyhlásilo 6 podprogramů z celko-
vých 11, které byly spuštěny např. 
v roce 2018. Takže vloni nebyl vyhlá-
šen dotační titul na opravu místních 
komunikací, na obnovu staveb a za-
řízení dopravní infrastruktury, na 
rekonstrukci a přestavbu veřejných 
budov, na obnovu drobných sakrál-
ních staveb a hřbitovů, revitalizaci 
veřejných ploch v zastavěném území 
obce a na sdílené vybavení komunál-
ní technikou. Prostě na vše, co malé 
obce nejvíce potřebují. Pak existuje 
dotační titul pro obce od 3 000 do 
10 000 obyvatel, který se však naší 
vesnice s 1 750 obyvateli netýká. Tak-
že si nedovedu představit, že chce 

Vláda ČR uspokojit všechny obce, 
když malé obce v loňském roce nemě-
ly ani na co žádat, když ministerstvo 
pro ně nevyhlásilo vhodné dotační ti-
tuly. Tyto obce se v zásobníku projek-
tů ani neobjeví, poněvadž nepodaly 
žádnou žádost.

Dále paní ministryně financí Schille-
rová poukazuje na to, že příjmy 
územních samospráv jsou ve výborné 
kondici, mají přebytky hospodaření 
a mohou tak bez obav realizovat své 
záměry. Jestli jde o přebytky nebo lépe 
řečeno úspory obcí a krajů, je zřejmé, 
že pokud v posledních letech stoupaly 
příjmy obcí, stoupaly také příjmy státu 
(ekonomický růst posledních let je ne-
oddiskutovatelný). Obce na tuto situa-
ci reagovaly částečně úsporami, které 
jsou určené na investice, či nečekané 
události, jako je korona krize, živelné 
pohromy jako jsou povodně, vichřice 
apod., ale také bezprecedentní inves-
tiční aktivitou. Jinými slovy, samo-
správy v roce 2018 dokázaly výrazně 
zvýšit svou investiční aktivitu s ohle-
dem na stimulační impuls volebního 
cyklu a tento impuls nyní očekávají 
od Vlády ČR a Parlamentu ČR. Obce si 
mnohdy nechtějí brát úvěry z důvodu 
tzv. dluhové brzdy a dále také nemo-
hou vytvářet schodky či vydávat dlu-
hopisy, jak je tomu u státu. Stejně jako 
domácnosti, i obec si na investice musí 
nejdříve uspořit. 

Ing. Lukáš Halata, starosta obce

(čerpáno a upraveno z Otevřené reak-
ce předsedy SMO ČR, předsedy SMS ČR 
a předsedkyně SPOV ČR na otevřený do-
pis ministryně financí ČR Aleny Schille-
rové ze dne 19. 5. 2020 ohledně dopadů 
kompenzačního bonusu na samosprá-
vy).

dění v obci

Dubnové zastupitelstvo se konalo za přítomnosti  
Policie ČR
Dubnové jednání Zastupitelstva obce 
Metylovice se konalo, snad poprvé 
v historii obce, za přítomnosti Policie 
ČR. Proč se tak stalo si můžete přečíst 
ve vyjádření starosty i místostarosty 
obce.

Vyjádření starosty obce  
(ze dne 24. 4. 2020)
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se vyjádřil k jedná-
ní zastupitelstva konaného 21. dubna 

2020, o jehož konání se vyskytují růz-
né, často i protichůdné a nepravdivé 
informace.

Jak jistě víte nejvyšším orgánem obce 
je zastupitelstvo. Výkonným orgá-
nem je pak rada obce a v obcích, kde 
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se rada nevolí, vykonává část její pra-
vomoci starosta obce. Jelikož u nás 
v Metylovicích radu obce nemáme, 
tak o většině návrhů rozhoduje za-
stupitelstvo obce. Proto se schází-
me pravidelně 1x měsíčně, abychom 
zvládli projednat všechny body pro-
gramu zastupitelstva, kterých se kaž-
dý měsíc nasbírá docela dost. V letoš-
ním roce se konala dvě zasedání, a to 
v lednu a v únoru. Jednání zastupitel-
stva obce naplánované na 24. března, 
muselo být na základě Pokynu Mi-
nisterstva vnitra odloženo. V té době 
se totiž mohlo zastupitelstvo konat 
pouze za podmínky, že bude jednání 
zastupitelstva nezbytné a zcela nevy-
hnutelné s možností projednávat jen 
omezený okruh bodů.

Dne 6. 4. 2020 bylo publikováno usne-
sení vlády č. 151/2020 Sb., dle něhož 
bylo s účinností od 7. 4. 2020, po dobu 
trvání nouzového stavu, možno konat 
zasedání zastupitelstva obce a jiných 
kolektivních orgánů obce za dodrže-
ní stanovených podmínek. V případě 
osobní účasti členů zastupitelstva sta-
noví krizové opatření dvě povinnosti: 
povinnost zakrytí úst a nosu rouškou 
či jiným způsobem a povinnost dodr-
žovat vzájemné odstupy 2 metry. Dále 
je formou doporučení stanoveno, aby 
v případě osobní účasti došlo k od-
dělení členů zastupitelstva obce od 
ostatních osob vhodnými prostředky 
např. jejich účastí v oddělené místnos-
ti nebo konání zasedání v otevřeném 
prostoru. Zároveň musí být zachová-
na možnost uplatňovat zákonná práva 
spojená s účastí na jednání zastupi-
telstva dle § 93 odst. 3 zákona o ob-
cích (zasedání zastupitelstva obce je 
veřejné). Proto se jednání zastupitel-
stva obce Metylovice konalo dne 21. 4. 
2020 v sokolovně ve dvou od sebe od-
dělených prostorách. V kinosále zase-
dali členové zastupitelstva a tělocvič-
na byla určena pro veřejnost. Prostor 
pro občany byl ozvučen, aby bylo sly-
šet, co se projednává, a aby všichni 
přítomní občané měli možnost se přes 
bezdrátový mikrofon ke každému 
bodu vyjádřit.

Program jednání zastupitelstva tvo-
řily z velké části body, které se již 
měly projednávat na březnovém za-
sedání (veřejnoprávní smlouva s SK 
Metylovice, dodatky ke smlouvám 
o dílo na realizaci akcí Metylovice 

– chodník, úsek 1,2 a 3, rozpočtová 
úprava nebo příkazní smlouvy na 
technický dozor investora a koordi-
nátora u staveb chodníků). Dále byl 
program doplněn např. o výběr zho-
tovitele na prodloužení vodovodu, 
o schválení účetních závěrek obce 
a základní školy anebo také o Do-
hodu s SmVak o činnosti a umístění 
stavby „Chodník Vrchovina – Žukov“ 
v ochranném pásmu vodního díla. Po-
kud jsme nyní v obci nechtěli zastavit 
stavební činnosti (realizaci chodníků 
– úsek 1,2 a 3, rozšíření vodovodu), 
projekční činnosti (chodník Vrchovi-
na – Žukov, chodník ZŠ – dolní konec) 
a platbu faktur (rozpočtová úprava 
č. 3), tak nebyl důvod déle čekat a ko-
nání zastupitelstva odkládat. Svolal 
jsem tedy zastupitelstvo na základě 
usnesení vlády č. 151/2020 Sb. a dle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích.

V úterý 21. 4. 2020 cca 5 minut před 
zahájením řádně svolaného zastupi-
telstva mi pan místostarosta sdělil, že 
s konáním zastupitelstva nesouhlasí, 
protože se dnes informoval na hygi-
eně a na ministerstvu zdravotnictví, 
kde mu údajně sdělili, že konání za-
stupitelstva v tomto stylu je zakáza-
né. Žádné písemné vyjádření hygieny 
ani ministerstva mi však nepředložil.

S úderem 17 hodiny jsem zasedání 
zastupitelstva zahájil. Přítomno bylo 
6 z 11 zastupitelů (Lukáš Halata, Ja-
roslav Svolinský, Jiří Závodný, Leona 
Pavlásková, Jakub Farný a Tomáš Ra-
bas). Zastupitelstvo bylo tedy usná-
šeníschopné. Asi po 10 minutách do-
razil, na podnět pana místostarosty, 
zástupce Policie ČR. Zeptal se mě, na 
základě čeho jsem zasedání svolal. 
Předal jsem mu tedy k prostudování 
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usnesení vlády č. 151/2020 Sb. Zá-
stupce policie po obhlídce prostor so-
kolovny neshledal důvod k ukončení 
či rozpuštění zasedání zastupitelstva 
– byly dodrženy rozestupy 2 metry, 
všichni měli ochranné prostředky 
(rukavice i roušky) zastupitelé sedě-
li v místnosti oddělené od veřejnosti. 
Určitě jsme dodrželi větší hygienické 
podmínky a opatření než např. v su-
per a hobby marketech nebo jiných 
obchodech. Nakonec byl celý program 
projednán až na body, ke kterým měl 
připravit podklady pan místostaros-
ta, např. „Program na poskytování 
návratné finanční výpomoci na vý-
měnu kotlů“ nebo „Zpracování archi-
tektonické studie zateplení a rekon-
strukce hasičských zbrojnic“. 

Do dnešního dne mě nikdo z hygieny 
ani z ministerstva vnitra či minis-
terstva zdravotnictví nekontaktoval 
a nedostal jsem ani žádnou relevant-
ní informaci, že by svolání zastupitel-
stva bylo nezákonné. 

Jen pro informaci, zasedání zastupi-
telstva se v okolních obcích konalo 
ještě dříve než u nás, například 16. 4. 
Malenovice, 16. 4. Čeladná a 20. 4. 
Lhotka.

Díky tomu, že jsme se opět po dvou 
měsících sešli, sice ne v plném počtu, 
ale alespoň v usnášeníschopném sta-
vu, jsme nezastavili chod obce, ba nao-
pak jsme pomohli jejímu dalšímu roz-
voji. Můžeme tak pokračovat ve stavbě 
chodníků, můžeme zahájit stavbu vo-
dovodu, schválili jsme finanční podpo-
ru místním spolkům (zahrádkářům, 
myslivcům, Janě Šimkové a jejímu 
mysliveckému kroužku, aj.).

A rovněž jsme uzavřeli tolik disku-
tovanou veřejnoprávní smlouvu s SK 
Metylovice, o které bych vás chtěl in-
formovat podrobněji. V žádném pří-
padě se nejedná o DAR obce Metylo-
vice Sportovnímu klubu, jak je někdy 
mylně (a možná i záměrně) uváděno. 

Veřejnoprávní smlouva se Sportov-
ním klubem Metylovice je uzavřena 
na poskytnutí účelové dotace na pro-
vedení rekonstrukce zázemí na fotba-
lovém hřišti, na kterou je již několik 
let vydané stavební povolení. Dotace 
bude Sportovnímu klubu uvolňová-
na dle fakturace. Ta bude probíhat 
1x měsíčně. Sportovní klub takovouto 

fakturu předloží vždy obci, a pokud 
bude odpovídat odsouhlasenému sou-
pisu prací technickým dozorem in-
vestora, zástupcem investora (někdo 
z SK) a pověřeným zástupcem obce, 
pak obec poskytne Sportovnímu klu-
bu dotaci, rovnající se částce poža-
dované v předmětné faktuře. Spolek 
je navíc povinen předložit obci prů-
běžné vyúčtování realizace projektu 
zpracované k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 
2021 nejpozději do 15. 1. následující-
ho kalendářního roku. Kromě jiného 
je spolek dále povinen předložit obci 
závěrečné vyúčtování celého realizo-
vaného projektu, nejpozději do 60 ka-
lendářních dnů od kolaudace stavby.

I když veškeré zázemí (budova s hos-
půdkou, šatnami a umývárnami) zů-
stává nadále ve vlastnictví obce, tak 
investorem bude na základě smlouvy 
o výpůjčce Sportovní klub, který za fi-
nanční prostředky obce provede tech-
nické zhodnocení této budovy, která 
pořád je a bude majetkem obce. A proč 
tedy bude investorem Sportovní klub? 
Protože SK má stále možnost žádat 
o investiční dotace na obnovu spor-
tovních zařízení např. z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy nebo 
třeba i z nově vzniklé Národní spor-
tovní agentury. Pro obce žádný takový 
dotační titul v současné době neexis-
tuje. A kdyby dotace vyšla, tak by to 
bylo pro nás všechny jen další plus. 

Investiční akce, které máme stavebně 
připravené, tj. máme přinejmenším 
vydané platné stavební povolení, se 
nyní realizují (chodník od kostela až 
po Paseky, sběrný dvůr a kompostár-
na), tak proč nerekonstruovat zázemí 
na hřišti, když máme vyřízené sta-
vební povolení a na bankovním účtu 
obce cca 47 mil. Kč? Na co čekat, až 
nám ty peníze „sežere“ inflace? Jiná 
větší investiční akce není v této chvílí 
na obci připravena. Teprve se projek-
tují další etapy chodníků směrem na 
Lhotku a dolní konec nebo se zpraco-
vává technickoekonomická studie na 
likvidaci splaškových vod. Proto je 
snad lepší peníze investovat do další-
ho rozvoje obce, a ne je nechat ležet 
na účtu bez nějakého zhodnocení. 
Vždyť areál SK Metylovice využívají 
místní spolky – Sbor dobrovolných 
hasičů (tréninky, pohárová soutěž 
a závod TFA), Spolek rodičů (dětský 
den, pálení žákovských), Klub seniorů 

(smažení placků, vaječiny, párků, vý-
roční schůze), obec Metylovice (Den 
obce, pouť, předvánoční jarmark, 
pohádkové cesty, čarodějnické slety, 
trojsešup), Základní a mateřská ško-
la (hodiny tělesné výchovy, vycházky 
s dětmi, McDONALD‘S CUP), Odborný 
léčebný ústav Metylovice (pohybo-
vé aktivity dětí s obezitou), nájemce 
hospůdky (letní kina, pivní slavnos-
ti, oslavy životních výročí), Psí škola 
FENIX (závody v psím sportu Obedi-
ence) a v neposlední řadě i SK Mety-
lovice (dortový turnaj mládeže, Me-
tylovice CAP, memoriál Ondřeje Šprly, 
memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, 
noční turnaj starých gard, branný 
závod Medvědí stezka, letní fotbalový 
kemp, soutěžní fotbalová a volejba-
lová utkání, tréninky fotbalu, volej-
balu a nohejbalu, cvičení dívek a žen 
ASPV, stavění a kácení máje a spous-
ty dalších akcí). To zázemí neslouží 
a nebude sloužit jen jednomu spolku 
či několika jedincům, ale všem. Areál 
je již nyní přístupný veřejnosti, což se 
už dnes málokde vidí. Ve většině obcí 
jsou sportovní areály oploceny a slou-
ží pouze sportovním oddílům.

Proto by se někteří jedinci z řad obča-
nů, ale především zastupitelů mohli 
nad sebou zamyslet.

Možná by bylo dobré méně mluvit 
a začít více pracovat. Rok čekáme na 
výkresy na projekt chodníku od školy 
na dolní konec. Již rok mohly být opra-
veny komunikace nad svatou Annou, 
na Žukově a u horního kravína. Rok 
řešíme opěrnou stěnu za hospůdkou 
na hřišti. Více jak rok se mluví o zpra-
cování technickoekonomického zhod-
nocení nakládání s odpadními voda-
mi – vše v gesci stavebního výboru, 
především však místostarosty obce. 
Pořád se tvoří jen nějaké studie, hle-
dají se další právní názory a důležitá 
rozhodnutí se stále odkládají. Vezmě-
te už prosím všichni konečně odpo-
vědnost do svých rukou a přestaňte 
se chovat alibisticky. Byli jste zvoleni 
občany, tak za ně rozhodujte. Zatím 
to vypadá, že některým zastupitelům 
snad ani o občany a jejich blaho nejde.

Je obtížné pracovat v období virové 
infekce, ale daleko náročnější je pra-
covat v prostředí nedůvěry …

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Pohled místostarosty  
k jednání zastupitelstva  
konaného dne 21. 4. 2020
Vážení spoluobčané,

nezbývá mi než zareagovat na vyjá-
dření pana starosty ke konání uve-
deného zastupitelstva. Chtěl bych, 
abyste měli informace z obou stran, 
a mohli si vytvořit kompletní názor.

Správnost konání zastupitelstva

Když mi starosta týden před konáním 
zastupitelstva oznámil, že ho svolává, 
na místě jsem se ptal, jestli je to oprav-
du v pořádku a dle všech pravidel. Chtěl 
jsem, aby nám poslal podklad, na zákla-
dě čeho toto odvozuje. V průběhu týdne 
prakticky stejný požadavek byl vzne-
sen od další zastupitelky, která pak 
zaslala usnesení vlády č. 151/2020 Sb., 
kde byla podmínka, že by zastupitelé 
měli sedět v jiné místnosti než veřej-
nost. Už toto bylo v rozporu s vyhláše-
ním a plánem konání zastupitelstva, 
které se mělo celé uspořádat jen v ki-
nosále, což určitě některé spoluobčany 
odradilo od účasti a neumožnilo jim 
uplatňovat svá práva. Postupně jsme 
dospěli k názoru, že musí být rovněž 
splněny podmínky ze strany Minister-
stva zdravotnictví, které má na starosti 
koordinaci všech krizových opatření.

Dva dny před jednáním jsem začal ob-
volávat hygienické stanice a minister-
stvo, v den konání zastupitelstva jsem 
obdržel od všech stejnou odpověď, že 
se zastupitelé mohou sejít, ale určitě je 
zakázáno být v jedné místnosti s ob-
čany. Zavolal jsem dále na hygienickou 
stanici v Ostravě, potvrdili mi to samé 
a nechtějte slyšet, jak dále tento krok 
komentovali, správně bychom z jejich 
pohledu neměli zastupitelstvo pořádat 
vůbec. O půl druhé (ne 5 minut před 
jednáním) jsem tuto informaci z hygi-
eny poslal e-mailem starostovi a o půl 
hodiny později jsem ho informoval také 
sms zprávou. Požadoval jsem, aby za-
stupitelstvo bylo zrušeno a aby nové 
bylo uspořádáno ve chvíli, kdy bude 
možná bezproblémová účast obyvatel, 
nebo až bude vyřešen online přenos 
jednání. Na to starosta nereagoval. Bylo 
mi jen na místě řečeno, že když se mi to 
nelíbí, nemusím tam být. Spolu s pří-
slušníkem policie jsem v době jednání 
znova volal na hygienu, kdy byl vyslo-

ven zpřesňující požadavek na přítom-
nost max. 10 osob, který má stále platit.

Všichni zástupci sdružení Pro Metylo-
vice se rozhodli, že takto organizova-
né zastupitelstvo nemůžeme podpořit. 
Následně mi bylo starostou řečeno, že 
pouhá ústní informace je pro něj ne-
závazná. Týden po jednání zastupi-
telstva (29. 2.) jsem získal vyjádření 
MUDr. Rostislava Maďara, koordináto-
ra epidemiologického týmu ministra 
zdravotnictví, který odpověděl, že ko-
nání zastupitelstev zatím možné není, 
a bude možné nejdříve od 11. května. 
Až dne 15. května, tedy cca 3 týdny od 
konání našeho zastupitelstva, vydalo 
Ministerstvo vnitra Informaci ke ko-
nání zasedání zastupitelstev obcí po 
ukončení nouzového stavu. V něm se 
říkají mimo jiné tři věci: 

Na jednání zastupitelstev se však 
i nadále mohou vztahovat odpovída-
jící mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, vydaná podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud nebyla omezena jen na dobu 
trvání nouzového stavu.

Neuplatní se však pravidlo týkající 
shromažďování v počtu maximál-
ně 10 osob. Toto pravidlo totiž není 
stanoveno mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví, ale usne-
sením vlády v podobě krizového opat-
ření (usnesení č. 452 ze dne 23. 4. 2020, 
publikovaným pod č. 194/2020 Sb.), 
jehož aplikovatelnost končí s koncem 
nouzového stavu.

Doba, po níž trval nouzový stav, tj. doba 
od 12.03.2020 do 17.05.2020, se neza-
počítává do plynutí maximální třímě-
síční lhůty pro konání jednotlivých za-
sedání zastupitelstev, stanovené v § 92 
odst. 1 zákona o obcích. Trvat na tom, 
aby se zasedání konalo i v době nouzo-
vého stavu, jen pro splnění této zákon-
né lhůty, by tedy bylo zcela zjevně proti 
smyslu nouzového stavu, tedy proti mi-
nimalizaci rizik k šíření nákazy.

Z daného pro mě vyplývá, že brát v po-
taz opatření Ministerstva zdravotnic-
tví bylo zcela správné. Navíc pravidlo 
o shromažďování v počtu maximálně 
10 osob skončilo k 17. květnu.

Je nutné vzít v potaz, že v době nouzo-
vého stavu řada věcí běží zcela nestan-

dardním způsobem, aby byly zajištěny 
věci pro řešení daného stav primární. 
V ČR nejsme zatím, bohudík, zvyklí 
na častější nouzové stavy, proto byla 
tato doba poznamenána nepřiprave-
ností, řadou problémů, nedostatkem 
času a chybami v komunikaci, bohužel 
i na úrovni ministerstev. Proto vznik-
ly i takové stavy, kdy např. v jednom 
dokumentu Ministerstva vnitra není 
řečeno nic o splnění požadavků Minis-
terstva zdravotnictví, v dalším už je, 
a to i zpětně, že se v tom nemůže vy-
znat ani Policie. Řešili jsme tak situa-
ci, kdy byly dvě stanoviska zásadních 
institucí v rozporu, což je ale bohužel 
pro tuto dobu typické, byť je to zásad-
ně špatně. Že to zatím v daném časo-
vém měřítku neumíme v ČR zcela ko-
ordinovat svědčí i to, že řada postupů 
byla řešena jen na úrovni doporučení.

Proto jsem ke konání zastupitelstva 
přistupoval s maximální obezřetnos-
tí a s přihlédnutím ke všem mi zná-
mým skutečnostem. Mrzí mě, pokud 
mi tento můj zodpovědný přístup ně-
kdo vyčítá. 

Na závěr nutno dodat, že Městský 
soud v Praze sice zrušil ke dni 27. 4. 
2020 mimořádná opatření Minis-
terstva zdravotnictví vydaná 23. 3., 
26. 3., 15. 4., 17. 4. 2020, ale shromaž-
ďování v počtu max. 10-ti osob bylo 
stanoveno usnesením vlády, které sa-
mozřejmě zrušeno nebylo.

Velmi bych chtěl opět poděkovat všem 
švadlenkám, které pro občany šily 
roušky, neboť od posledního podě-
kování přibylo několik stovek dalších 
roušek, které byly rozneseny. MOC 
DĚKUJI za všechny, kteří je používají.

Veřejnoprávní smlouva s SK

Na jednání zastupitelstva byla schvá-
lena veřejnoprávní smlouva s SK Me-
tylovice na výstavbu nového zázemí 
na hřišti. Určitě si všichni přejeme, 
aby už konečně bylo na hřišti ade-
kvátní zázemí. Osobně si však schvá-
leným technickým řešením nejsem 
jistý. Stavba je to v poměru k velikosti 
obce velkorysá a tím pádem celkově 
finančně náročnější, a navíc má řadu 
technických kompromisů. 

Na jedné straně objekt obsahuje well-
ness, posilovnu, náročné technické ře-
šení střechy, spoustu šaten. Na straně  
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číslo 4/2020

druhé nemá posilovna sprchy, není 
řešen přívod vzduchu, wellness je špat-
ně větráno (může se objevovat plíseň). 
Nosné stěny dřevostavby v 2. NP ne-
odpovídají stěnám 1. NP pod nimi, což 
klade větší nosné požadavky na strop 
a navyšuje cenu, společná chodba do 
šaten bude neustále špinavá od z venku 
přicházejících sportovců.

Tyto kompromisy neodpovídají ceně 
stavby. Je navržen nejdražší materiál, 
PIR, na tepelnou izolaci střechy, jen 
použitím standardní mezikrokevní 
izolace z minerální vaty by předsta-
vovalo úsporu cca 500 tis. Kč. V době 
zpracovávání projektové dokumen-
tace jsme žádali o schůzku s projek-
tanty, která bohužel nebyla svolána. 
Předložili jsme, pro porovnání, jiný 
projekt stavby o něco menší, ale pro 
stejné účely a výrazně levnější, ale 
také na to nebylo reagováno. 

Samotná veřejnoprávní smlouva s SK 
s maximem částky ve výši 30 mil. Kč 
byla zastupitelům poprvé předložena 
tři pracovní dny před jednáním zastu-
pitelstva. Tato smlouva je neuvěřitelně 
stručná a neobsahuje jedinou sankci za 
nesplnění čehokoli. Smlouva je napros-
to nestandardní v porovnání s ostatní-
mi veřejnoprávními smlouvami na obcí 
poskytované dotace, a o to víc vzhle-
dem k vysoké částce dotace. Tato do-
tační smlouva tak svým charakterem 
odpovídá více smlouvě darovací. 

Kromě toho smlouva nejasně řeší pře-
nesení zákonné povinnosti provedení 
zadávacího řízení na výběr stavební 
firmy a stanovení jeho podoby. Je pou-
ze uvedeno, že má být využit analogic-
ký postup s charakterem otevřeného 
zadávací řízení dle zákona. Předpo-

kládal jsem, že SK bude postupovat 
odpovědně a zvolí výběrové řízení 
plně dle zákona a v režimu otevře-
ného zadávacího řízení, jak smlouva 
ukládá. Výběrové řízení bylo vypsáno 
a za chvíli končí, naštěstí podle záko-
na, ale ne v požadovaném režimu dle 
smlouvy. Smlouva dále ukládá povin-
nost pro SK mít předem písemně od-
souhlaseny parametry výběrového 
řízení pověřeným zástupcem obce. 
Pokud se ptáte, kdy byla smlouva 
podepsána a kdy byly parametry od-
souhlaseny, mohu jen konstatovat, že 
smlouva ještě podepsána není a tím 
ani nic navazujícího. Smlouva dále ne-
obsahuje podmínku dodržení staveb-
ního povolení. 

Nejdůležitější je však otázka, proč si 
obec zázemí nestaví sama? Patří jí 
veškerý majetek, a každá nová cihla 
bude opět patřit obci. Přes SK půjdou 
jen platby. 

Myšlenka starosty na využití dotace 
MŠMT, a tím nutnosti smlouvy s SK, 
se může jevit zdánlivě smysluplně 
a správně, je však nereálná. Proč? 
Příslušný odbor MŠMT mi sdělil, že 
žádost o dotaci skončila hluboko v zá-
sobníku neschválených projektů, če-
muž odpovídá i to, že SK nebyl vyzván 
k doložení další dokumentace, na roz-
díl od projektů nad čarou. MŠMT už 
nebude žádné další dotační programy 
pro sport vypisovat. Vše přechází pod 
Národní sportovní agenturu a dle in-
formací, které aktuálně mám, bude 
vypsání investičních dotací odložené 
na příští rok a nebude možné zpět-
ně stavbu profinancovat. Ve Zprávě 
k návrhu rozpočtu agentury na rok 
2020 a dál se s investičními transfe-
ry počítá až od roku 2022. Primární 

pro agenturu a letošní rok je finančně 
zajistit samotný chod sportovních or-
ganizací postižených krizí. Tudíž zá-
kladní pohnutka zvoleného postupu 
má vážné trhliny.

Dovolím si ještě upřesnit informaci 
týkající se financování. Na účtě sice 
máme cca 47 mil. Kč, ale ty jsou už 
rozpočtově určeny, vč. stavby záze-
mí. Určitě tedy nejsou zcela volné, jak 
by to mohlo vypadat. Navíc podobně 
jako ostatní obce a města očekává-
me snížení příjmu z daní v letošním 
a příštím roce, aktuálně o 20 % proti 
dřívějším rokům. Neměli bychom se 
tím rovněž zabývat a pečlivě zvážit 
všechny investice? 

Souhlasím s názorem pana starosty, 
že musíme co nejvíce pracovat pro bla-
ho občanů a obce. Jsem si jist, že také 
všichni ostatní zastupitelé mají stejný 
názor. Co je však nutné rázně vylepšit, 
aby to takto fungovalo, je dle mě ko-
munikace, a to všemi směry. Abychom 
byli ochotni a otevřeni si názory vy-
měňovat, poslouchat druhou stranu, 
hledat kompromisy při rozdílných po-
stojích, respektovat dohody, společně 
nacházet nejdůležitější priority.

K tomu je nezbytné vždy postupovat 
zodpovědně, podle zákona, sdělovat 
informace, vybírat z více možností tu 
nejlepší, jednat rozvážně a ne zbrkle, 
což nám může přinést např. sankce či 
nezískání dotace, řešit vše ve spolu-
práci a týmově. 

Osobně budu takové způsoby jedná-
ní vždy prosazovat, neboť mají pro 
všechny největší a dlouhodobou při-
danou hodnotu z různých pohledů.

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., místostarosta

Pravidla pro poskytování daru pro seniora z rozpočtu 
obce Metylovice na rok 2020
Na únorovém zasedání zastupitel-
stva obce předložil finanční výbor 
návrh pravidel pro poskytování daru 
pro seniora z rozpočtu obce Metylo-
vice na rok 2020. Poskytnutí daru 
pro seniory bylo navrženo jako kom-
penzace za nepřipojení obce k pro-
jektu Senior taxi, který byl pro obec 
neekonomický, pro občany nespra-
vedlivý a dle dotazníkového šetření 

i nezajímavý (nebyl o něj mezi me-
tylovskými seniory ani skoro žádný 
zájem).

Byly projednány tři možné varian-
ty a kritéria pro poskytnutí daru dle 
návrhu finančního výboru. Místosta-
rosta Ing. Jan Koloničný, Ph. D., navrhl 
tento bod odložit na příští jednání za-
stupitelstva obce, protože chtěl ještě 

s Mgr. Adélou Skarkovou, vedoucí od-
boru sociálních věcí Města Frýdlant 
n. O., prodebatovat, zda nemá nějaký 
jiný nápad nebo něco jiného, co je ně-
kde osvědčené. 

Projednání těchto pravidel bylo tedy 
odloženo na další zastupitelstvo.

Jelikož se pan místostarosta na dub-
nové zastupitelstvo (březnové se  
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nekonalo) bez omluvy nedostavil a on 
ani nikdo jiný do začátku jednání za-
stupitelstva nepředložil jiný návrh, 
bylo jednáno a poté hlasováno o pů-
vodním návrhu finančního výboru. 

Zastupitelstvo obce schválilo tato 
„Pravidla pro poskytování daru pro 
seniora z rozpočtu obce Metylovice 
na rok 2020“.

Všichni občané nad 70 let s trvalým 
bydlištěm v obci Metylovice mohou 
požádat o dar na rok 2020 ve výši 
500 Kč. Podmínkou je bezdlužnost 
vůči obci. Zájemci musí vyplnit jedno-
duchou žádost, kterou může sám nebo 
na základě plné moci přímý příbuzný 
(manžel-ka, syn či dcera) odevzdat na 
obecní úřad. Po schválení žádosti sta-
rostou nebo místostarostou obce jim 

bude dar vyplacen na pokladně OÚ. 
Dar není vázán doložením žádného fi-
nančního dokladu a senioři ho mohou 
použít na jakékoliv aktivity (sportov-
ní, kulturní apod.) Třeba i na klasickou 
TAXI službu pro dovoz k lékaři. 

O dar je možno žádat od 1. 7. 2020 do 
30. 11. 2020 

Ing. Lukáš Halata

Získali jsme dotaci na chodník
Výbor Státního fondu dopravní infra-
struktury na svém jednání „per rol-
lam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnu-
tí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce 
zaměřené na zvýšení bezpečnosti 
dopravy, na výstavbu nebo opravy 
cyklistických stezek a na financování 
výstavby, modernizace nebo opravy 
místní komunikace nebo veřejně pří-
stupné účelové komunikace v mís-
tech křížení s nadřazenou infrastruk-
turou pro rok 2020.

Na zvyšování bezpečnosti bylo schvá-
leno 168 akcí za 566,124 mil. Kč. 
I přes navýšení rozpočtu nemoh-
ly být z důvodu nedostatku financí 
podpořeny všechny žádosti, které 
splnily pravidla pro poskytnutí pří-
spěvku. Celkově bylo předloženo 326 
žádostí (cca 50% úspěšnost). Mezi 
schválenými žádostmi je i ta naše 
z Metylovic, a to na akci „Metylovi-
ce – chodník, úsek 1 a 2“ (od koste-
la, přes Vrchovinu až po pana Uhláře 
před ovocným sadem). Díky této do-
taci obec ušetří na stavbě chodníku 

85 % z uznatelných nákladů, tj. cca 5 
mil. Kč, které mohou být využity na 
další investiční akce v obci. Projekt 
se připravoval od roku 2015 a i přes 
„porodní bolesti“ se nám jej v roce 
2018 podařilo dotáhnout do fáze sta-
vebního povolení. Samotné stavbě 
chodníku předcházely ještě souvise-
jící projekty. Jednak to byla demolice 
rodinného domu č.p. 16, který stál 
v plánované trase chodníku a také 
přeložka 5 ks betonových sloupů 
nadzemního vedení NN (realizovaná 
v roce 2018). Tyto sloupy byly rov-
něž v kolizi s pěší komunikací, a tak 
se musela u společnosti ČEZ vyřídit 
a uhradit jejich přeložka. Jsem rád, 
že jsme nedali na slova nejmenova-
ného pana zastupitele, který prosa-
zoval stavbu chodníku již v minulém 
roce, a to i přesto, že nebyl vybrán 
zhotovitel na realizaci stavby a ne-
byla ještě zpracována ani projektová 
dokumentace pro provedení stavby, 
tzv. realizační dokumentace. Tato re-
alizační dokumentace tvoří jednu ze 

základních příloh zadávacího řízení 
pro výběr zhotovitele a bez ní nelze 
výběrové řízení provést.

Jsem osobně velmi rád, že jsme byli 
úspěšní, přestože podání žádosti 
o dotaci prostřednictvím společnos-
ti Na míru, spol. s.r.o. nemělo 100 % 
podporu v zastupitelstvu. Mrzí mě, že 
se někteří zastupitele při projednává-
ní tak důležité akce zdrželi hlasování. 
Chtěl bych velmi poděkovat zástup-
cům společnosti Na míru, spol. s r.o., 
konkrétně Kamile a Davidu Hyšplero-
vým, za zpracování úspěšné žádosti 
o dotaci ze SFDI. 

V současné době máme ještě v hodno-
cení na Centru pro regionální rozvoj 
i druhou žádost o dotaci „Metylovice 
– chodník, úsek 3“ (od trafostanice 
v Pasekách po autobusovou zastávku 
u Sosny), kde žádáme o finanční pří-
spěvek ve výši cca 2 mil. Kč. 

Takže hurá do obou staveb.

Ing. Lukáš Halata

Časový sled předcházející realizaci chodníku
Řada občanů se domnívá, že je Obec 
v přípravě a realizaci stavby chodní-
ků příliš liknavá a pomalá. Také ně-
kteří kandidáti do zastupitelstva měli 
pocit, že jim by se výstavba podařila 
realizovat daleko rychleji. Proto, jen 
tak pro zajímavost, přinášíme pře-
hled, co vše bylo potřebné vyřídit pro 
stavbu chodníku od kostela do Pasek.

24. 3. 2015 Objednávka na vypraco-
vání technicko-ekonomické studie 
stavby chodníku „Kostel – Vrchovina“ 
se společnosti HAUSING s.r.o.

19. 5. 2015 Kupní smlouva s insol-
venčním správcem na koupi RD č.p. 16

16. 6. 2015 Smlouva o dílo se společ-
nosti HAUSING s.r.o. na zpracování 
projektové dokumentace „Metylovice 
– chodník“

12. 8. 2015 Souhlas MěÚ Frýdlant 
nad Ostravicí s odstraněním stavby 
RD č.p. 16

30. 9. 2015 Smlouva o dílo se společ-
ností INSTALL CZ, s.r.o. na demolici 
RD č.p. 16

17. 10. 2016 Smlouva o smlouvě bu-
doucí s ČEZ Distribuce a.s. o realizaci 
přeložky 5 ks sloupů NN

8. 11. 2016 Územní rozhodnutí s na-
bytím právní moci na stavbu „Metylo-
vice – chodník“

6. 12. 2016 Dohoda se společností Se-
veromoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. o činnosti a umístění sítě 
technické infrastruktury (Metylovi-
ce – chodník) do ochranného pásma 
vodního díla

8. 3. 2017 Územní souhlas na přelož-
ku 5 ks sloupů nadzemního vedení 
NN

23. 5. 2017 Zápis z ústního jedná-
ní na MěÚ Frýdlant nad Ostravicí  
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Grantový program Nadace ČEZ
Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný 
grantový program na podporu projek-
tů, které pomáhají zmírňovat dopady 
současné krizové situace. Města, obce 
i jejich organizace (domovy pro seniory, 
zařízení pro hendikepované) i další ne-
ziskovky působící v obci, které pomá-
hají se zvládáním mimořádného stavu, 

mohly požádat o grant až do výše 50 
000 Kč. Obec Metylovice získala z toho-
to programu příspěvek ve výši 44 000 
Kč, který poslouží k nákupu ochran-
ných pomůcek našim seniorům.

Zároveň jsme od Nadace ČEZ obdrže-
li pro naše občany 350 ks textilních 
roušek.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu 
a pomoc.

V současné době jsme schopni uspo-
kojit základní potřeby našich občanů, 
zejména pak seniorů a hendikepova-
ných spoluobčanů. 

Ing. Lukáš Halata

Omluva není na pořadu dne
Po více jak půlročním naléhání na 
pana místostarostu, aby předložil 
zastupitelům závěr vyšetřování Po-
licie ČR, ve věci podání trestního 
oznámení na zneužití pravomoci 
úřední osoby (zhodnocení volných 
finančních prostředků v investičním 
fondu Amundi), bylo zastupitelům 
obce Metylovice v květnu konečně 
vyhověno. A tak po více než roce 
máme v rukou vyjádření Policie ČR, 
v němž se uvádí, že policejní orgán 
po provedeném prověřování rozhodl 
o odevzdání předmětné věci k pro-
jednání přestupku Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje. Z Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje 

pak máme vyjádření, že přestupko-
vá věc byla dle § 76 odst. 1 písm. a) 
zákona o přestupcích odložena. Toto 
usnesení (rozhodnutí) MSK nabylo 
právní moci a nelze se již proti němu 
odvolat.

Zástupci krajského úřadu provádějí 
v naší obci 2x ročně audit. V závěreč-
né „Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Metylovice za rok 
2019“ je mimo jiné uvedeno:

• při přezkoumání hospodaření dle 
§ 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) 
zjištěny chyby a nedostatky.

• při přezkoumání hospodaření za 
rok 2019 nebyla zjištěna rizika, 
která by mohla mít negativní do-
pad na hospodaření územního 
celku v budoucnosti. 

Znění celé „Zprávy“ je uveřejněno na 
úřední desce obce. 

Na základě těchto skutečností jsem 
dal panu místostarostovi, který na 
mě trestní oznámení podal, možnost 
veřejné omluvy za újmu, kterou způ-
sobil mi, mé rodině a celé obci. Jak 
s „omluvou“ naložil, se můžete dočíst 
v jeho následujícím článku.

Ing. Lukáš Halata, starosta

podat na stavební úřad žádost o vy-
dání souhlasu dle § 15 stavebního 
zákona podat na stavební úřad žá-
dost o povolení výjimky z vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technic-
kých požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb upra-
venou dokumentaci znovu projed-
nat s dotčenými vlastníky a správci 
dopravní a technické infrastruktury, 
správci vodních toků, dotčenými or-
gány

16. 1. 2018 Zamítnutí výjimky z vy-
hlášky č. 398/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, kon-

krétně z bodu 2.0.1. přílohy č. 2 této 
vyhlášky

29. 8. 2018 Smlouva s ČEZ Distribuce 
a.s. o realizaci přeložky 5 ks sloupů 
nadzemního vedení NN

10. 10. 2018 Souhlas Správy silnic 
MsK s projektovou dokumentací pro 
stavební řízení a s úpravou šířky 
napojení MK (u kaštanu) na silnici 
III/48416

18. 10. 2018 Souhlas Policie ČR 
s úpravou napojení MK (u kaštanu) na 
silnici III/48416

5. 11. 2018 Rozdělení stavby chodní-
ků na úsek 1, 2 a 3

1. 1. 2019 Stavební povolení s naby-
tím právní moci – úsek 1 a 2

13. 6. 2019 Kolaudační souhlas s pře-
ložkou 5 ks sloupů nadzemního vede-
ní NN

16. 9. 2019 Dokumentace pro prová-
dění stavby – úsek 3

25. 9. 2019 Stavební povolení s naby-
tím právní moci – úsek 3

1. 11. 2019 Dokumentace pro prová-
dění stavby – úsek 1 a 2

18. 2. 2020 Schválení smlouvy o dílo 
na realizaci stavby chodníku – úsek 
1,2 a 3

Závěry k trestnímu řízení ve věci nákupu podílových  
listů fondu Amundi ve výši cca 25 mil. Kč
V loňském roce podali zastupitelé sdružení PRO METYLOVICE trestní oznámení na starostu obce Ing. Lukáše Hala-
tu ve věci zneužití pravomoci úřední osoby. Závěry vyšetřování si můžete přečíst v následujících článcích starosty 
i místostarosty obce.
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Vyjádření místostarosty obce
Vážení spoluobčané,

na posledním zastupitelstvu mě sta-
rosta vyzval k omluvě proto, že jsem 
v minulém roce podal trestní oznáme-
ní na nákup podílu v Investiční společ-
nosti Amundi ČR krátkodobý Komerč-
ní banky, který starosta provedl. Chci 
vás detailně o všem informovat, ať 
o tom můžete do hloubky přemýšlet. 

18. 3. 2019 nám na začátku zastupi-
telstva zástupci uvedené banky před-
stavili zmíněnou investiční možnost. 
Zastupitelstvo se shodlo, že by bylo 
dobré do příště určit výši částky, která 
by mohla být investována. Následující 
zastupitelstvo se konalo 15. 4. s tím, 
že jsme v podkladech k jednání našli 
už podepsanou smlouvu o obstarávání 
obchodů s cennými papíry a výpis o ná-
kupu podílu ve výši 24,95 mil. Kč. Sou-
částí je i Zápis z jednání o investičních 
fondech na vyplněném formuláři KB. 
V něm je uvedeno, jak jednání se staros-
tou probíhalo a ke konci, že se členové 
zastupitelstva rozhodli pro investici 
ve výši 25 mil. Kč do fondu Amundi CR 
krátkodobý. A hned pod tím je podpis 
starosty a razítko obce. Jenže o tomto 
nikdy zastupitelstvo nejednalo, natož 
hlasovalo, tudíž uvedené a podepsané 
není pravda. Pan starosta se ospravedl-
ňuje tím, že to není smlouva. Když je 
to tak nedůležité, proč pak banka tady 
chtěla podpis starosty a razítko obce? 
Protože samotná smlouva o obstarává-
ní obchodů říká, že podpisem smlouvy 
klient potvrzuje, že před jednáním si 
navzájem vyměnili řadu informací, kte-
ré jsou uvedeny ve zmiňovaném Zápise 
z jednání. Takže je to opravdu tak nedů-
ležitý dokument?

Začali jsme zjišťovat právní podsta-
tu. Na mou žádost pan starosta oslovil 
Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou, jedno-
ho z nejlepších právníků na správní 
právo v ČR (Právník roku 2019), jestli 
mohl tento krok učinit sám bez rozhod-
nutí zastupitelstva. Přišla odpověď, že 
„Musí být zastupitelstvo.... jde o dis-
ponování s rozpočtem obce“. Právní 
zástupce obce se vyjádřil, že v nákupu 
podílu provedené daným způsobem ne-
vidí problém. Od dalších právníků jsme 
získali informaci, že do vyhrazených 
pravomocí rozhodování zastupitelstva 
obce patří mj. vklady do právnických 

osob zahrnující i nákupy cenných papí-
rů určených k obchodování, majetkové 
účasti na podílových fondech a další 
aktivity k řízení likvidity. Proč i podí-
lový fond? Standardně totiž podílový 
fond nemá právní subjektivitu, není 
právnickou osobou a nevlastní majetek 
v něm shromážděný. Je to soubor ma-
jetku náležející všem podílníkům, ale 
musí být vždy spravován třetí osobou, 
investiční společností. Právníci odvo-
dili, že za správnost hospodaření fondu 
odpovídá investiční společnost, která 
je pak v případě problémů povolána 
jako odpovědná instituce, nikoliv fond 
samotný. A tudíž se jedná o postup ade-
kvátní vkladu do právnické osoby. Na 
internetových zdrojích pro obce jsme 
dohledali, jak má vypadat správný po-
stup v případě investování prostředků 
do podílových listů: 

1. zastupitelstvo musí schválit změnu 
rozpočtu, v němž bude na investici do 
podílových listů vyhrazena konkrétní 
částka, 2. pověří někoho, obvykle sta-
rostu, provedením samotného nákupu.

Jak již z výše uvedeného víte, postup 
nákupu byl ale jiný. Dle právníků jsme 
se tak dostali za hranu toho, co je po-
suzováno jako již trestný čin překro-
čení pravomoci úřední osoby s tím, 
že by obci v případě propadu hodnoty 
fondu mohla vzniknout velká finanční 
ztráta. Bylo nám doporučeno razantní 
jednání formou trestního oznámení, 
neboť mohlo hrozit i porušení povin-
nosti při správě majetku. Po bouřlivé 
debatě zastupitelů za Pro Metylovice 
jsme toto doporučení akceptovali.

Jaký je výsledek šetření policie? Po ně-
kolika měsících dospěla k odevzdání 
předmětné věci k projednání přestup-
ku u Krajského úřadu. Ale věc není tak 
jednoduchá. Od policie jsem získal in-
formace k výsledku šetření, že:

• Skutečně nebyl nákup podílu za-
stupitelstvem dopředu schválen, 
ale že se starosta domníval, že je 
dané plně v jeho kompetenci a že 
se už zastupitelé na Amundi shodli,

• Ani finanční výbor nejednal před 
nákupem podílu o konkrétní podo-
bě investování,

• Oslovili několik právních subjektů, 
ale dostali několik různých rozborů,

• Krajský úřad sdělil, že dané jedná-
ní může být porušením výhradních 
rozhodovacích pravomocí zastupi-
telstva o účasti v již založených 
právnických osobách a že je nutné 
vždy vyhradit investiční prostřed-
ky z rozpočtu obce před nákupem,

• Ministerstvo vnitra sdělilo, že se 
nejedná o porušení vyhrazené pra-
vomoci zastupitelstva, ale že zřej-
mě došlo k nakládání s majetkem 
bez předchozí změny v rozpočtu,

• Neexistuje ustálený právní názor 
ani dohledatelná judikatura, co 
přesně bylo uvedeným jednáním 
a v jakém rozsahu porušeno a obci 
nadřízené orgány nemají jednotný 
názor,

• Za takové situace se přihlíží k dob-
ru toho, kdo tak činil, a policie se 
rozhodla předat věc jako přestu-
pek na Krajský úřad.

Jak se k tomu postavil Krajský úřad? 
Překvapivě vzhledem k dřívějšímu 
stanovisku. Posoudil to jako nepro-
vedení změny schváleného rozpočtu 
a věc podle zákona o přestupcích 
odložil. To znamená, že nákup inves-
tičního podílu byl Krajským úřadem 
finálně posouzen jako převod volných 
peněžních prostředků z jednoho ban-
kovního účtu na druhý, kdy není nut-
né schválení zastupitelstvem. K tomu 
byla přidána informace, že se snaží 
být na starosty mírní. Výnos za ce-
lou dobu uložení volných finančních 
prostředků obce v podílových listech 
AMUNDI nakonec činil cca 170 tis. Kč. 
Na základě získané nabídky banky 
CREDITAS se zastupitelstvo rozhod-
lo v prosinci 2019 ukončit smlouvu 
s Komerční bankou a převést veške-
ré tyto prostředky na bankovní účet 
společnosti CREDITAS, která nabídla 
vyšší zhodnocení vkladů. 

Jak by nákup byl posuzován dnes, 
kdyby prostředky ve fondu dle pů-
vodního plánu stále byly, hodnota 
fondu šla mezitím dolů a byli bychom 
tak v mínusu? Pořád by to byl jen pře-
vod z účtu na účet a policie by opět 
byla názoru, že obci nevznikla škoda? 
Finálně jsem rád, že to takto skončilo, 
ale nevidím prostor na omluvu. Řada 
právních subjektů se jasně vyjádřila, 
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PRO nebo PROTI? (Pohled metylovského občana  
na dění v obci)
Pokud čtete tento Zpravodaj, nejspíše 
Vám záleží na obci Metylovice. Násle-
dující řádky nepatří do žádné rubriky. 
Nebude se zde mluvit o dotacích, po-
platcích za psa ani se nepodíváme do 
dávné historie. Jen Vám zkusím popsat 
příběh, který se opravdu stal a Vy jste 
možná neměli šanci se o něm dozvědět.

Píše se 20. duben a já přijímám tele-
fonát a dozvídám se, že i přes nouzo-
vý stav se zítra koná zastupitelstvo. 
A prý bude, jak je v tomto volebním 
období samozřejmostí, pěkně ostré.

Na facebookovém profilu strany PRO 
METYLOVICE se v den konání zastupi-
telstva dozvídám, že kdo se cítí zcela 
zdráv, má přijít, protože jeden z bodů 
bude historicky největší investice, 
stavba zázemí na hřišti v ceně 30 mili-
onů! A taky je zde přidána zcela alibis-
tická poznámka, že za rizikovost od-
povídá svolatavel, tedy pan starosta.

Přehodnotím priority dne, udělám si 
čas, nekašlu, nesmrkám, jdu! Zaparkuji 
u tělocvičny, vedle mne Honza Kolonič-
ný, prohodíme AHOJ a jde se dovnitř. 
Rouška je samozřejmostí, dezinfek-
ce rukou, podepsat prezenční listinu 
a jsem vpuštěn. Jaké překvapení, že na 
naše zastupitele neuvidíme, pouze je 
uslyšíme. Přítomni občané jsou totiž 
odveleni do tělocvičny, kde jsou připra-
veny židle v předepsaných rozestupech.

Zastupitelstvo bude dlouhé, čeká nás 
37 bodů, říkám si. Zjišťuji, že mě to asi 
nebude bavit, když musím koukat do 
zdi. V tom již pan starosta vítá všech-
ny a říká, že zastupitelstvo je usnáše-
ní schopné, neboť nás je šest.

To znamená, že 5 zastupitelů chybí! 
ANO, uhodli jste – celá strana PRO ME-
TYLOVICE se schůze neúčastní!!! Proč 
nás tu zvali? A kde teda jsou? Vždyť 
stáli před Sokolovnou? O co jde?

Zavřený v tělocvičně netuším. Někteří 
občané, asi zklamáni z toho, že je za-
stupitelstvo usnášení schopné, odchá-

zejí. Jednání zastupitelstva má spád. 
Jeden bod střídá druhý. Nikomu se 
nemusí věci vysvětlovat dvakrát i tři-
krát, všichni chápou napoprvé. Řada 
bodů však nemohla být projednána, 
a to z důvodu nepřítomnosti místosta-
rosty obce, který měl k těmto bodům 
připravit podklady. Po hodině je vše 
projednáno a jednání zastupitelstva 
je ukončeno. Při odchodu z tělocvičny 
mne míjí policista, který již v průběhu 
jednání kontroloval, jestli jsou židle od 
sebe dostatečně daleko a zda jsou do-
držována všechna další nařízená opat-
ření. Proč Policii ČR zajímá zrovna me-
tylovské zastupitelstvo? Tuším… Ale 
až následně se dozvídám, že bezpeč-
nostní sbory povolal někdo ze strany 
PRO METYLOVICE. Kdo by to tak asi 
mohl být?  

A onen policista zastupitelstvo pen-
drekem nerozehnal, protože se konat 
mohlo, dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ 
REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020 
č. 388 (běžně dostupné na internetu). 
V něm je také uvedeno, jak by takové 
zastupitelstvo, v těchto dnech, mělo 
probíhat. A přesně v intencích tohoto 
usnesení, také probíhalo.    

Zcela rozladěn odjíždím domů, protože 
si povšimnu, že celá strana PRO ME-
TYLOVICE je i po zastupitelstvu stále 
u Sokolovny. To si tam celou dobu poví-
dali? Chtěli vidět, jak starostu povedou 
v poutech, že svolal zastupitelstvo?

Tentýž den ve 22:18 vydá strana PRO 
METYLOVICE prohlášení na faceboo-
kovém profilu k zastupitelstvu, na 
kterém nebyla, ale neohroženě ho sle-
dovala zvenku. Bohužel já, který byl 
přítomen, v něm vidím spoustu lží.

1.  OBEC METYLOVICE má prvenství – 
uspořádala zastupitelstvo, ačkoli se 
to nesmí. Zakazuje to podle strany 
PRO METYLOVICE hygienická sta-
nice v Ostravě, hygienická stanice 
ve Frýdku-Místku, nejmenovaný 
zástupce Ministerstva zdravotnic-

tví – těm všem se během dopoledne 
dovolali, a ti všichni jim to potvrdili.

2.  OBEC METYLOVICE má prvenství 
v hulváctví a aroganci k občanům, 
protože starosta uspořádal zastu-
pitelstvo.

3.  Většina zastupitelů obce, ten den 
přítomna na zastupitelstvu, „daro-
vala Sportovnímu klubu 30 milio-
nů korun“

Dne 26. května se konalo další zastupi-
telstvo obce, mi to nedalo a zajel jsem 
se přeptat, jak to tedy bylo a je. Bohužel 
jsem musel čekat dlouhých 5,5 hodiny 
na odpovědi a málem se jich nedočkal, 
protože někteří zastupitelé po posled-
ním bodu schůze začali odcházet, aniž 
by bylo jednání zastupitelstva staros-
tou obce ukončeno.

Na dotaz, jaký byl opravdový důvod 
proč strana PRO METYLOVICE „nepři-
šla do práce“ mi bylo odpovězeno paní 
Bílkovou, že kvůli obavám o zdraví za-
stupitelů a občanů Metylovic. A že mám 
mít svůj rozum a nejít dovnitř. Proč 
tedy nestáli před vchodem a nevaro-
vali ostatní občany, kteří tedy rozum 
neměli, že PRO METYLOVICE dovnitř 
nepůjdou, protože je to nebezpečné? 
Proč někdo, kdo se na Vás usměje a řek-
ne AHOJ, už neřekne to, že ONI dovnitř 
nepůjdou, protože je to nebezpečné? Je 
zdraví občanů Metylovic méněcenněj-
ší než zdraví zastupitelů strany PRO 
METYLOVICE? Nakonec paní Bílková, 
pravděpodobně nechtěně prozradila, 
že některé body nechtěli probírat ...

Na otázku 2, proč by měl být pan sta-
rosta hulvát a arogantní, když podle 
„svého nadřízeného“ správně uspo-
řádal zastupitelstvo, mi bylo Honzou 
Koloničným odpovězeno, že se omlou-
vá, že to přehnal, že by dnes volil jiná 
slova. Mi je to vcelku jedno, omluva by 
měla být směrována panu starostovi.

Doptal jsem se i na to, jaké to máme pr-
venství, když minimálně 4 okolní obce 

že nákup měl projít schválením zastu-
pitelstvem. Neexistence dohledatelné 
judikatury a ustáleného názoru zna-
mená, že se takové případy běžně ne-
stávají. A stačilo velice málo, aby vše 

skončilo jinak. Berme to jako poučení 
do budoucna, abychom se vyvarova-
li jednání, které může budit pochyb-
nosti, jestli se nejedná až za hranou 
zákonů. Nakládáme s obecními pro-

středky, které si dle mě zaslouží ur-
čitou míru konzervativního přístupu, 
správnosti postupů a právní jistoty.

Ing. Jan Koloničný, Ph.D., místostarosta
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obec informuje

Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén!  
Vyhnete se sousedským sporům
Více než 300 domácností v regionu si 
loni nechalo dovézt vodu do bazénu 
cisternou společnosti SmVaK Ostra-
va. 

Zahradní bazén je možné napouštět 
zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě 
s rizikem řady nepříjemností, nebo 
zvolit pohodlnější a výhodnější cestu 
v podobě dovozu vody do bazénu cis-
ternou Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava. Proces bude 
výrazně rychlejší a nedotkne se ne-
gativně okolních odběratelů a vy se 
tak vyhnete případným sousedským 
sporům. Zájem o tuto službu každo-
ročně výrazně stoupá – loni se téměř 
zdvojnásobil.

Služba bude, s ohledem na korona-
virovou pandemii, poskytnuta při 
přísném dodržení všech hygienic-
kých a bezpečnostních pravidel, aby 
bylo zdravotní riziko minimalizo-
váno. Ať již jde o vybavení osobními 
ochrannými pomůckami v podobě 
rukavic, roušek a odpovídajícího ob-
lečení, nebo bezkontaktní způsob  
platby.

Zájemci o dovoz vody k naplnění své-
ho bazénu se mohou obrátit na zákaz-
nickou linku SmVaK Ostrava 800 292 
400, kde jim budou poskytnuty de-
tailní informace o možnosti dodávky 
a ceně dle parametrů bazénu. Linka 
je bezplatná a je v provozu v pracovní 

dny od půl osmé ráno do osmi hodin 
večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdá-
lenosti od nejbližšího provozu SmVaK 
Ostrava, které službu poskytuje, a ob-
jemem bazénu. V případě, že je možné 
bazén navézt jednou cisternou, činí 
cena do vzdálenosti deseti kilometrů 
1165 korun bez DPH.

V případě napouštění bazénu ze studny 
dbejte zvýšené opatrnosti. Je vhodné 
nechat si provést laboratorní rozbor, 
zda je voda k danému použití vhodná 
a nepředstavuje zdravotní riziko.

Mgr. Marek Síbrt,  
mluvčí SmVaK Ostrava a.s.

Poplatky v roce 2020
Obecní úřad připomíná občanům, 
že se skončením měsíce května již 
uplynula prodloužená doba, ve které 
mohli bez sankcí, zaplatit poplatky za 
odpad a psa. 

Po této době bude přistoupeno k vymá-
hání poplatků za odpad a psa dle plat-
ného zákona, tj. zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád.

Poplatek můžete zaplatit převo-
dem na účet obce Metylovice č. 27-
3599820227/0100 vedený u Ko-

merční banky, a.s. Variabilní symbol 
- uveďte číslo domu/chaty.

Poplatek za odpad 500,- Kč za každou 
osobu s trvalým pobytem na území 
obce.

Poplatek za odpad 670,- Kč za rekreač-
ní objekt, ve kterém není nikdo hlášen 
k trvalému pobytu.

Poplatek za psa 70,- Kč za prvního psa, 
100,- Kč za každého dalšího psa.

OÚ Metylovice

Sběr velkoobjemového a BIO odpadu
Občané Metylovic mohou využít slu-
žeb sběrného dvora. Sběr velkoobje-
mového odpadu a BIO odpadu bude 
o prázdninách v pátek 3. července od 
14 do 18 hodin, v sobotu 4. července 
od 8 do 12 hodin a v pátek 7. srpna 

a v sobotu 8. srpna ve stejný čas jako 
v červenci.

Kromě těchto termínu se sběr BIO 
odpadu koná každou sobotu od 10 do 
12 hodin nebo po domluvě. Vše v are-
álu bývalého horního kravína.

Oznámení 
o snížení sazby 
DPH u vodného
Na základě zákona č. 256/2019 
Sb., dochází s účinností od 1. 5. 
2020 k přeřazení dodávek pitné 
vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod do 2. snížené sazba DPH, 
tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3:

Voda pitná (vodné)
41,10 (bez DPH)
45,21 (včetně DPH)

Voda odvedená (stočné)
36,50 (bez DPH)
40,16 (včetně DPH)

měly BEZPROBLÉMOVÉ zastupitelstvo 
i týden před námi (dokonce i v jedné 
místnosti). Odpovězeno mi nebylo.

Jedna z mých otázek také byla, kdo je 
správcem facebookového profilu stra-
ny PRO METYLOVICE, kdo tam tyto 
„nepravdy“ píše. Přiznal se pan Kolo-

ničný, škoda, že se nepodepisuje ke kaž-
dému svému statusu. Paní Bílková totiž 
ani netušila, že nás občany na zastupi-
telstvo zval – a pak s ostatními nepřišel.

Možná tomu všemu nevěříte. Pokud 
jste dočetli až sem, byl můj text snad 
dostatečnou pozvánkou na další jed-

nání zastupitelstva. Prosím, přijďte 
se někdy na zastupitelstvo podívat. 
Nemusíte se k ničemu vyjadřovat, jen 
si udělejte vlastní obrázek.

Takže PRO nebo PROTI Metylovice?

Jan Izvorský, toho času  
nespokojený občan Metylovic
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www.metylovice.cz

SmVaK – odečty vodoměrů
V uplynulých týdnech jsem vás infor-
moval o tom, že jsme v době nouzo-
vého stavu z preventivních důvodů 
omezili pohyb odečítačů vodoměrů 
SmVaK Ostrava ve městech a obcích, 
abychom eliminovali případná rizi-
ka plynoucí z epidemie nového typu 
koronaviru. Jak se situace postupně 
uvolňuje, měníme strategii v tomto 
ohledu také my. V pondělí 11. května 
jsme otevřeli znovu zákaznická cen-

tra a naši odečítači opět vyrazili do 
terénu.

Společnost VodoTech, která provádí 
odečty vodoměrů pro SmVaK Ostrava 
v okrese Frýdek-Místek, od 4. května 
opět fyzicky odečítá stavy vodoměrů 
v domácnostech. Vše pochopitelně za 
dodržování přísných hygienických 
a bezpečnostních pravidel (roušky, 
rukavice, rozestupy…).

Pokud si odběratel návštěvu své ne-
movitosti z důvodu obavy před šíře-
ním nákazy nového typu koronaviru 
nepřeje, zaměstnanec mu pouze vho-
dí korespondenční lístek do schránky 
s výzvou k nahlášení stavu. Odběra-
tel také může nahlásit stav vodoměru 
sám přímo danému zaměstnanci.

Mgr. Marek Síbrt, Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Zanedbali jste kvůli koronaviru kontrolu kvality vody 
ve své studni? Je nejvyšší čas pro nápravu
Řada lidí v letošním roce odložila kaž-
doroční analýzu vody, kterou ze stud-
ny pijí, v souvislosti s omezujícími 
opatřeními, která přinesla epidemie 
nového typu koronaviru. Vzhledem 
k tomu, že nouzový stav v naší zemi 
skončil a společnost se až na specific-
ké případy vrací k normálnímu fun-
gování, je vhodný čas jarní zpoždění 
nebo opomenutí napravit.

Zhruba 90 % lidí v České republice je 
zásobováno vodou z veřejných vodo-
vodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší 
země je závislých na vodě z veřejných 
nebo domovních studní. Další zhru-
ba pětina obyvatelstva používá vodu 

ze studní na chalupách, chatách o ví-
kendech a na dovolené. A všichni tito 
lidé by měli odpovědně přistupovat 
k tomu, aby monitorovali, jakou vodu 
z těchto zdrojů pijí, a zda má odpo-
vídající kvalitu s ohledem na lidské 
zdraví.

Společnost VodoTech doporučuje maji-
telům studní provádět nejen pravidelné 
čištění a údržbu, ale také věnovat po-
zornost kontrole kvality využívaných 
zdrojů. Argument uživatelů, že není 
potřeba vodu ze zdroje testovat, pro-
tože dlouhodobé užívání se obešlo bez 
jakýchkoliv zdravotních komplikací, 
a voda má navíc vynikající chuťové 

vlastnosti, neobstojí. Především děti 
a citlivější osoby mohou být postiže-
ny střevními či zažívacími problémy 
v případě výskytu bakterií fekálního 
původu. Například při vypití vody kon-
taminované bakterií Escherichia coli, 
mohou nastat zdravotní komplikace.  
A tato rizika jsou vyšší především v ob-
dobích, kdy do studny přitéká více vody 
z okolí. Tedy například v obdobích jara, 
nebo vydatných přívalových srážek.

Veškeré další informace lze najít na 
webu www.vodotech.cz

Pavla Veselá, VodoTech, spol. s r.o.,  
595 694 335, 702 154 771

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 21. 4. 2020
Přítomno 6 členů ZO: Jakub Farný, 
Lukáš Halata, Leona Pavlásková, Tomáš 
Rabas, Jiří Závodný, Jaroslav Svolinský

Omluveni: --

Neomluveno 5 členů ZO: Marta Bílko-
vá, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, 
Jan Koloničný, Aleš Velička

Zastupitelstvo obce bylo usnášení 
schopné.

Zastupitelstvo obce Metylovice ur-
čuje ověřovateli zápisu pana Jakuba 
Farného a slečnu Leonu Pavláskovou.

Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje pravidla pro poskytnutí 

příspěvku pro seniora z rozpočtu 
obce Metylovice na rok 2020 dle ná-
vrhu finančního výboru – viz přílo-
ha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
se Sportovním klubem Metylovi-
ce, z.s., se sídlem Metylovice 466,  
739 49, IČ: 61963721, zastoupeným 
Ing. Radomírem Kulhánkem, předse-
dou a Vladimírem Míčkem, tajemní-
kem o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Metylovice a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 3. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035, za-
stoupenou na základě plné moci 
č. PM/II-225/2019 Ing. Martinem 
Bartečkem, o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-
8014700/6, Metylovice – Rostislav 
Drábek – NNk a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy – viz pří-
loha č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Příkazní smlouvu s Bc. To-
mášem Smutkem na výkon technic-
ký dozor investora a koordinátora 
stavby „METYLOVICE – CHODNÍK, 
úsek 1 a 2“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje Příkazní smlouvu  

zasedání zastupitelstva obce metylovice
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s Bc. Tomášem Smutkem na výkon 
technický dozor investora a koor-
dinátora stavby „METYLOVICE – 
CHODNÍK, úsek 3“ a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu s René 
Schmidtem, Panské Nové Dvory 
2454, 738 01 Frýdek-Místek a Len-
kou Schmidtovou, Metylovice 71, 
739 49 Metylovice na prodej části 
obecního pozemku parc. č. 2011/2 
v k. ú. Metylovice za cenu danou 
znaleckým posudkem, tj. 18 200 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 7.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje přijetí věcného daru pro 
ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylo-
vice v celkové hodnotě 9 461 Kč od 
firmy Dvě děti.cz, Marie Pěchová, 
Dis., 739 49 Metylovice 148.

• Zastupitelstvo obce Metylovi-
ce schvaluje zařazení území obce 
Metylovice do působnosti MAS 
Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na pro-
gramové období 2021–2027. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností JANKOSTAV 
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 
719 00 Ostrava, IČ: 25855581 a po-
věřuje starostu obce k podpisu Do-
datku č. 1 – viz příloha č. 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností SEMITA – DS 
s.r.o., č. p. 171, 742 73 Veřovice,  
IČ: 03829707 a pověřuje starostu 
obce k podpisu Dodatku č. 1 – viz 
příloha č. 9. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje poskytnutí individuál-
ních dotací a finančních darů dle 
návrhu finančního výboru – viz pří-
loha č. 10.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Kupní smlouvu s panem 
Ladislavem Chýlkem, Mírová 472, 
739 21 Paskov, na prodej části 
obecních pozemků parc. č. 1987/3 
a 1956/1 v k. ú. Metylovice za cenu 
danou znaleckým posudkem, tj. 
5 000 Kč a pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy – viz příloha č. 11. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje výběr zhotovitele INSTALL 
CZ, s.r.o., Kúty 1723, 739 11 Frýdlant 
n. O., IČ: 25876643, na realizaci ve-
řejné zakázky „Rozšíření vodovodu 
Metylovice“ – viz příloha č. 12.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu o dílo se společ-
ností INSTALL CZ, s.r.o., Kúty 1723, 
739 11 Frýdlant n. O., IČ:25876643, 
na realizaci veřejné zakázky „Roz-
šíření vodovodu Metylovice“ za na-
bídkovou cenu 483 567,50 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy – viz příloha č. 13. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, 
DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, zastoupenou na zá-
kladě plné moci ze dne 18. 2. 2019, 
evidenční číslo PM/II - 075/2019 
Profiprojekt s.r.o. IČ 27779319, se 
sídlem Frýdek-Místek, Místek, Collo-
-louky 126, PSČ 738 01, pověřeným 
Ing. Petrem Obdržálkem, jednate-
lem společnosti, o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodě 
o umístění stavby č. IP-12-8026168/
VB/002, Metylovice 525/15 a pově-
řuje starostu obce k podpisu dodat-
ku – viz příloha č. 14. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje účetní závěrku sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 
2019, včetně inventarizační zprávy 
Základní školy Mjr. Ambrože Bílka 
a Mateřské školy Metylovice, pří-
spěvkové organizace za rok 2019 – 
viz příloha č. 15. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje účetní závěrku Obce Me-
tylovice sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2019, včetně inventari-
zační zprávy Obce Metylovice za 
rok 2019 – viz příloha č. 16. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje rozpočtovou úpravou č. 3 
- viz příloha č. 17. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje záměr prodeje obecního 
pozemku parc. č. 827/7 v k.ú. Mety-
lovice. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Smlouvu se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastou-
penou na základě plné moci č. PM/
II-225/2019 Ing. Martinem Barteč-
kem, o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IV-12-8016194/3, 
Metylovice 1279/3 a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy – viz 
příloha č. 18. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje Dohodu se společností 
Severomoravské vodovody a kana-
lizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se 
sídlem: 28. října 1235/169, Marián-
ské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupe-
nou Ing. Milanem Konířem, ředite-
lem vodovodů o činnosti a umístění 
stavby (Chodník Vrchovina – Žukov, 
k. ú. Metylovice) v ochranném pás-
mu vodního díla č. 339/D/FM/2020 
a pověřuje starostu k podpisu Do-
hody – viz příloha č. 19. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje žádost Ing. Aleše Přiby-
ly o odložení splátky k darovací 
smlouvě a pověřuje starostu k uza-
vření a podpisu Dodatku č. 3 k Da-
rovací smlouvě s Ing. Alešem Přiby-
lou, Metylovice 226, IČ: 11540672 
na odložení úhrady druhé splátky 
daru ve výši 296 104 Kč do 31. 7. 
2021 – viz příloha č. 21. 

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
schvaluje doplnění stavebního vý-
boru o dva členy – Bc. Jakuba Farné-
ho a Ing. Michala Bílka.

Zastupitelstvo obce Metylovice vza-
lo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí kontrolu usnesení 
č. 2/2020 ze dne 18. 02. 2020.

• Zastupitelstvo obce Metylovice 
bere na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice bere 
na vědomí Rozbor hospodaření obce 
Metylovice za 1. čtvrtletí 2020 – viz 
příloha č. 20. 

Zastupitelstvo obce Metylovice z dů-
vodu nepřítomnosti místostarosty 
obce nemohlo projednat tyto body 
programu:

• Žádost Ing. Jana a Ing. Lucie Kolo-
ničné, Ph.D. o směnu části obecních 
pozemků parc. č. 2057/1 a 1086/16, 
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Odpadové hospodářství, část první
Trocha historie
Byť už ve starověkém Řecku exis-
toval jednoduchý systém nakládání 
s odpady, tuto problematiku začali 
lidé opravdu řešit až ve středověku ve 
vznikajících městech. Lidé svá obydlí 
koncentrovali na malá území, a už ne-
stačilo, odpad jen tak odhodit. Hniloba 
odpadů totiž lákala hmyz, hlodavce 
a ptáky. Bylo jich tolik, že pak rychle 
přispěli k šíření tehdy zkázonosných 
nemocí jako mor, cholera, lepra… Řešit 
problematiku odpadů tak ve městech 
bylo téměř otázkou života a smrti.
Zásadním zlomem pak bylo obdo-
bí průmyslové revoluce v 19. století. 
Odpady produkovali nejen obyvate-
lé, malí živnostníci, ale také továrny. 

Odpadů bylo takové množství, že za 
městy začaly vznikat skládky, kam se 
odpady svážely. 

Jak to dělávali v Praze koncem 19. sto-
letí je možné se dočíst ve slavném feje-
tonu Jana Nerudy „Kam s ním“ z roku 
1886, ve které řešil, kam vyhodit sta-
rý slamník. Píše, že když někdo vy-
šel z domu brzo ráno, mohl vidět, že: 
„Někde u domu stojí starý džbán. Ně-
kde na pokraji chodníku sdrátovaná 
bandaska. Někde uprostřed ulice leží 
pekáč.“ A dohadoval se, kde se tam ty 
věci vzaly? Popelnice tehdy nebyly… 
Z této krátké satiry lze usoudit, že 
lidé v noci odkládali nepotřebné věci 
na ulici, ještě ráno je městská služba 
uklidila a odvezla. „Jděte tamhle do 

toho vysokého domu. Tam mají jámu 
na smetí,“ píše také. V tehdejší měst-
ských domech tedy byly jámy, kam 
lidé odpady vyhazovali. Jámy… do-
vedete si představit, že máte v domě 
jámu na smetí? Ještě v roce 1886 to 
byla městská realita. 

Kromě městských skládek, začaly 
vznikat i spalovny odpadů. První spa-
lovna byla zprovozněna v roce 1905 
v Brně. Tzv. nádobový systém (podob-
ný tomu dnešnímu) je využíván cca od 
20. let dvacátého století.

V druhé polovině 20. století měla ve 
svém katastru skládku prakticky kaž-
dá obec. Otázka životního prostředí se 
nijak neřešila, takže neexistovaly ani 
normy, co lze na skládku vyvézt, a co 
už nikoliv. Půda tak byla za dlouhá de-
setiletí kontaminována mnoha nebez-
pečnými odpady, ať už z průmyslové 
výroby, tak i domácím odpadem jako 
byly barvy, čistidla aj. Sanace těchto 
škod bude pravděpodobně otázkou 
ještě dlouhá léta a možná desetiletí.

Z tohoto krátkého výletu do historie 
odpadů, tak lze vyčíst změnu chování 
lidí v tomto směru. Od nutnosti ře-
šení této otázky, aby lidé ve městech 
vůbec přežili, po řešení otázky este-
tické a ekologické. Ve své podstatě se 
však stále jedná o otázku přežití. Ve 
14. století Evropu obývalo 700 tisíc 
lidí. V roce 2020 jich zde žije více než 
700 miliónů! Jen obyvatel je zde tedy 
1000 x více. A odpadů je tedy 1000 x – 
10.000 krát větší množství než před 
600 léty. A bude ho stále přibývat. 
S přibývající populací, tak s jejich 
spotřebou.

Jak funguje obec

ostatní plocha, ostatní komunikace 
za části pozemků parc. č. 1086/8 
a 1086/11, ostatní plocha, jiná plo-
cha a finanční vyrovnání zbývající 
ploch.

• Zpracování studie stavby na objekt 
sportovního zázemí v Metylovicích 
od Ing. František Kobližka, Ateliér 
POD VĚŽÍ s.r.o. 

• Program na poskytování návratné 
finanční výpomoci na výměnu kotlů.

• Zpracování architektonické studie 
zateplení a rekonstrukce hasičských 
zbrojnic od Ing. František Kobližka, 
Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.

• Dohoda o ukončení smlouvy o dílo.
• Možné formy podpory osob a pod-

nikatelských subjektů postižených 
koronavirovou krizí.

• Informace k projektové dokumen-
taci na stavbu chodníku od ZŠ – dol-
ní konec.

• Informace k akci „Studie rekon-
strukce účelových komunikací 
v obci Metylovice“.

• Žádost o informace k akci „Oprava 
opěrné stěny Metylovice“. 

• Žádost o předložení usnesení Poli-
cie ČR, oddělení hospodářské kri-
minality, týkající se nákupu podílo-
vých listů z fondu Amundi ČR.

Takto vypadal svozový vůz ve 20. letech dvacátého století. Škoda Sentinel – parní 
nákladní automobil.
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Současnost
Správu odpadového hospodářství za-
jišťují pro obyvatele jednotlivé obce 
a města. 

Samostatně se pak o své odpady musí 
starat firmy. Menší firmy se obvyk-
le dohodnou s danou obcí, že pro ně 
bude svoz odpadu za úhradu zajišťo-
vat. V Metylovicích např. obchod, lé-
čebna. Velké firmy si pak svoz odpadů 
zajišťují samy, a rovněž vedou samo-
statnou evidenci odpadů, kde uvádě-
jí kolik odpadu vyprodukovaly a jak 
s nimi bylo naloženo. 

Z tohoto pohledu lze odpady rozdělit 
na komunální (obce, města, obyvate-
lé) a podnikové (firmy).     

V České republice tvořily v roce 2018 
komunální odpady 15 % všech odpa-
dů. Zbylých 85 % vyprodukovaly fir-
my. Z komunálních odpadů v ČR skon-
čilo 46 % odpadů na skládkách. 

Jak bylo uvedeno, odpady má na staros-
ti obec. A vede jejich evidenci. Co jsou 
to ale vlastně odpady? Ve kterém oka-
mžiku se stává věc odpadem? Je věc, 
kterou hodíme do popelnice stále naše? 

Odpad je movitá věc, které se člověk 
zbavuje nebo má úmysl nebo povin-
nost se jí zbavit. Odpadem se stává 
odložením věci do svozové nádoby či 
na sběrný dvůr, či skládku apod. A v ten 
okamžik přestává být vaším vlast-
nictvím a stává se vlastnictvím obce.

Obec, vzhledem k tomu, že je ze záko-
na povinna zajišťovat odpadové hos-
podářství na svém katastru, má prá-
vo vybírat od občanů za tuto službu 
poplatek. Maximální výše poplatku je 
stanovena zákonem. Ten přímo uvádí:

„Maximální výše poplatku se stanoví 
podle předpokládaných oprávněných 

nákladů obce vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem 
rozvržených na jednotlivé poplatníky 
podle počtu a objemu nádob určených 
k odkládání odpadů připadajících na 
jednotlivé nemovitosti nebo podle po-
čtu uživatelů bytů a s ohledem na úro-
veň třídění tohoto odpadu. V poplat-
ku mohou být promítnuty i náklady 
spojené s pronájmem nádob určených 
k odkládání odpadu. Poplatek je pří-
jmem obce.“

Z čehož vyplývá, že obec obvykle sta-
novuje obyvatelům takový poplatek, 
aby příjem z těchto poplatků pokryl 
výdaje spojené se svozem a uložením 
odpadů. Maximální zákonná sazba 
místního poplatku za svoz odpadů je 
1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. 
250 Kč tvoří tzv. paušál, a až 750 Kč 
tvoří částka určená dle skutečných 
nákladů. V naší obci činí poplatek 
500 Kč/osoba/rok. Tedy polovinu 
maximální možné částky. 

V Metylovicích je rozmístěno 844 ná-
dob na komunální odpad, které jsou 
pravidelně sváženy. Každý měsíc mají 
možnost občané vždy první víkend 
v měsíci odkládat na určené stanoviš-
tě (areál horního kravína) i velkoob-
jemový odpad a 2x ročně je pak vy-

hlašován sběr nebezpečných odpadů.  
Nakládání s těmito odpady má na sta-
rosti externí organizace, která je naší 
obcí vysoutěžena jako nejvýhodnější. 
V tuto chvíli je to společnost Frýdec-
ká skládka, a.s. 

Obec Metylovice pokrývá výdaje na 
zajištění odpadového hospodářství 
nejen z poplatků od obyvatel, ale rov-
něž příjmy z prodeje tříděné složky, 
zejména papíru, skla a plastů a kovů. 

Z tabulky vyplývá, že zákonné po-
platky tvořily cca 65 % příjmů obce. 
Zbylých cca 35 % byly příjmy z pro-
deje tříděné složky společnost EKO-
-KOM (papír, plasty, sklo) a Elektrovin 
(elektro odpady). Pokud bychom tedy 
odpady netřídili, je pravděpodobné, že 
bychom neplatili poplatek 500 Kč/oso-
ba/rok, ale 700 Kč/osoba/rok. Právě 
200 Kč ročně na osobu ušetříme tím, 
že třídíme odpad. Čímž nejen přispí-
váme zlepšení stavu naší přírody, není 
totiž třeba vyrobit tolik nových mate-
riálů, ale také ulevíme našim peněžen-
kám. 

Konec první části

Příště: Odpadového hospodářství, část 
druhá

David Hyšpler

Příjmy a výdaje obce Metylovice v rámci odpadového hospodářství

POLOŽKA ROK 2019
Výdaje v Kč za rok 1 147 630,00 Kč

Příjmy z poplatků od občanů v Kč/rok 610 298,00 Kč
Příjmy z poplatků od chatařů v Kč/rok 143 835,00 Kč
Příjmy od firem za svoz odpadů 76 190,00 Kč
Příjmy od EKO-KOM 358 543,50 Kč
Příjmy od Elektrowin 6 708,00 Kč
Příjmy celkem 1 195 574,50 Kč

Výbory Zastupitelstva obce Metylovice
I v tomto Zpravodaji budeme pokra-
čovat v představování výborů Zastu-
pitelstva obce Metylovice. Tentokrát 
vám představíme Stavební výbor. 

Na 4 otázky nám odpověděl jeho před-
seda Ing. Jan Koloničný Ph.D.

Složení vašeho výboru

Stavební výbor pracoval do dubna 
letošního roku ve složení Ing. Jan Ko-

loničný, Ph.D. jako předseda, Petr 
Černoch a Ing. Marta Bílková jako čle-
nové. Od dubna byl pak výbor rozšířen 
o další dva členy, Bc. Jakuba Farného 
a Ing. Michala Bílka.

Co je úkolem vašeho výboru?

Stavební výbor připravuje podklady 
a řeší konkrétní záležitosti stavební-
ho charakteru dle požadavku zastu-
pitelstva a na základě podnětů obča-

nů. Výbor je iniciativním a poradním 
orgánem zastupitelstva obce. Jedná 
se o záležitosti jak na obecním ma-
jetku, tak majetku občanů a v obci 
sídlících firem. Dle nutnosti výbor 
spolupracuje při povolování staveb 
a vydávání stanovisek s obcí Mety-
lovice a členové rovněž komuniku-
jí s Odborem regionálního rozvoje 
a stavebního úřadu ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. 
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Stavební výbor dává podněty pro ná-
pravu vad a zlepšení stávajícího stavu, 
dále předkládá podněty k opravám 
a ke změnám, které jsou v obci potřeba. 
V detailnějším popisu se jedná o řeše-
ní: stavebně-technických záležitostí, 
urbanismu a územního plánování; na-
bývání, prodej a převod nemovitých 
věcí; přípravy stavebních akcí a příp. 
kontrolu jejich realizací; předkládání 
návrhů oprav místních komunikací 
a budov v majetku obce, odborných sta-
novisek k převodům pozemků ve vlast-
nictví obce; projednání stanovisek ve 
stavebních záležitostech; spoluúčastní 
se na tvorbě a úpravách dlouhodobé-
ho i krátkodobého plánu rozvoje obce; 
projednávání územně plánovací do-
kumentace; dodržování plánu rozvoje 
obce v návaznosti na územní plán obce.

Co se vašemu výboru daří, a co bys-
te naopak chtěli zlepšit?

Řešení běžných stavebně-technic-
kých záležitostí se stalo určitou „ru-
tinou“, neboť všichni členové mají 
dlouhodobější zkušenosti s řešením 
obdobných záležitostí, díky své pra-
covní náplní v běžném zaměstnání. 
A pak jsou tady záležitosti ne tak běž-
né, jednorázové, často víceleté. 

K těm zajímavým rozsáhlejším činnos-
tem patřily práce na změnách územní 
plánu obce. Zřejmě jste zaregistrovali, 
že v minulém roce proběhl finální sběr 
požadavků na změny územního plánu. 
Vyhodnocení se díky virovému období 

trochu protáhlo, ale Zpráva o uplatňo-
vání územního plánu Metylovice za 
minulé období je konečně k dispozici 
na vyjádření na webových stránkách 
obce. Předpokládáme, že finální verze 
nové změny územního plánu bude ho-
tova na konci letošního roku.

Ze stavebních činností to bylo prove-
dení hydroizolace základů na byto-
vém domě, kde byl už delší dobu pro-
blém s vlhkostí ve spodních bytech. 
Podíleli jsme se na přípravě několika 
studií. Byly zpracovávány zadání pro 
činnosti, které letos budou pokračo-
vat a často budou dokončeny, viz. ná-
sledující kapitola. 

Co nás trápí je nedostatečná výkre-
sová dokumentace starších staveb, 
kdy není často možné správně posou-
dit předložené změnové požadavky. 
A pak to jsou resty z dřívějších obdo-
bí, jako např. nestandardně napojené 
kanalizační přípojky u několika RD 
v Metylovičkách, které bude nutné 
vyřešit před začátkem stavebních 
prací fa. Metvest tamtéž. 

Trochu zápolíme s podobou oprav 
cest v obci, kdy jsme chtěli používat 
sice trochu dražší způsoby oprav, ale 
s delší životností. Byly k tomu zpra-
covány studie, ale zastupitelstvo má 
trochu jiný úhel pohledu. Doufáme, 
že nakonec zvolené způsoby přinesou 
očekávanou kvalitu.

Co váš výbor připravuje pro letošní 
rok, ev. pro celé volební období?

V letošním roce a následujícím obdo-
bí máme několik celkem důležitých 
cílů. Předně připravujeme nabídky 
na opravy vnitřních omítek v byto-
vém domě, aby oprava po vlhkosti již 
byla kompletně dokončena. Čekáme 
na připomínky ke změnám územní-
ho plánu, které pak budeme projed-
návat. Poměrně větší rozsah mají 
činnosti spojené s připomínkováním 
zpracovávané projektové dokumen-
tace na chodník od školy po dolní 
konec obce. Se zástupcem SK řešíme 
konkrétní podobu opravy opěrné zdi 
na hřišti. Již jsme absolvovali několik 
jednání s cílem nalézt nejvhodněj-
ší podobu zateplení hasičárny a její 
rekonstrukce, kterou navrhujeme 
z nemalé části financovat díky dota-
ci na kotlíkové půjčky. Je zpracová-
vána technicko-ekonomická studie 
nakládání s odpadními vodami, kde 
je nezbytné řešit řadu detailů. Studie 
bude hotova v létě, bude mít veřejnou 
prezentaci a na jejím základě bude 
možné zpracovat samotnou projekto-
vou dokumentaci. Bude také nezbyt-
né řešit sesuv zeminy na nově vybu-
dovanou cyklostezkou. V letošním 
roce probíhá celkem dost stavebních 
prací v obci a samotném okolí, které 
nás budou chvíli zatěžovat. Tako-
vým případem bude stavba chodníku 
Dvořáček – kostel, který díky jiným 
probíhajícím stavebním pracím může 
začít až v létě. Tento rok se tak bude 
stavět na hlavním tahu obcí praktic-
ky pořád.

Rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti
K připravované rekonstrukci zázemí 
na fotbalovém hřišti se rozproudila 
mezi občany rozsáhlá diskuze. Názory 
na rekonstrukci se různí. Jedni opra-
vovat chtějí, druzí nikoliv. Některým 
se líbí stávající projekt, jiní by chtěli 
projekt nový. Již v minulém čísle jste si 
na toto téma mohli přečíst názor pana 
místostarosty. Dnes dostávají prostor 
další zainteresovaní, především sta-
rosta obce, zastupitel Bc. Jakub Farný 
a předseda SK Metylovice.

Rekonstrukce zázemí na fotbalovém 
hřišti byla v minulém Zpravodaji pre-

zentována místostarostou obce Ing. Ja-
nem Koloničným, Ph.D. jako projekt 
příliš velkorysý a předražený. Z disku-
se, především na facebooku, vyplynulo, 
že občané nejsou o projektu dobře in-
formování, nerozumí tomu, proč bude 
rekonstrukci financovat Obec, když 
stavět bude Sportovní klub a někteří 
se bojí, že bude financování akce ne-
průhledné. Proto si zde dovolíme uvést 
fakta a odpovědět na nejčastější otázky.

Je stavba skutečně předražená? 

Projekt byl zpracován Ing. Arch. Pet-
rovovou a Ing. arch. Petrovem, kteří 

postupovali přesně dle zadání obce 
a Sportovního klubu. Na základě 
zpracovaného projektu je stanove-
ná projektová cena, která může být 
pro někoho drahá, ale rozhodně není 
předražená! Výsledná tržní cena se 
zjistí až po výběrovém řízení na zho-
tovitele. A o předražené ceně může-
me hovořit až v případě, že by byla 
vybrána nejdražší nabídka.
Pan místostarosta v minulém Zpravo-
daji psal, že má podobný projekt na vý-
stavbu zázemí u hřišť v Paskově, které 
má sloužit ke zcela stejným účelům jako 

Rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti
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u nás v Metylovicích. Dále uvedl, že se 
cena našeho projektu vyšplhala někde 
přes 23 mil. Kč, zatímco v Paskově to vy-
chází jen na 13 mil. Kč. Zde je výpočet, 
o kterém jsme se chtěli bavit na dubno-
vém jednání zastupitelstva, kterého se 
ale pan místostarosta nezúčastnil. Cel-
ková podlahová plocha u našeho projek-
tu je 867,4 m2. U zázemí v Paskově je to 
442,9 m2, což je téměř o polovinu méně 
než u nás. Když tedy přepočteme celko-
vé náklady na 1 m2 podlahových ploch, 
tak je projekt v Paskově o 2 836 Kč na 
1 m2 dražší než ten náš v Metylovicích 
(Metylovice 23 mil. Kč, při 867,4 m2 =  
26 516 Kč/m2, Paskov 13 mil. Kč, při 
442,9 m2 = 29 352 Kč/m2). A to je v naší 
ceně započítaná i částečná demolice. 
V Paskově budou stavět na „zelené lou-
ce“. Navíc zázemí v Paskově rozhodně 
nebude sloužit stejným účelům jako 
u nás. Bude to zázemí pouze pro fot-
balisty, ev. další venkovní sport. A ma-
jitelem není Město Paskov ani žádný 
spolek, ale „eseróčko“ – podnikatelský 
subjekt.
Proč je stavebníkem Sportovní 
klub Metylovice?
V současné době je lepší, když bude 
stavebníkem Sportovní klub, který má 
stále možnost žádat o dotaci i v průbě-
hu stavby, tedy do doby, než bude stav-
ba zkolaudovaná. Může uplatnit vzniklé 
náklady i rok nazpátek (za předpokla-
du, že budou platit při nové výzvě stej-
né podmínky jako doposud). Pro obce 
do 3 000 obyvatel takové dotační mož-
nosti prozatím neexistují. Bude proto 
pro nás lepší držet si alespoň nějakou 
naději na zisk dotace prostřednictvím 
SK (žádat může i v roce 2020), než aby-
chom o tuto příležitost přišli nadobro. 
Když stavbu jednou zahájí obec, tak již 
SK možnost zažádat o dotaci ztratí. 
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 
(zapsaný spolek) není žádné „eseróč-
ko“, jak někdo mylně a možná i záměr-
ně uvádí. Spolek na rozdíl od akciové 
společnosti či společnosti s ručením 
omezeným nebyl založen k provozo-
vání podnikatelské činnosti (definice 
podnikání = soustavná činnost prová-
děná samostatně podnikatelem vlast-
ním jménem a na vlastní odpovědnost 
za účelem dosažení zisku). SK dle sta-
nov provozuje sport a obdobnou čin-
nost, vytváří široké možnosti užívání 
svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména pak mládeže a dal-
šími formami své činnosti napomá-
há rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví apod. v místě své působnosti, 
zejména formou další veřejné pro-
spěšné činnosti a osvětové činnosti 
(úplný výpis ze spolkového rejstříku 
včetně stanov naleznete na www.jus-
tice.cz, IČ: 61963721). Sportovní klub, 
působící v minulosti pod hlavičkou TJ 
Sokol, je zakořeněn v Metylovicích již 
od roku 1912 (volejbalový oddíl za-
ložen 1929, oddíl kopané pak 1935) 
a jeho dnešní činnost navazuje na prá-
ci svých předchůdců. Zástupci Spor-
tovního klubu nestojí o to, aby byli sta-
vebníky a garanty rekonstrukce, ale 
chtějí případně formou získané dotace 
snížit obci finanční náklady, které by 
tak či tak musela obec do svého majet-
ku a z vlastních prostředků v následu-
jících letech stejně investovat (zázemí 
sportovního klubu včetně sportovišť 
je majetkem obce Metylovice). Již tak 
vložili činovníci SK do zpracování pro-
jektové dokumentace, vydání staveb-
ního povolení, zachování stávajícího 
provozu aj. hodně svého úsilí, volného 
času a finančních prostředků, které 
mohli věnovat úplně jiným aktivitám. 
Podobný postup jsme zvolili např. 
v roce 2013, kdy se prostřednictvím TJ 
Sokol Metylovice podařilo získat dota-
ci na zateplení a výměnu zdroje tepla 
v místní sokolovně ze Státního fondu 
ŽP ve výši 4,8 mil. Kč a obci Metylovice 
zase grant z MAS Pobeskydí na opravu 
osvětlení, podlahy a obkladů stěn v tě-
locvičně v hodnotě 0,9 mil. Kč. Celková 
hodnota revitalizace sokolovny včetně 
víceprací a neuznatelných nákladů vy-
šla tehdy na cca 7,5 milionů korun. Tak 
proč podobnou možnost financování 
nezvolit i nyní u rekonstrukce záze-
mí na hřišti? Pokud by se podařilo SK 
získat dotaci, tak tyto Sportovním klu-
bem ušetřené peníze se dají použít na 
další investiční akce obce.
A ještě jednou opakujeme: „Mezi Obcí 
Metylovice a Sportovním klubem Mety-
lovice z.s. bude uzavřena Veřejnopráv-
ní smlouva, nikoliv Darovací smlouva, 
jak je často nepravdivě prezentováno“.
A může vůbec Sportovní klub žádat 
o dotaci, když není majitelem?
Sportovní organizace mohou žádat 
o dotace, pokud jsou:
a)  vlastníkem nemovitosti,
b)  nebo mají nemovitost v dlouhodo-

bém pronájmu či výpůjčce.
V našem případě má SK Metylovice 
od Obce Metylovice ve výpůjčce poze-
mek parc. č. st. 700, jehož součástí je 

stavba č.p. 466 a další pozemky parc. 
č. 1117/3, 1117/4 a 1117/5 a to na 
dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy o výpůjčce.
Každý dotační titul má jiné podmín-
ky, ohledně délky pronájmu (5 nebo 
10 let). Minulé zastupitelstvo při pří-
pravě smlouvy o výpůjčce pamatova-
lo na to, aby doba výpůjčky byla mini-
málně 10 let, protože vědělo, že jsou 
dotační tituly takto koncipované. 
Je v současné době podána pro-
střednictvím SK Metylovice nějaká 
žádost o dotaci?
Ano, Sportovní klub Metylovice podal 
žádost o dotaci na Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
které vypsalo pro nás vhodný dotační 
titul. 
V současné době čekáme na oficiální 
vyjádření MŠMT. Dle poslední infor-
mace ze 17. 4. 2020 má SK žádost po 
formální a věcné kontrole v pořádku, 
nicméně zatím nebylo vydáno jakéko-
liv oficiální rozhodnutí. Stále nevíme, 
zda bude akce předběžně navržena 
k financování a nemáme informace 
o tom, že by bylo řízení zastaveno 
a akce zůstala v tzv. zásobníku akcí 
k financování, jak se v minulém zpra-
vodaji vyjádřil pan místostarosta.
K žádosti o dotaci z MŠMT se nemu-
sela přikládat studie proveditelnosti. 
Musel se zpracovat pouze investič-
ní záměr, který není problém někde 
zveřejnit. Studie proveditelnosti byly 
vyžadovány u žádosti z ROPu nebo 
dnes z IROPu (Integrovaný regionální 
operační program). Rekonstrukce zá-
zemí sportovního areálu je z hlediska 
obce potřebná. Nulovou variantu (vý-
chozí situace) máme viz. dnešní stav, 
investiční varianta je navržena, tj. 
dokumentace pro provádění stavby. 
Pro jaké cílové skupiny se projekt re-
alizuje, také všichni víme. Vše ostatní, 
co je obsahem studie proveditelnosti 
(SWOT analýza, ekonomická analýza, 
analýza prostředí, konkurence, efek-
tivnosti, řízení rizik, plán průběhu 
cash-flow, udržitelnost projektu atd.) 
jsou jen plané věty a věštění z křišťá-
lové koule. Např. ve studii proveditel-
nosti, kterou jsme v roce 2008 psali na 
základní školu, je hned pod výpočtem 
ekonomických ukazatelů napsáno, že 
projekt je po finanční stránce ve všech 
ukazatelích nepřijatelný, ale z hlediska 
dotačních pravidel splňuje podmínku 
pro veřejně prospěšný projekt. 
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Přece když něco chceme postavit (ško-
lu, zázemí na hřišti, chodníky atd.) 
tak na to nepotřebujeme 10 analýz 
a nebudeme se dívat ani na to, že nám 
někde nevyšel nějaký ukazatel. To by-
chom pak nepostavili žádnou veřejně 
prospěšnou stavbu. U školy nám ne-
vycházel ani jeden ukazatel, a přesto 
jsme do této stavby šli a školu posta-
vili. V dnešním složení zastupitelstva 
bychom asi zůstali ještě u nulové vari-
anty, tj. učilo by se ve staré škole. Po-
kud by ovšem ještě škola vůbec stála. 
A jestli by tam měl kdo koho učit, se ve 
studii proveditelnosti nedočteme. 
Jak to bude s výběrovým řízením 
na zhotovitele stavby? 
SK Metylovice jako objednatel, investor 
musí podle zákona o veřejných zakáz-
kách provést výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, protože stavbu bude 
realizovat z veřejných prostředků, ať 
už z obecních či z dotačních. Toto pro 
SK organizuje Ing. Miroslav Jílek, který 
již s obcí Metylovice spolupracuje řadu 
let. Z tohoto výběrového řízení vzejde 
vítězný uchazeč, který na základě své 
cenové nabídky provede rekonstrukci 
zázemí. Celý proces zadávání a admi-
nistrace veřejných zakázek probíhá 
elektronicky přes státní systém NEN 
(národní elektronický nástroj), který 
spravuje Ministerstvo pro místní roz-
voj. Cena bude daná nabídkou a poptáv-
kou, bude tedy tržní a nikoli předraže-
ná. Bohužel růst stavebních nákladů 
nezastavíme. Školu bychom už asi těž-
ko dnes postavili za 30 mil. Kč, tak jak 
tomu bylo v roce 2014. 
Mezi občany se vyskytuje názor, 
že Sportovní klub je parta ama-
térů a především dobrovolníků, 
a že na tak náročnou stavbu nemá 
dostatečné zkušenosti a potřebné 
kvalifikované odborníky. Svěřit 
takovémuto spolku vysoutěženou 
částku se zdá řadě občanů neuvá-
žené a příliš riskantní. 
Samozřejmě, že rekonstrukce záze-
mí na fotbalovém hřišti bude mít tak 
jako jiné větší stavby splněny všech-
ny potřebné podmínky. Budou probí-
hat kontrolní dny, kterých se budou 
účastnit jak zástupci Sportovního 
klubu, tak zástupci Obce Metylovice, 
autorský dozor – projektant, smluv-
ně zajištěn technický dozor investora 
a BOZP.  Mimochodem předseda Spor-
tovního klubu Ing. Radomír Kulhánek 
má bohaté zkušenosti z doby, kdy za-
stával post místostarosty obce a byl 

u řady investičních akcí. Například 
stavba nové ZŠ, rozšíření MŠ, rekon-
strukce Sokolovny, hřbitova, míst-
ních komunikací, čekáren apod. Kro-
mě toho má také ekonomické znalosti 
a je majitelem účetní a SW firmy.
A především SK nedostane na účet 
najednou celou finanční částku. Do-
tace bude uvolňována postupně vždy 
na základě předložených a odsouhla-
sených faktur. Podrobně tuto pro-
blematiku vysvětluje starosta obce 
v článku Vyjádření starosty obce 
k dubnovému zastupitelstvu.
Nebylo by přece jen dobré nechat 
udělat na celou stavbu „studii“ jak 
to navrhoval místostarosta obce 
a na základě této studie zvážit, 
zda projekt nepřepracovat a jinak 
technicky řešit?
Na rekonstrukci zázemí na fotbalovém 
hřišti máme v současné době projekt, 
platné stavební povolení a zajištěno fi-
nancování. V případě, že znovu zadáme 
studii firmě, kterou navrhuje pan mís-
tostarosta je celkem logické, že tato fir-
ma bude navrhovat svá řešení. Každý 
projektant bude navrhovat a obhajovat 
to „své“. A pro případné změny v pro-
jektu budeme muset žádat o změny ve 
stavebním povolení, respektive se vrá-
tíme na úplný začátek, a to až ke změ-
ně územního rozhodnutí viz. příklad 
stavby sběrného dvora a kompostárny. 
Ztratíme další 2 až 3 roky, za které se 
již mohla stavba realizovat. Mezitím 
se uskuteční volby do zastupitelstva 
obce (2022) a novému vedení či zastu-
pitelstvu se přepracovaný projekt opět 
nemusí líbit a přijde s dalším projek-
tantem a bude prosazovat jeho řeše-
ní. Navíc zadání pro projektanty paní 
Petrovovou a pana Petrova vycházelo 
z více jak 30-ti letých zkušeností a po-
žadavků návštěvníků, které Sportovní 
klub nasbíral během svého působení 
v tomto areálu. K budově byla přistavě-
na umývárna k záchodům, bylo zakry-
to venkovní posezení, vybudována ga-
ráž pro techniku, nářadí a materiál na 
údržbu sportovišť, pro hospůdku byla 
z bývalé uhelny a kotelny vybudována 
kuchyň a sklad. Ten byl pak změněn na 
salónek a hernu pro děti, protože na 
hřiště začaly chodit maminky s dětmi. 
Pro venkovní prostor byly nakoupeny 
dětské herní prvky a byla přistavěna 
venkovní udírna s grilem. Zadání pro 
projektanty tedy vychází z reálných 
zkušeností a jestli se někomu zdá cena 
vysoká, tak věřte tomu, že v čase ještě 

více poroste. Názory typu snížení po-
čtu šaten vycházející z úst některých 
zastupitelů svědčí o tom, že se tito lidé 
nikdy nepohybovali ve světě sportu, 
a to ani jak na straně hráčské, tak ani 
na té činovnické (funkcionářské), jinak 
by takové teorie nemohli vyřknout.
Je vidět, že Sportovní klub po celá dese-
tiletí areál budoval, opravoval a udržo-
val. V současné době však již není v jeho 
silách postavit nové adekvátní zázemí.
Sportovní klub se vždy snažil praco-
vat především s mládeží, a přestože 
podmínky v posledních letech neby-
ly ideální, vyrostlo zde několik velmi 
úspěšných sportovců, kteří pak re-
prezentovali nejen naši obec, ale i kraj 
a republiku. A i když se už dnes pohy-
bují ve vyšších, třeba i profesionálních 
soutěžích, ať už jako hráči nebo trené-
ři, stále se k naší obci hlásí. Například 
Jakub Fulnek, 1. fotbalová liga FK Mla-
dá Boleslav.
A co říci závěrem?
Již zhruba před 2,5 roky byla k celé 
rekonstrukci veřejná schůze pro 
občany, kde byl celý projekt před-
staven. Veškerá dokumentace je na 
webových stránkách obce Metylovi-
ce a SK Metylovice. Všechny písemné 
smlouvy a podklady jsou v historii 
na úřední desce v usnesení https://
metylovice.cz/obecni-urad/uredni-
-deska?archiv=1. 
Do projektu, který se řeší s Petrovo-
vými více jak 3 roky, byly zapracová-
ny všechny změny, které zastupitelé 
požadovali. Uskutečnily se schůzky 
s projektanty i za účasti pana mís-
tostarosty a dalších členů stavebního 
výboru paní Marty Bílkové a pana 
Petra Černocha. 
Od začátku bylo prezentováno, že v pří-
padě nezískání dotace bude rekon-
strukce probíhat bez wellness a vyba-
vení kuchyně. Toto vyřazení z projektu 
jsme dodrželi. Z hlediska zadání obsa-
huje projekt vše, na co jsme byli na hřiš-
ti zvyklí doposud a zároveň připravuje 
podmínky pro ev. budoucí rozšíření. 
Projekt není velkorysý, ale nadčasový.

Jaký smysl by mělo vytvářet projekt jen 
proto, abychom získali dotaci, ale při-
tom bychom nepostavili to, co ve sku-
tečnosti potřebujeme? Projekty tvo-
říme proto, aby splňovaly daný záměr 
a měly přidanou hodnotu nejen teď, ale 
i v budoucnu. 

Ing. Lukáš Halata, Bc. Jakub Farný
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Názor předsedy Sportovního klubu Metylovice
Důležité a podstatné je, že SK Mety-
lovice daroval obci sportovní areál 
včetně budovy č.p. 466 v dobré víře 
jeho rychlejšího rozvoje a zhodno-
cení ve prospěch všech občanů Me-
tylovic. Vzdal se toho nejcennějšího, 
co měl. Krásného místa, které po-
skytuje nádherné obrazy a panora-
mata okolní přírody, místa, kde se 
prolínají a potkávají všechny gene-
race aktivních metylovských občanů 
i další veřejnost, což je předpokla-
dem spokojené občanské společnos-
ti. To má taky svou neocenitelnou  
hodnotu!

Naplněný projekt rekonstrukce zá-
zemí je předpokladem pro další roz-
voj tohoto areálu – asfaltová plocha 
pro požární sport hasičů, hřiště pro 
streetball, víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem včetně osvětlení, pe-
tang, workoutový kondiční prostor, 
malá tribuna apod. 

SK udělal doposud to, co bylo v jeho 
silách. Nechtěl tento sportovní areál 
užívat jen pro sebe, ale nabídl ho ve-
řejnosti. Byla to snad chyba? 

SK Metylovice nemá dostatek pro-
středků pro jeho další rozvoj, proto 
se obec zavázala v darovací smlouvě 
zahájit na svůj náklad rekonstrukci 
sportovního a komerčního zázemí 
v Metylovicích dle projektové doku-
mentace manželů Petrovových – Ate-
liér Frýdek do 30. 6. 2019. Když už 
se nestihl termín, měl by se alespoň 
dodržet smysl této smlouvy, kterou 
schvalovali tehdy i zástupci TOP 09, 
kteří i nyní pracují v zastupitelstvu. 
Dohody a smlouvy se přece mají plnit. 
To už jednou obci sdělil svým rozsud-
kem dokonce i ústavní soud.

Tento projekt se připravuje již od 
roku 2008 a veřejnost o tom určitě ví.

Pokud se bude naplňovat Darovací 
smlouva, Smlouva o dlouhodobé vý-
půjčce mezi SK a obcí z roku 2018, zů-
stane tento areál vždy majetkem obce, 
což je rovněž ošetřeno v navrhované 
Veřejnoprávní smlouvě mezi SK a obcí 
Metylovice, a to s dotací nebo i bez ní. 
Obec v případě dotační úspěšnosti přes 
SK, může jen ušetřit investované fi-
nanční prostředky. Nic víc, nic míň. 

Obec by mohla mírně ocenit SK za 
jeho trpělivost, podanou pomocnou 
ruku, vstřícnost, ochotu se na tomto 
projektu svou pomocí podílet a rezo-
lutně odmítnout iluze, nepravdy a ne-
smyslné domněnky některých mylně 
informovaných občanů. 

Členové Sportovního klubu Metylo-
vice se od roku 2002, kdy byla obec 
na pokraji bankrotu, významně 
podíleli (a dodnes podílejí) v zastu-
pitelstvu na jejím oddlužení, stabi-
lizaci a jejím dalším rozvoji.

Všichni dnes potřebujeme posilovat 
pohybem a aktivní relaxací svou fy-
zickou zdatnost a imunitu a taky mu-
síme nabídnout naší digitální mláde-
ži jinou alternativu a podmínky pro 
smysluplné naplnění jejich volného 
času!

K tomu však potřebujeme odpovída-
jící zázemí.

Věřím ve Vaši moudrost, pochopení 
a podporu.

Ing. Radomír Kulhánek,  
předseda SK Metylovice

Představení projektu  
„Kompletní stavební úpravy šaten, přístavba sociálního 
zázemí sportoviště v Metylovicích“
Cílem projektu je rekonstruovat 
a modernizovat současný zastara-
lý objekt sportovních kabin s re-
staurací, jako potřebné zázemí pro 
fungování sportovního areálu, ve 
kterém se nachází fotbalové hřiště 
s nezastřešenou tribunou, 3 antuko-
vá hřiště, beachvolejbalové hřiště, 
2 menší tréninkové travnaté plochy 
a travnatá plocha s herními prvky pro 
děti a mládež (foto projektu na další 
straně).

Po rekonstrukci budou k dispozici 
s využitím 1. a 2. nadzemního podlaží 
v budově

• 4 šatny pro sportovce včetně hygi-
enického zařízení,

• hygienické zařízení pro diváky 
a hosty

• klubovna, nové prostory pro trené-
ry a rozhodčí,

• technická místnost a kotelna

• relaxační místnost se saunami 
a vířivkou,

• malá tělocvična (posilovna) se zá-
zemím (masérna)

• sklady, archiv, prádelna se sušár-
nou,

• restaurace s kuchyní, skladem, hy-
gienickým zařízením pro personál 
a hosty

• zastřešená terasa a sklad zahradní 
techniky s dílnou

• grilovací koutek pod zastřešením

Využití rekonstruovaného objektu 
zůstane z hlediska podstaty nezmě-
něno. Objekt bude nadále využíván:

• sportovci SK Metylovice při pra-
videlných tréninkových jednot-
kách či zápasech,

• hasiči SDH Metylovice při trénin-
cích a požárních soutěžích,

• dětmi ZŠ Mjr. Ambrože Bílka 
a MŠ Metylovice při hodinách tě-
locviku a jiných sportovních akti-
vitách,

• veřejností při konání sportov-
ních a kulturních akcí pro veřej-
nost (návštěvníci areálu, obyvatelé 
obce Metylovice),

• pacienty Odborného léčebného 
ústavu Metylovice – Moravskoslez-
ského sanatoria

• Obcí Metylovice při pořádání kul-
turních akcí

• společnostmi při konání firem-
ních sportovních akcích

 
Ing. Radomír Kulhánek,  
předseda SK Metylovice
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Výsledky výtvarné soutěže – Komiks
Na začátku března 2020 jsme s žáky 
naší školy zahájili soutěžní výstavu, 
která byla inspirovaná celostátní akci 
„Březen – měsíc knihy“, která podpo-

ruje a propaguje četbu. Výtvarná sou-
těž nesla název Komiks. Vzhledem 
k následnému uzavření škol z důvodu 
mimořádných opatření jste bohužel 

neměli možnost hlasovat o nejzají-
mavější a nejoriginálnější výtvarnou 
práci a nemohli jsme tedy vyhlásit ví-
těze naší soutěže. Proto se výjimečně 
nesejdeme s žáky ve vestibulu naší 
školy, abychom ukončili naši výstavu 
a vyhlásili vítěze soutěže a předa-
li jim diplomy a ceny. Ale vyhlásíme 
výsledky soutěžní výstavy na webo-
vých stránkách školy a všem vítězům 
zatleskáme z našich domovů a ceny 
a diplomy jim budou předány třídní-
mi učiteli dodatečně poté, až se znovu 
setkáme ve škole.

Vítězové výstavy „Komiks“:

1. třída – Václav Pěch

2. třída – Lukáš Čaník

3. třída – Barbora Šindlerová

4. třída – Daniel Skotnica

5. třída – Marika Šigutová

Všem vítězům gratulujeme!!!

Mgr. MgA. Lenka Šigutová

zš mjr. ambrože bílka a mš metylovice



obce METYLOVICE

22

Škola už začala
Od 25. května se děti opět setkávají 
v mateřské školce a žáci ve škole. Pro 
děti byla připravena dvě oddělení, 
kde se sešly všechny přihlášené děti. 
I za přísných podmínek, které bylo 
nutné dodržet, se všechny děti s ra-
dostí setkaly se svými učitelkami. 

Ve škole čekali na své žáky učitele, 
aby si je odvedli do svých tříd.

Co si o otevření školy mysleli čtvrťá-
ci, na to se ptala paní učitelka?

Jaké jsou vaše dojmy ze školy po 
dvou měsících?

Domča: Byla jsem ráda, že jsem koneč-
ně viděla kamarády a paní učitelku.

Vojta: Překvapilo mě, že jsou zavede-
na přísná opatření.

Danek: Připadalo mi to, jako první 
den ve škole.

Co vás překvapilo?

Víťa: Přísná hygienická opatření, z mís-
ta bez roušky.

Vojta: Oběd ve třídě, je to lepší.

Markéta: Oběd ve třídě.

Co se vám nelíbí, nebo vadí?

Vojta: Nemohu do ranní družiny, ne-
mohu sedět s kamarádem.

Domča: Určitý čas příchodu a čekání 
na příchod do školy.

Víťa: Nemohu sedět s kamarádem, 
musím si dezinfikovat ruce a nemohu 
chodit bez roušky.

Co jste očekávali?

Sofie: Že nebudu sedět s kamarádkou.

Danek S.: Dezinfekci, měření teploty, 
že nebudu sedět s kamarádem.

A co jste neočekávali?

Markéta: Oběd ve třídě.

Dan: Málo dětí.

Vojta: Že nás bude učit jen jedna paní 
učitelka.

Žáci 4. třídy

SDH Metylovice
Opožděné jaro

Prvními zvuky jara je pro duše roman-
tické ptačí zpěv, jinak to asi vidí mo-
torkáři a hasiči tvrdí, že tím prvním 

zvukem jara je burácení motorů sou-
těžních strojů. Letos ovšem jaro přišlo 
poněkud opožděně. Od lednového ple-
su jsme vlivem nouzového stavu počí-
tali spíš neuskutečněné akce. V dubnu 

jsme zrušili naše TFA, mladým hasi-
čům odpadla celá jarní část sezóny 
zaměřená na disciplíny hry Plamen 
a předčasně jsme ukončili zimní pří-
pravu v atletické hale v Příboře.

spolky



obce METYLOVICE

23

číslo 4/2020

 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
 

Vás zve na 
 

54. ročník 
pohárové soutěže hasičských družstev, 

 
která se koná 

 

v sobotu 4. července 2020 od 13 hodin 
 

na fotbalovém hřišti v Metylovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občerstvení zajištěno. Přijďte podpořit naše závodníky. 
 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic.  
 

A tak až s rozvolněním situace kon-
cem května nám začínají první ven-
kovní tréninky na fotbalovém hřiš-
ti. Mladí hasiči je mají pravidelně ve 
středu od 16 do 18 hodin a uvítáme 
každého nového zájemce ve věku 
5-15 let. Družstva dospělých mají 
tréninky minimálně jednou týdně ve 
středu nebo pátek od 18 hodin.

Zároveň se nám blíží termín naší po-
hárové soutěže, která bude i letos 
2. kolem Moravskoslezské ligy v po-
žárním útoku, a uskuteční se v sobotu 
4. července od 13 hodin na fotbalo-
vém hřišti. Na poslední prázdninovou 
sobotu 29. srpna plánujeme další roč-
ník naší Soutěže netradičních druž-
stev. Ovšem veškerá očekávání, jak si 
neustále připomínáme, se přizpůso-
bují aktuální situaci.

Michal Bílek

sport

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.

SPV – cvičení žen
Máme za sebou nejkrásnější měsíc 
v roce – květen měsíc lásky.

Bohužel ho prožíváme v nejisté atmo-
sféře, zaviněné šířením korona viru. 
S tím souvisí i různá opatření a zákazy, 
které se již začínají, díky bohu, uvolňo-
vat.

I my jsme tedy, samozřejmě za dodrže-
ní patřičných nařízení, začaly fungovat. 

Rozhodly jsme se, že v tělocvičně již 
cvičit nebudeme a budeme se věnovat 
venkovním aktivitám.

V polovině května jsme začaly s obno-
vou tenisového kurtu. Nejdříve jsme 

vyplevaly kurt a pak bylo zapotřebí jej 
ještě i uválcovat. Proces je to náročný, 
proto je potřeba válcovat několikrát. 
Ale i tohle jsme zvládly. 

Při již zmíněném plevání, jsme s mír-
ným zpožděním, vztyčily i májku. Ta 
přece nesmí chybět. 

SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.                          HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU
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Tradičně jsme si vyšly na Čupek a tam si opekly párky. Další procházku jsme absol-
vovaly na Magoň. Od června již budeme hrát tenis.  Růžena Vrbová

Jarní brigáda zaměstnala sportovce
Příprava na výstavbu nového sportov-
ního zázemí pro sportovce i občany 
obce zdárně pokračuje. Členové Spor-

tovního klubu Metylovice uspořádali 
brigádu a společně vyklízeli prostory 
nynějšího zázemí. Demontovali vnitřní 

zařízení, jako například topení, bourali 
venkovní přístřešek atd. 

SK Metylovice
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Stavění Májky
I v době koronavirové postavili čle-
nové Sportovního klubu Metylovice 
tradiční „Májku“. Kde? Přece tradičně, 
u fotbalového hřiště. Pravda, letos jen 
v komorním duchu, neboť bylo potřeba 

dodržovat všechna v té době aktuální 
opatření. Roušky, dezinfekce a shro-
mažďování max. 10 osob. Tak snad si to 
příští rok vynahradíme.

SK Metylovice

VOLEJBAL SK Metylovice – Corona jaro 2020…
Dobrý den vážení spoluobčané a příz-
nivci metylovského sportu,

jako všechny oblasti občanského 
a společenského života prakticky v ce-
lém světě, i náš sport postihla v plné 
míře koronavirová epidemie a všech-
na omezení z ní plynoucí.

Na základě nařízení vyplývajících 
z nouzového stavu byly dne 15. 3. 2020 

zrušeny všechny soutěže od krajské 
úrovně výše, a to včetně mládežnic-
kých. Soutěže řízené Okresním volej-
balovým svazem byly dočasně poza-
staveny. 

Také amatérská Region Beskydy vo-
lejbalová liga pro smíšená družstva 
dospělých byla nejdříve pozastavena 
a následně po měsíčním čekání na 
zlepšení situace zrušena.

Shrnutí výsledků a stavu 
podle jednotlivých soutěží

Soutěže dospělých

Krajský přebor žen – do konce sou-
těže chybělo odehrání 3 hracích dnů 
(6 kol). Naše ženy skončily na ko-
nečném 6. místě z 10 zúčastněných 
družstev.

Okresní přebor mužů – soutěž byla 
nakonec v půli května také ukonče-
na (vůbec se neodehrála jarní část 
soutěže), naši muži obsadili nakonec 
konečné 3. místo ze 7 zúčastněných 
družstev.

Region Beskydy volejbalová liga – 
do konce soutěže zbývalo odehrání 
posledního hracího dne. Družstvo 
Metyláci nakonec obsadilo v lize A ko-
nečné 5. místo z 11 mezinárodních 
účastníků.

Mládežnické soutěže

Soutěže byly v březnu také pozasta-
veny, ale v druhé polovině května 
bylo díky koronavirové situaci a roz-
volnění opatření proti šíření nákazy 
rozhodnuto Okresním volejbalovým 
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svazem o dohrání posledních kol mi-
nivolejbalu. Klasické „šestkové“ sou-
těže byly zrušeny.

Trojky mladšího žactva – v této sou-
těži máme dvě družstva a ty se v po-
sledním kole utkají ve společné sku-
pině C spolu s dalšími třemi družstvy 
o konečné umístění. Před poslední 
kolem je družstvo A na 11. místě 
a družstvo B na celkové 18. místě 
z 27. družstev. Poslední kolo se ode-
hraje 11. 6. 2020 u nás, a to buď na 
antukových kurtech nebo v tělocvič-
ně (podle počasí).

Čtverky mladšího žactva – i zde chy-
bí dohrání posledního kola. Dohráno 
bude 18. 6. 2020 na antukových kur-
tech na Pstruží. Naše družstvo je nyní 
na celkovém 6. místě.

Tradiční antuková soutěž trojek 
mladšího žactva Letní pohár Lumíra 
Hajduška byla v letošní roce zrušena.

Jarní aktivity

V první půli května hned po prvním 
uvolnění koronavirových opatření 
jsme se vrhli na úpravu antukových 
hřišť abychom mohli co nejdříve za-
hájit alespoň tréninkovou činnost 

všech našich družstev. Díky aktivi-
tě pracovníků obecního úřadu při 
postřiku nežádoucí zeleně se nám 
podařilo upravit kurty v rekordním 
čase. Nyní jen čekáme, paradoxně po 
suchém jaru, až přestane pršet a vrh-
neme se v plné míře na sport.

Jen škoda, že jsme díky přípravě re-
konstrukce šaten přišli i o „občer-
stvovací“ zázemí a tím i účast rodičů 

na tréninku mládeže. Snad se rekon-
strukce podaří zahájit a již teď se tě-
šíme na nové zázemí.

Antukové kurty (2 pro volejbal/no-
hejbal + 1 tenisový kurt) a pískový 
kurt pro beach volejbal je také mož-
no si pronajmout. Další informace na 
webu skmetylovice.cz v sekci volej-
bal.

Vladimír Míček

Uctění památky
V úterý 5. května 2020 v 16.00 hod. 
jsme uctili položením kytic památku 
padlých vojáků v 1. a 2. světové vál-
ce a 75. výročí ukončení 2. světové 
války. U pomníku padlých u kostela 
Všech svatých se sešli představitelné 
obce, spolků v obci, školy, pan farář 
a další. Nejdříve přednesl místosta-
rosta úvahu a zamyšlení nad tehdej-
šími událostmi a dnešním světem, 
následně p. Milan Hajdušek navázal 
s přehledem významných osobností 
obce, primárně Sokola, a jejich čin-
nosti v době konce 2. světové války. 
Zakončení bylo modlitbou pod vede-
ním p. faráře. Ozvučení akce zajiš-
ťoval pan Vavřín Michalec. Následně 
se průvod účastnících se osob prošel 
centrem obce a byly položeny kytice 
u dalších památníků v kostele, ve ško-
le a u sokolovny.   

Za kulturní výbor Jan Koloničný

kultura
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Bluegrass Theatre 2020
V letní sezóně roku 2020 jsme pro di-
váky připravili zatím osm koncertů. 
Některé koncerty musely být zruše-
ny, jiné pozměněny, až se program 
ustálil na následujících osmi koncer-
tech. Také tento program není v úpl-
ně konečné podobě. Proto doporu-
čuji sledovat stránky https://www. 
bluegrasstheatre.cz/cz/, kde je aktu-
ální stav koncertů. Na těchto strán-
kách je také opravdu horká novinka, 
a tou je elektronický prodej vstu-
penek. Můžete si koupit vstupenku 

s místenkou do amfiteátru za školou 
i do kinosálu Sokolovny v Metylo-
vicích. Aplikaci nám vyrobila fir-
ma eABM s.r.o., která má mimo jiné 
vztah k webu Obecního úřadu Mety-
lovice.

V současné době je vyžadováno dodr-
žování přísných hygienických opat-
ření. Diváci budou přivítání měřením 
teploty a poučením o nošení roušek 
a udržování odstupů. Na kritických 
místech bude rozmístěna desinfekce. 

Občerstvení, pokud vůbec bude, se 
asi bude provozovat v omezené míře, 
nebo v míře, která nám umožní aktu-
ální opatření.

V programu uvítáme BG Styl, zná-
mou ostravskou kapelu, BG Cwrkot  
z českých a moravských končin, ka-
pelu hrající ortodoxní bluegrass 
v opravdu klasickém provedení, sní-
maném na dva prostorové mikro-
fony. Opravdu vrcholný autentický 
zážitek. Předkapelu jim bude dělat 
zkušená skupina Vrtáci z Českého 
Těšína. Z Jižních Čech k nám zavítá 
početná kapela SemTam, honosící se 
ženskými hlasy a instrumentálními 
výkony zkušeného banjisty. S nimi 
nás osvěží francouzštinou trio To-
PinQui, a možná ještě malé překva-
pení, 4 chlapi, 4 hlasy, skupina Mega-
fon.

Koncert legendárního hudebníka 
Luboše Pospíšila se nejspíše neusku-
teční, ale patrně ho nahradí skupina 
ostravských legend Speciál, tvoří ji 
bývalí spoluhráči Věry Špinarové 
Andonis Civopulos, Jiří Bořuta, Karel 
Koláska, Pavel Králíček a zpívá Petr 
Němec, Dáša Glátzová. 

Poutníci oslaví další své výročí, Svá-
ťa Kotas se svou skupinou mladých 
talentů už u nás hráli. Zkušení Sa-
krapes, na ty jsem sám zvědav a duo 
Pe&Pe, Péťa a Péťa, banjista a hous-
listka.  Bude co poslouchat.

Koncert plný energie, od Ptačoro-
ka, přes známé The Jumper Cables 
po vítěze loňského mezinárodního 
festivalu ve francouzském Furonu 
pražskou skupinu Professional De-
formation.

Na koncerty v amfiteátru budou 
navazovat přes zimu další koncer-
ty nazvané Bluegrassové nebo také 
Hudební kapky. Na prvním koncer-
tu zahrají Žamboši a Lucie Rédlo-
vá s kapelou Garde. Není potřeba je 
představovat. Potom možná budou 
následovat další.  Pokud by bylo 
11. 9. 2020 extrémně krásné počasí 
a velký zájem, uspořádali bychom 
tento koncert v amfiteátru, abychom 
uspokojili větší počet diváků. Jinak je 
v září větší jistota pod střechou.

Ing. Lukáš Karlický

12.6. 18:00 BG Styl

4.7. 18:00    SemTam
Megafon, ToPinQui

24.7. 18:00    Poutníci

11.9. 18:00 Žamboši, Lucie Redlová
Bluegrassové kapky - kinosál Sokolovny Metylovice

26.6. 18:00 BG Cwrkot
Vrtáci

14.8. 18:00    Professional Deformation
The Jumper Cables, Ptačoroko

Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2020

Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. www.ptacoroko.cz http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/

7.8. 18:00    Svaťa Kotas Band
Sakrapes, Pe & Pe

17.7. 18:00    Special  - rock Ostrava
Civopulos, Buřuta, Němec & spol

Guitar Session

Ptačoroko
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Rozhovor s Lenkou Schmidtovou
V minulém čísle Zpravodaje jste si 
mohli přečíst o vernisáži výstavy 
obrazů Lenky Schmidtové, která se 
konala 8. března letošního roku v Mu-
zeu Kožane město. Využila jsem této 
příležitosti a položila jsem Lence pár 
otázek.

Lenko, první pastelky, či barvičky jsi 
v ruce držela už jako malá holčička, 
ale co tě přivedlo k tomu „opravdo-
vému malování“? 

K „opravdovému malování“ mě při-
vedla před pár lety kolegyně a kama-
rádka. Do té doby mě ani samotnou 
nenapadlo to vyzkoušet. Opravdu to 
bylo tak, že mi řekla: „Pojď, zamalu-
jeme si“ a já na to kývla. A malovaly 
jsme společně podle jednoho návrhu, 
každá svůj obrázek.

Z výsledku, jak se mi to povedlo jsem 
byla překvapená a nadšená. Obrázek 
mi dodnes doma visí.

A začala jsem se o kreslení a malování 
zajímat více. Absolvovala jsem růz-
né malířské kurzy až jsem se setkala 
s metylovskou rodačkou – malířkou 

Marcelou Brodovou, jejíž malířskou 
školu navštěvuji dodnes a ráda, pro-
tože pořád je co zdokonalovat a čemu 
se učit.

Jaké techniky k malování používáš?

Maluju, čím se dá – pastelkami, moc 
ráda pastelem – tím se člověk tak 
krásně ušpiní a zkoušela jsem i olej 
a akvarel, ale nejraději teď používám 
akrylové barvy.

Co nejraději maluješ?

Zkouším různé motivy, ale nejraději 
krajinu a úplně nejradši tu naši ma-
lebnou moravskou tady kolem nás.

Kdy tě napadlo připravit svou první 
výstavu?

V Metylovicích jsem už vystavovala 
jako žákyně malířské školy Marcely 
Brodové.

A nějak postupem času, kdy přibýva-
lo výtvorů to tak přišlo na mysl přá-
telům ze sdružení Koňské nebe a za 
podpory vedení obce Metylovice se 
výstava uskutečnila. Za což jsem vel-
mi vděčná a všem mnohokrát děkuji.

Proč tvá výstava nese název Barvy 
mého život?

Protože od té doby, co maluju, se dí-
vám na svět trochu jinak a barevně.

Mám ráda všechny barvy. Při malová-
ní využívám všechny možné odstíny, 
kromě jediné – černé, tu na mých ob-
rázcích nenajdeš.

Lenko, i když ti malování zabere po-
měrně hodně času, máš kromě toho 
i jiné „koníčky“?

Vždycky mě bavily ruční práce – háč-
kuju, pletu, korálkuju, košíkařím 
z pedigu, batikuju. Dnes je tolik růz-
ných možností tvoření. Někdy nevím, 
co dříve vyzkoušet, abych to všechno 
stihla.

Když to vyjde, zajdu si zacvičit se 
„sestrami sokolkami“ a v létě spolu 
hrajeme tenis.

Pak taky samozřejmě domácnost, za-
hrada, náš pejsek a v neposlední řadě 
akvaristika.

Mám tři akvária a odměnou mi je po-
zorovat podvodní svět. U toho se to 
krásně relaxuje.

Poděkovala jsem Lence za rozhovor 
a popřála ji mnoho dalších malíř-
ských úspěchů.

Martina Mertová
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www.metylovice.cz

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Počasí bylo nádherné. Chvilku se šlo 
úvozem cesty a pak jsme vystupo-
vali na otevřené pole. Zarazilo mne, 
že nepřátelská dělostřelba pálila 
pravidelně a poměrně více než naši. 
Ještě že projektily letěly někam do-
zadu, na rezervy. V ranním svítání 
se přede mnou rozevřela poměrná 
rovina poněkud se svažující a pak 
zase vystupující proti kopci, k ně-
muž se směřovalo. V duchu mi to 
připadalo jako bychom se ze Skotni-
cového vrchu rozbíhali pod Ondřej-
ník. V šeru jsem pozoroval obě naše 
přední kolony. Já byl ve třetí, v po-
slední. Postup byl po opuštěných, 
neobdělaných rolích. Svítalo pořád 
více. Už bylo vidět nepřátelské záko-
py v první linii. Šturmgruper stál asi 
sto kroků od nepřátelských zákopů. 
My už také svým poklusem měli víc 
jak půl cesty za sebou. Dosud mezi 
nás nedopadl ani jeden granát, ne-
viděl jsem žádného z našich padnout 

ani jsem nenarazil na padlé či raněné 
z předních kolon. Uvědomil jsem si, 
že to jde nad pomyšlení hladce.

Už jsme zase zalehli, když se ozvala 
prudká palba z pušek a výbuchy ruč-
ních granátů. To šturmgrupa vzala 
útokem nepřátelské zákopy. Kluci 
přeskakovali za hřmění ručních do 
zákopů. Druhá linie jim spěchala na 
pomoc. My už také dobíhali do bez-
prostřední blízkosti a po několika 
minutách zalehli několik kroků před 
nebo za prvními nepřátelskými zá-
kopy. 

Před námi začínala špička samo-
rostlého lesa. Samý smrk a sosna. Už 
přišel rozkaz „Kupředu“. Po naší pra-
vé straně byla louka s vysokou trá-
vou. Středem táhl spojovací zákop 
spojující první linii nepřátelských 
zákopů s linii druhou. Tam ještě asi 
klade nepřítel odpor. Ze spojovací-
ho začali pálit na nás z boku. Velitel 

lajtnant Svoboda tasil šavli a zave-
lel: „Doprava“. Zatočili jsme doprava 
a krátkými přískoky dostihli příkop. 
Věren úsudku starších vojáků, že na  

okénko do historie

Cyrilomětodějská pouť
Propagační výbor Obce Metylovice 
a Království lašské z.s. pořádá v ne-
děli 5. 7. 2020 Cyrilometodějskou 
pouť, která se uskuteční na Mety-
lovském Čupku. Výstup na vrchol je 
možný ze všech stran – z Metylovic, 

z Hodoňovic i z Palkovic. Pro rodiny 
s dětmi, které se rozhodnou pro výš-
lap z Metylovic připravuje PR výbor 
soutěžní trasu. Start bude v době od 
12.30 do 13.00 pravděpodobně od 
Obecního úřadu v Metylovicích. Bě-

hem trasy budou soutěžící řešit te-
oretické i praktické úkoly. Ti, kteří 
splní všechny zadané úkoly budou na 
vrcholu Čupku odměněni.

Program bude zahájen ve 14 hodin 
lašským králem Z. V. Krulikovským 
a starostou Metylovic Ing. Lukášem 
Halatou. Poté bude následovat Bo-
hoslužba slova ke cti patronům Mo-
ravy sv. Cyrila a Metoděje za účasti 
P. Mgr. Václava Gandery. 

V programu dále vystoupí country 
band WIND z Havířova, lašský král 
a jeho ODUALAJNE band, kteří zahrají 
folk a trampské písničky. 

Občerstvení na vrcholu je zajištěno. 
Bude zde také možno zakoupit dřevě-
nou turistickou známku a orazítko-
vat si metylovské pohlednice. 

Celá akce se uskuteční v případě pří-
znivého vývoje koronavirové pan-
demie a za dodržování všech aktuál-
ních opatření. Sledujte proto webové 
stránky obce. 

PR výbor
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Očkování psů proti vzteklině
Sobota 
11. července 2020
Očkování psů proti vzteklině se 
uskuteční v Metylovicích na těch-
to místech:

Dolní konec                 8.00 – 8.20
Za obecním úřadem                8.30 – 9.00
Paseky u sosny                 9.10 – 9.30

1. Očkování je povinné pro všechny psy ve stáří od 
šesti měsíců a platí nově 1 ROK!!! 

2. Poplatek za očkování činí 200,- Kč.

3. Nový očkovací průkaz – poplatek 80,- Kč.

4. Pro chovatele, kteří nestihli svého psa načipovat  
v termínu do konce ledna, nabízíme možnost tuto 
zákonnou povinnost splnit při hromadném očko-
vání.

 MVDr. Anna Tylečková
 Soukromá veterinární lékařka Palkovice

krátkou vzdálenost střílí nepří-
tel spíš výš jak níž jsem se z obavy 
o svou hlavu hnal dopředu. Už jsem 
ležel u daného příkopu, kryt hlínou, 
která byla z něho vyhozená. Dobíhali 
další. Uvědomil jsem si, že hrozí ne-
bezpečí vyhození ručního granátu. 
Abych se pojistil rychle jsem ho vrhl 
sám a pak vstal, abych skočil do pří-
kopu. Někdo mne předběhl. Sotva se 
zastavil nad příkopem zřítil se hla-
vou dolů. Byl jsem už rozběhnut tak 
jsem taky skočil. Ale ne do zákopu, 
nýbrž až za něj. Teprve pak, s prstem 
na spoušti jsem se nachýlil nad zákop 
a tam uviděl pouze jednoho nepřátel-
ského vojáka, ale beze zbraně. Zvedl 
ruce a ukazoval na krk. Tekla mu tam 
krev. Vedle ležel náš voják skoro bez 
hnutí, jen jedna ruka se mu šinula  
k opasku. 

Příkop byl dobyt, kořist hubená. 
Tři až čtyři zajatci. Překvapila mne 
barva uniformy nepřítele. Když jsme 
je zajímali ani ne před půl rokem 
měli uniformu barvy zelenavé, nyní 
mají barvu khaki. Vlastně i v rakous-
ké armádě se přešlo od modré k ze-
lenavé. 

Bylo mi horko, slunce už vyšlo. Lajt-
nant zavelel a vedl nás zpět k lesu. 
Shodil jsem tlumok, rozepnul pas 
a svlékl plášť, v němž jsem nastou-
pil, sbalil ho do tlumoku a ten opět 
hodil a na záda. Mezitím mne obklo-
pili cizí vojáci, kteří se teprve nyní 
dostali přes první zákopy. Nechal 
jsem je postupovat a jakmile přešli 
zamířil jsem k lesu za svými. Nějaký 

důstojník se šavlí v jedné ruce mne 
zarazil a velitelsky ukázal vpřed. Ne-
chtěl slyšet odmluvy. Nezbylo než se 
připojit. Ocitl jsem se mezi samými 
Němci. Zda to byl můj pluk jsem se 
neptal, jen táhnul mezi posledními 
a pošilhával do lesa za svými. Za se-
bou jsem jen pořád slyšel „Forwartz“. 
Kousek to ještě šlo. Pak ale louka 
skončila. Vedla tam nějaká cesta po 
mezi. Pozemek vytvořil jakoby hřbet, 
na který už první vojáci došli a kam 
jsme došli i my. Zde jsme se ocitli 
přímo před ústím pušek u druhých 
zákopů, které se rozeřvaly. Byl jsem 
ještě za přelomem a už viděl, jak byla 
tráva na hřebenu kulkami přímo ko-
sená. Stál tu na mezi neveliký smrk. 
Jehličí z něho jen pršelo. Vojáci, po-
kud nebyli zasaženi uskakovali zpět. 
Za zády mi řval důstojník s napřaže-
ným revolverem: „Forwartz!“ Nepo-
hnul jsem se. Ale vedle mne vyskočil 
mladý vojáček, vyběhl až na hřeben. 
Tam se převalil a už bez pušky se ku-
tálel k nám, mimo nás, pořád dolů. 
Vyskočil voják po mé druhé straně. 
Poklekl u zmíněného smrku, pustil 
pušku, chytl se za ruku a už se plazil 
zpět. Ze smrku se ještě chvíli sypalo 
jehličí. Naše řada žalostně prořídla, 
už i důstojník přestal se svým “For-
wartz!“ K dobytí zákopu bylo třeba 
důkladné dělostřelecké podpory. 

Leželi jsme nečinně asi třicet metrů 
od nepřátelských zákopů, když při-
šel rozkaz: “Tento pahorek udržet 
za každou cenu!“ Byl to poslední ra-
kouský rozkaz, který jsem dostal. Ne-

přítel byl ale jiného mínění. Když na 
nás nemířil z pušky ani kvůli kopci 
dělem, vzal to ze stran. Jedna baterie 
zleva, druhá zprava. Vždy asi po pěti 
minutách salvy. Z kopce viděli účinek. 
Tři granáty z jedné strany, tři graná-
ty z druhé strany, pět minut klid. To 
očekávání další salvy dráždilo ner-
vy víc než výbuchy. Už jsem se loučil 
se životem, a přitom obdivoval klid  
jednoho saniťáka. Jsa silné posta-
vy tahal raněné do malého výmolku 
opodál, kde je obvazoval. Naše řada 
očividně řídla, přibývalo granáto-
vých jam. Pokusil jsem se znovu 
o únik. Zpět dolů do vysoké trávy 
a pak do lesa ku svým. U lesa stála 
jednopatrová budova. Byla obsazena 
našimi, snad mým oddílem. Z oken 
pálili na nepřítele.

Můj plán byl zpozorován. „Ani krok“, 
ozvalo se zprava, ze vzdálenosti asi 
deseti kroků. Bylo to sice německy, 
ale zarazilo mne to. Salvy dopadaly 
dále. Dům, o němž jsem se výše zmí-
nil se po zásahu sesul, jen dva či tři 
vojáci vyskočili dveřmi. Výmol, kde 
bylo staženo pět až sedm raněných 
byl proměněn v díru po granátu. Už 
mi nervy otrnuly. Jak usoudil Bůh, děj 
se jeho vůle! Pocítil jsem hlad i žízeň. 
V tlumoku byly ještě nějaké suchary. 
Vleže jsem ho sundal. Leželo na něm 
kus lidského masa i s útržkem košile 
či spodků. Chuť na jídlo mne přešla. 
Vleže jsem lopatkou udělal jamku do 
země a maso, jemuž ještě svaly cuka-
ly, jak vychládalo přikryl hlínou, ať 
to nemám na očích.
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Tel.: 728 716 124 
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 Pronájem a práce s montážní plošinou

Nabízíme pronájem a práce s montážní plošinou, jako jsou např. ořezy
stromů, rizikové kácení, nátěry a mytí střech, montáž svítidel a pod.

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 732 255 351 

ELMONT-RONEX, s.r.o
Metylovice
Lukáš Kulhánek

E-mail: elmont-ronex@tiscali.cz
Web: www.elmont-ronex.cz

Tel: +420 732 255 351

Odvoz včetně vystavení potvrzení o
likvidaci, kterou od 1. 1. 2019 požaduje novela

vodního zákonu č. 113/2018 sb.

Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku
odvozu odpadních vod. Poptávku zašlete:

ODVOZ ODPADNÍCH VOD

www.FarmaHalata.cz

l.halata@seznam.cz

+ 420 725 657 551

nebo volejte
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VÝTISK ZDARMA

DĚNÍ V OBCI TROJSEŠUP ZHOTOVENÍ
CYKLOTRASY

MIKULÁŠ
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akce červenec - srpen 2020
kuLtuRní, spoLečenské, spoRtovní akce

pátek 14.00 - 18.00
3. 7. 

Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu
horní kravín

sobota 8.00 - 12.00
4. 7. 

Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu
horní kravín

sobota 13.00
4. 7. 

54. ročník pohárové soutěže hasičských družstev
fotbalové hřiště

sobota 18.00
4. 7. 

SemTam, Megafon, ToPinQui
koncert, areál za školou

neděle 14.00
5. 7. 

Cyrilometodějská pouť na Čupku
trasa pro děti - start 12.30 - 13.00

pátek 18.00
17. 7. 

Special - rock Ostrava, Civopulos, Buřuta, Němec & spol
koncert, areál za školou

pátek 18.00
24. 7. 

Poutníci, Guitar Session
koncert, areál za školou

pátek 14.00 - 18.00
7. 8. 

Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu
horní kravín

pátek 18.00
7. 8. 

Svaťa Kotas Band, Sakrapes, Pe & Pe
koncert, areál za školou

sobota 8.00 - 12.00
8. 8. 

Sběr velkoobjemového odpadu a bio odpadu
horní kravín

pátek 18.00
17. 8. 

Professional Deformation, The Jumper Cables, Ptačoroko
koncert, areál za školou

10.00 - 12.00

všechny soboty
Sběr bio odpadu
horní kravín

 14.00 - 16.00

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

 14.00 - 16.00

soboty a neděle  
Výstavní síň
výstava obrazů Lenky schmidtové - Barvy mého života, do 26. 7. 2020 
Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989

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


