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Rok od voleb
V listopadu uplynul rok, co se zastupi-
telstvo v novém složení sešlo na obec-
ním úřadě. Hned v úvodu jsme vzali na 
vědomí rezignaci Ing. Miroslava Ševčí-
ka a Ing. Mileny Pazderníkové na posta-
vení náhradníků na uprázdněný man-
dát po odstoupivším Jiřím Liberdovi 
a přijali do svých řad třetího náhradní-
ka ze Sdružení politické strany TOP 09 
a nezávislých kandidátů PRO METYLO-
VICE, a to pana Aleše Veličku. Dále jsme 
po dlouhých diskuzích zřídili výbory, 
schválili odměny a jednali o dalších 
věcech v programu. Důležitým bodem 
schůze bylo rovněž schválení převodu 
podílu společnosti OBEC-INVEST, s.r.o. 
a prodej pozemků v Metylovičkách spo-
lečnosti METVEST, s.r.o., na kterém již 
od roku 2017 pracovalo minulé vedení 
obce. I přes nesouhlas některých zastu-
pitelů se prodej podařilo dotáhnout do 
zdárného konce. 

Novému zastupitelstvu tak hned na 
začátku volebního období narost-
ly příjmy v rozpočtu obce o více jak 
17 mil. Kč. Mohlo by se zdát, že tento 
mimořádný výnos noví zastupitelé 
ocení. Ale opak se stal pravdou. Zů-
statek na běžném účtu obce, který 
i s výše uvedeným příjmem činil cca 
40 mil. Kč, nebyl fakticky vůbec úro-
čen. Měsíční zhodnocení na běžném 
účtu obce činilo cca 42 Kč/měsíc, což 
by bylo nějakých 500 Kč/rok. 

Jelikož doposud nebyl v realizaci žád-
ný větší projekt, převedl jsem část fi-

nancí na podílový fond s roční výkon-
ností cca 1,1 %. 

Ihned po vložení těchto volných fi-
nančních prostředků činil měsíční 
výnos cca 21 000 Kč, což za rok před-
stavuje částku cca 250 000 Kč.

Je velký rozdíl mít zhodnocené pe-
níze na účtu za 500 Kč/rok nebo za 
250 000 Kč/rok. Za to už se dá opravit 
část komunikace, uhradit náklady na 
Den obce nebo přispět místním spol-
kům na jejich činnost. 

Zastupitelé ze Sdružení politické stra-
ny TOP 09 a nezávislých kandidátů PRO 
METYLOVICE se mě ale na následné 
schůzi zastupitelstva snažili před ve-
řejnosti zdiskreditovat a místostaros-
ta obce Ing. Jan Koloničný, Ph.D., všem 
oznámil, že ráno, ještě před samotným 
jednáním zastupitelstva na mě podal 
trestní oznámení za zneužití pravomo-
ci úřední osoby. Je pochopitelné, že za 
této situace vztahy mezi mnou a panem 
místostarostou poklesly na bod mrazu 
a naše spolupráce na minimum.

Policie ČR tedy zahájila úkony v trest-
ním řízení. Po pěti měsících vyšetřo-
vání oddělení hospodářské krimi-
nality Policie ČR nikoho neobvinilo, 
neshledalo, že bych se dopustil nějaké-
ho trestného činu a spis předalo Kraj-
skému úřadu k řízení o přestupku. 

Odtud jsem dostal vyrozumění, že 
přestupková věc podezřelého byla 
odložena.

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

od letošního roku bychom Vám 
chtěli nabídnout obecní Zpravodaj 
v „novém kabátě“. Zpravodaj bude 
vycházet v celobarevném prove-
dení jedenkrát za dva měsíce, čímž 
by se měla zvednout jeho atrakti-
vita a aktuálnost. Nadále Vás bu-
deme informovat o veškerém dění 
v obci ať už v oblasti sportovní, 
kulturní či společenské. Daleko 
více informací bychom chtěli při-
nášet z „činnosti Obce jako takové“ 
(projekty, dotační tituly apod.). Již 
v minulých vydáních jste mohli za-
znamenat novou rubriku „Jak obec 
funguje“, v níž jste si mohli přečíst 
např. o příjmech a výdajích obce. 
V rámci této rubriky bychom Vám 
v letošním roce chtěli přiblížit prá-
ci jednotlivých výborů Zastupitel-
stva obce. Ve Zpravodaji byste měli 
nalézt také zprávy ze Základní 
školy a mateřské školy a z naší far-
nosti. Na poslední stránce pak na-
jdete termínový kalendář akcí na 
nadcházející dva měsíce. Přivítáme 
zprávy ze všech spolků a organiza-
cí, které v naší obci fungují. 

Budeme rádi, když Vás „nový“ 
Zpravodaj zaujme a bude se Vám 
líbit.

Vážení spoluobčané,  

přejeme Vám, ať se Vám v novém 
roce splní všechna Vaše přání a sny 
a ať po celý rok prožíváte jen šťast-
né a pohodové dny.

Redakční rada

OBSAH

Dění v obci
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Obec pořídila nové stroje na zimní údržbu
Od 25. února do 29. března 2019 
probíhal příjem žádostí v rámci dru-
hé výzvy Místní akční skupiny Frý-
dlantsko-Beskydy z.s. (dále jen MAS) 
v Programu rozvoje venkova. V sedmi 
oblastech, které byly v rámci výzvy 
vyhlášeny, bylo přijato celkem 31 žá-
dostí s celkovou požadovanou výší 
dotace přes 10 mil. Kč. Z původních 
31 žádostí jak zemědělců, zpracova-
telů potravin, tak i nezemědělských 
podnikatelů navrhla MAS 21 projek-
tových záměrů k podpoře v celkové 
hodnotě přes 8 mil. Kč. 

Z obce Metylovice byly vybrány tři 
projekty z pěti. V opatření 21 – Inves-
tice do zemědělských podniků to byl 
pan Michael Kahánek, který úspěšně 
žádal na pořízení zemědělské techniky 
a pan Lukáš Halata, který podal žádost 
na přepravník dobytka. V opatření 
27 – Investice do lesnických technolo-
gií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh pak 
měla také kladný výsledek žádost obce 
Metylovice na projekt „Modernizace 
lesní techniky“. Předmětem projek-
tu bylo pořízení šípové radlice, sypače 
komunikací a dvou křovinořezů.

Obec Metylovice v současné době pro-
vádí zimní údržbu a sjízdnost míst-
ních komunikací vlastní technikou 
i vlastními zaměstnanci. V minulosti 
si obec techniku nebo potřebné služby 
najímala z ZD Beskyd Palkovice, a.s. 
Šípová radlice i sypač komunikací roz-
šíří strojový park pro odklízení sněhu. 
Obě tato zařízení budou nesena na no-
vém traktoru KUBOTA. 

V květnu 2019 výkonná rada MAS F-B 
podpořila projekt obce Metylovice 
k financování. Dodavatel nově pořizo-
vané technologie vzešel z výběrového 

řízení, které bylo realizováno až po 
registraci žádosti na RO SZIF v Opa-
vě. Komise k realizaci veřejné zakáz-
ky vybírala ze tří obdržených nabí-
dek. Vítězným uchazečem se nakonec 
stala společnost AGROMETALL, spol. 
s r.o., která stroje dodala za nejnižší 
nabídkovou cenou 499 200 Kč bez 
DPH (dotace činí 247 500 Kč). V listo-
padu byla technika předána a v plném 
provozu ji uvidíte při nějaké sněhové 
nadílce, která doufám, však nebude 
abnormální.  

Ing. Lukáš Halata, starosta

Nikomu z Vás bych nepřál sedět na 
kriminálce a obhajovat své dobré 
úmysly. Stejně tak jako vysvětlovat 
svým dětem, rodině, přátelům a zná-
mým, že nejsem žádný zloděj, ale jen 
jsem vykonával svou funkci s péči 
řádného hospodáře. A o probdělých 
nocích ani nemluvím. Jednání mís-
tostarosty v této věci pošpinilo neje-
nom mé dobré jméno, ale i jméno celé 
vesnice. 

Starostové z okolních vesnic nechá-
pali, co vedlo našeho pana místosta-
rostu k podání trestního oznámení. 
Věci se přece dají řešit zcela jinými 
způsoby. Celá záležitost bohužel jen 
vyostřila vztahy mezi zástupci dvou 
sdružení a další zasedání zastupitel-
stva se od té doby nesou ve vypjaté 
atmosféře, což mě osobně velmi mrzí.

Jsem v obecním zastupitelstvu již 
páté volební období, ale takovou ne-
vraživost mezi jednotlivými členy 
jsem ještě nezažil. I v předchozích 
zastupitelstvech měli zástupci jed-
notlivých stran, sdružení, či hnutí na 

spoustu věcí zcela rozdílné názory, 
ale vždy jsme nakonec dokázali najít 
společnou řeč. Myslím si, že by nám 
všem, bez rozdílu politické přísluš-
nosti, mělo jít o to, aby naše vesnice 
vzkvétala a aby zde byli naši občané 
spokojeni.

A nyní bych se s vámi rád podělil o to, 
co mě naopak v roce 2019 velmi po-
těšilo.

Občané, nejen naší vesnice, se moh-
li zúčastnit dvou zcela nových akcí 
– Cyrilometodějské pouti na Čupku 
a Metylovského trojsešupu (zdolání 
3 metylovských vrcholů – Čupek, Na 
Magoni a Kubalánky). Obě tyto ak-
tivity uspořádal nově založený pro-
pagační výbor Zastupitelstva obce 
Metylovice, neboli PR výbor. Ten rov-
něž připravil obecní kalendář na rok 
2020 s názvem „Bylo a je“ a vydal dal-
ší pexeso „Cestou po Metylovicích“.  

Podařilo se také realizovat někte-
ré projety, o nichž si můžete přečíst 
v následujících článcích. Na rok 2020 

je projekčně, stavebně i finančně při-
praveno hned několik velkých inves-
tičních akcí za cca 50 mil. Kč (např. 
výstavba chodníku, dostavba sběr-
ného dvora a kompostárny, oprava 
místních komunikací a rekonstruk-
ce sociálního zařízení na hřišti). Na 
jejich přípravu byla v předchozích 
letech vynaložena spousta práce, pe-
něz, sil a energie. Pevně věřím, že se 
nám je podaří všechny bez problémů 
dokončit. Je mi jasné, že některá ze 
staveb zasáhne i do vašeho soukro-
mí, ať už hlukem, prachem, zvýšenou 
dopravou či jiným omezením. A tak 
bych vás chtěl poprosit o shovívavost 
a trpělivost, protože po realizaci bu-
dou všechny tyto nové stavby sloužit 
vám, občanům.  

Závěrem mi dovolte, abych vám po-
přál klidný a úspěšný nový rok. Hod-
ně zdraví, štěstí, pohody a splněných 
přání. 

Ať je pro vás všechny šťastný! 

Ing. Lukáš Halata, starosta
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Další části obce svítí ekonomicky a ekologicky

Ke konci listopadu 2019 byly ukonče-
ny práce na rekonstrukci veřejného 
osvětlení – III. etapa. V rámci rekon-
strukce bylo vyměněno 40 ks stáva-
jících svítidel v původních místech 
podél komunikací (ulice za hasičskou 
zbrojnici, k MŠ, k panu Milanu Kul-
hánkovi, na bývalou skládku, na hřbi-
tov, k hřišti, k panu Biolkovi, Pavel-
kovi, Bílkovi, k léčebně a na cestě na 
Ondřejník). Zároveň byla provedena 
demontáž holých venkovních vodičů 
AlFe v celkové délce 4 000 m a mon-
táž závěsného kabelu AES 2x16mm 
o stejné délce. Nakonec vše završila 

elektro revize obměněné soustavy 
veřejného osvětlení.

V současné době byly dráty na mnoha 
místech prověšené nebo dotčené ko-
runami stromů, což za větrného po-
časí způsobovalo výpadky osvětlení. 
Nový rozvod samonosným izolova-
ným vodičem AES 2x16 zvýší přeno-
sovou schopnost a spolehlivost sítě 
veřejného osvětlení. Stávající 70 W 
sodíková svítidla jsou nahrazena LED 
světly o výkonu 28 W a stejnou tep-
lotou chromatičnosti. Každá lampa je 
vybavena 50% redukcí výkonu, pro 
období 3 hodiny před a 5 hodin po 
půlnoci a je dodávána s 24 LED zdroji 
v barvě 4000 K. Díky této výměně do-
jde jednak ke snížení spotřeby elek-

trické energie, s čímž souvisí i snížení 
emisí CO2 a také se sníží světelné zne-
čištění neboli světelný smog. 

Na realizaci obnovy veřejného osvět-
lení byly osloveny 4 firmy, avšak do 
výběrového řízení se přihlásila jen 
jedna z nich, a to společnost ELMONT-
-RONEX, s.r.o., která podala cenovou 
nabídku ve výši 697 964 Kč bez DPH. 
Projekt byl spolufinancován dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci Programu obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 
2019 ve výši 253 361 Kč. Předpoklá-
daná hodnota veřejné zakázky, re-
spektive rozpočet projektanta činil 
1 080 000 Kč bez DPH. 

Ing. Lukáš Halata, starosta

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2020

Obec informuje

Obec Metylovice - sudé středy    

LEDEN   8 22

ÚNOR   5 19

BŘEZEN   4 18

DUBEN   1 15 29

KVĚTEN 13 27

ČERVEN 10 24

ČERVENEC   8 22

SRPEN   5 19

ZÁŘÍ   2 16 30

ŘÍJEN 14 28

LISTOPAD 11 25

PROSINEC  9 23
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Dotační tituly MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v roce 2020

1) Program „V Beskydech to žije“ 

Cílem programu je podpořit společen-
ský život v obcích, posílit vzájemnou 
spolupráci obyvatel v regionu, zlep-
šit ochranu přírodního a kulturního 
dědictví, zachovat a obnovit tradice 
a podpořit regionální produkci. 

Tento program je realizován za fi-
nančního přispění Mikroregionu Frý-
dlantsko – Beskydy. 

Na rok 2020 je alokována částka 
150.000,- Kč. Na jednu akci lze získat 
maximálně 10.000,- Kč. 

K podporovaným oblastem budou 
patřit například kulturní a společen-
ské akce pořádané pro děti, spor-
tovní akce pro širokou veřejnost, ale 
i kampaně typu Světový den zdraví, 
Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví 
a další. 

Pokud by tedy chtěl získat váš spo-
lek příspěvek na takovou akci, musí 
podat spolek, příp. fyzická osoba za 
spolek, žádost na kancelář Místní 
akční skupiny (MAS) do 28. února 
2020.

Žadatelem může být tedy každá fyzic-
ká osoba starší 16 let, z právnických 
osob pouze spolky, nestátní nezisko-
vé organizace, církve a jejich organi-
zace. 

Plánovaný záměr musí žadatel zrea-
lizovat kdykoliv od 1.dubna 2020 do 
31. prosince 2020.

Další informace včetně formuláře žá-
dosti jsou k dispozici od 2.12.2019 na 
webových stránkách MAS Frýdlant-
sko – Beskydy, z.s. 

Termíny

• Zahájení příjmu žádostí: 6. 1. 2020.

• Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 
2020.

• Realizace projektů (uznatelnost vý-
dajů): 1.4.2020 – 30. 12. 2020

2) Program rozvoje venkova – fi-
che 2.9 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech 
– oblast podpory Kulturní a spol-
ková zařízení včetně knihoven

Žádosti o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020.

Základním komunikačním nástrojem 
je Portál farmáře. Prostřednictvím 
vlastního účtu na Portálu farmáře ža-
datel podává zejména Žádost o dotaci 
a Žádost o platbu na MAS a následně 
na SZIF (Státní zemědělský inter-
venční fond).

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje investice do staveb 
a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost (obecní, kulturní, spolko-
vé a víceúčelové domy, společenské, 
koncertní a divadelní sály, kina, klu-
bovny, sokolovny a orlovny) včetně 
obecních knihoven. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

Obec nebo svazek obcí, příspěvková 
organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, nestátní neziskové organizace 
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované 
církve a náboženské společnosti a evi-
dované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako příspě-
vek na vynaložené způsobilé výdaje, 
a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.

Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na následují-
cí investiční výdaje nebo na drobný 
dlouhodobý hmotný majetek: 

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kul-
turního a spolkového zařízení i pří-
slušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) včetně obecních knihoven 

2) pořízení technologií a dalšího vy-
bavení pro kulturní a spolkovou 
činnost včetně obecních knihoven 

3) doplňující výdaje jako součást pro-
jektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
informační tabule, zabezpečova-
cí prvky) - tvoří maximálně 30 % 
projektu 

4) nákup nemovitosti 

Podmínky: 

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, 
jsou-li příslušné projekty prováděny 
podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve 
venkovských oblastech a jejich základ-
ních služeb a jsou-li v souladu s pří-
slušnou strategií místního rozvoje.

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště 
a prostory sloužící pro sportovní ak-
tivity, tj. sportoviště a zařízení pro 
sport včetně jejich zázemí. 

Termíny:

• Vyhlášení výzvy PRV: cca začátek 
února 2020 – konkrétní datum 
bude upřesněn – sledujte webové 
stránky MAS

• Zahájení příjmu žádostí: začátek 
března 2020 - konkrétní datum 
bude upřesněn – sledujte webové 
stránky MAS

• Ukončení příjmu žádostí: konec 
března 2020 - konkrétní datum 
bude upřesněn – sledujte webové 
stránky MAS

• Realizace projektů (uznatelnost 
výdajů): do 24 měsíců od podpisu 
Dohody s SZIF

Pro žádosti o podporu a následně také 
pro realizaci podpořených projektů 
platí Pravidla pro operaci 19.2.1, kte-
rá jsou zveřejněna na internetových 
stránkách www.eagri.cz/prv a www.
szif.cz.

Ing. Radana Maloušková 
Metodický pracovník 
MAS Frýdlantsko-Beskydy,z.s.
T: +420 736 242 410
E: malouskova@masfb.cz
W: masfb.cz
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Informace k místním poplatkům
Zastupitelstvo obce Metylovice na 
svém zasedání dne 26. 11. 2019 
schválilo obecně závazné vyhlášky:

Obecné závazná vyhláška 1/2019 
o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

Touto vyhláškou se od 01. 01. 2020 
mění výše poplatku za odpad. Pro 
občany, kteří mají na území obce Me-
tylovice trvalý pobyt bude poplatek 
činit 500,- Kč.  Pro majitele budov 
nebo stavby k individuální rekreaci 
(chata), ve kterých není nikdo trvale 
přihlášen k pobytu, bude poplatek či-
nit 670,- Kč.

Obecně závazná vyhláška 2/2019 
o místním poplatku z pobytu. 

Nově bude poplatek činit 15,- Kč/oso-
ba/noc.

Obecně závazná vyhláška 3/2019 
o místních poplatcích. 

Touto vyhláškou se ruší OZV č. 2/2017 
o místních poplatcích.

Tyto změny si vyžádala novela záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění posledních změn.

Znění vyhlášek si můžete přečíst na: 
https://metylovice.cz/obecni-urad/
vyhlasky

 
Poplatek za psa

   70,- Kč – za 1 psa 

100,- Kč – za každého dalšího psa.

Poplatek platí držitel psa, který je při-
hlášen nebo má sídlo na území České 
republiky. Poplatek za psa se platí za 
psy starších 3 měsíců.

Splatnost poplatku – 30. 04. 2020.

 
Poplatek za odpad

500,- Kč – občan s trvalým pobytem 
v obci Metylovice

670,- Kč – majitel budovy nebo stav-
by k individuální rekreaci (chata), ve 
kterém není nikdo přihlášen k trvalé-
mu pobytu.

Splatnost poplatku – 31. 03. 2020.

Všechny výše uvedené poplatky mů-
žete zaplatit hotově v pokladně OÚ, 
nebo převodem na účet obce Metylo-
vice č. 27-3599820227/0100, VS – čís-
lo domu nebo chaty.

 
Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 01. 01. 2020

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 
 47,27 Kč/m3  

 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 
 41,99 Kč/m3  

 (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči od-
běratelům po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1. lednu 2020.

Část třetí – rozpočet obce
Rozpočet obce se skládá z předpoklá-
daných příjmů a výdajů (viz minulé 
dva články). 

A funguje velmi podobně jako rozpočet 
běžné domácnosti. Příjmem domác-
nosti je například výplata ze zaměst-
nání a tyto příjmy pak rodina utratí za 
jídlo, elektřinu, telefony apod. A cílem 
domácnosti je neutratit více, než byla 
výše výplaty. Tedy skončit nejhůře na 
nule. Což se obvykle nepodaří, a rodi-
ně buď nějaké peníze zůstanou– a ty 
utratí v následujícím měsíci. Nebo je 
uspoří, a vyžije tyto prostředky v bu-
doucnosti. Naopak, pokud jsou ro-
dinné výdaje vyšší, než byla výplata 
(přestane fungovat lednička a je třeba 
ihned koupit novou), musí tuto chybě-
jící částku dorovnat. To obvykle řeší 
čerpáním svých úspor, případně si ro-
dina vezme půjčku. 

A podobným způsobem funguje i roz-
počet obce. Jen s tím rozdílem, že ro-
dina obvykle plánuje své finance na 

období jednoho měsíce – od termínu 
jedné výplaty k termínu další výplaty, 
obec plánuje na celý kalendářní rok: 
od 1.1. do 31.12. 

Cíl má však rodina i obec stejný – aby 
v daném období neutratily více, než je 
jejich příjem. 

Stejně jako rodina, tak i obec ví, jaké 
je v následujícím období (u rodiny ob-
vykle měsíc, u obce celý rok) čekají 
běžné výdaje. Rodina musí zaplatit 
nájem, splátku hypotéky, nakoupit po-
traviny, zaplatit účet za telefon, elek-
třinu. Tyto výdaje jsou obvykle každý 
měsíc velmi podobné. A rodina s nimi 
počítá. I obec tyto pravidelně se opa-
kující výdaje (můžeme se také setkat 
s pojmem mandatorní výdaje) má. 
Jsou jimi např. platy zaměstnancům, 
výdaje za likvidaci směsného komu-
nálního odpadu, úhrada elektřiny za 
osvětlení obce atd. A obec s nimi při 
sestavování rozpočtu na příští rok 
počítá.

A stejně jako rodina má i obec jiné 
než pravidelně se opakující výdaje. 
U rodiny asi všichni vědí, jaké mo-
hou být – koupě nového spotřebiče, 
nábytku, oprava v domácnosti aj. 
U obce se jedná ve velké míře o in-
vestiční výdaje – stavba školy, nákup 
hasičského vozu aj. 

Pravidelně se opakující výdaje v obci 
Metylovice tvoří cca. 12 miliónů ko-
run. A pravidelné příjmy (daňové pří-
jmy viz článek č. 1) tvoří cca. 22 mi- 
liónů korun. 

A s těmito dvěma základními údaji 
obec při sestavování rozpočtu pro 
následující rok pracuje. 

Sestavování rozpočtu má v obci na 
starosti tzv. Finanční výbor. Využije 
znalost struktury pravidelně se opa-
kujících výdajů z minulých let, a uplat-
ní je při tvorbě rozpočtu roku násle-
dujícího. Samozřejmě bere v potaz 
změny, které mohou meziročně nastat 

Jak funguje obec
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Podzim, jak se patří
Podzimní čas strávený ve škole si žáci 
metylovické školy obohatili i řadou 
zajímavých akcí. 

Ke Dni stromů si trochu zasoutěžili. 
Namalovali spoustu krásných obráz-
ků, které pak vystavili ve vestibulu 
školy. Ty nejpěknější byly odměněny 
cenami. Vítězů bylo celkem šest a to 
v kategoriích:

Kategorie malba  
– Julie Halatová, 3. třída

Kategorie kresba  
– Alexandr Škopec, 5. třída

Kategorie koláž  
– Nella Solawová, 4. třída

Kategorie prostorová tvorba  
– Daniel Skotnica, 4. třída

Kategorie fantazie  
– Viktorie Murková, 1. třída

Kategorie nejzajímavější myšlenka  
– Ondřej Kisiala, 2. třída

8. listopadu se v odpoledním šeru za-
čali do školy stahovat duchové, umrl-
ci, zombíci a jiná strašidla. Jakpak 
by ne, vždyť je nalákaly rozsvícené 
dýně, které dopoledne vydlabali žáci.

Ve škole si všichni mohli trochu za-
soutěžit, a pak hurá na hřiště, kde se 
mohli potkat ve strašidelném stanu. 
Své oči pak mohli upřít na ohňové 
show, a když někomu vytrávilo, mohl 
se posilnit krvavou polévkou.

Za vydařené halloweenské odpoled-
ne bych chtěla poděkovat rodičům ze 

ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ Metylovice

– např. změna ceny energií, bude přijat 
nový zaměstnanec, zvýší se výdaje na 
mzdy apod. Dále sestaví předpoklá-
dané příjmy obce (daňové, nedaňové, 
kapitálové, dotace) a ve chvíli, kdy 
zná předpokládané příjmy a velikost 
mandatorních, může určit výši výdajů, 
které může obec v příštím roce proin-
vestovat, či využít jiným způsobem. 
A tyto investiční či jiné výdaje rozpoč-
tu také zanese. 

V tuto chvíli má finanční výbor ná-
vrh rozpočtu pro příští rok sestaven. 
Aby byl průběh rozpočtování zcela 
transparentní, má obec za povinnost, 
návrh rozpočtu na 15 dní vyvěsit 
na úřední desku. K tomuto návrhu 
tak má kterýkoliv občan naší obce 
přístup a má právo se k němu v této 
lhůtě vyjádřit, či podat návrh na jeho 
změnu. 

Ve chvíli, kdy jsou případné návrhy 
na změnu vypořádány, předkládá 
finanční výbor návrh rozpočtu ke 
schválení zastupitelstvu obce. V pří-
padě, že jej schválí v daném znění, 
stává se návrh rozpočtu, rozpočtem 

pro následující rok. A v tomto znění 
je vyvěšen na webu obce, až do chvíle, 
kdy je schválen rozpočet následující – 
tedy celý rok. A opět si jej může kte-
rýkoliv občan Metylovic prohlédnout. 

Jak bylo uvedeno, cílem je sestavit 
rozpočet vyrovnaný, a tento vyrov-
naný rozpočet v následujícím roce 
naplnit. Jak ale sami pravděpodobně 
cítíte, je to prakticky nemožné. Proto-
že jak v rodinách, tak i ve financování 
obce vznikají nečekané výdaje, nebo 
nejsou některé předpokládané inves-
tice realizovány a z rozpočtu se ve 
výsledku stává rozpočet schodkový 
nebo přebytkový. 

V případě naší obce vzniká obvyk-
le přebytek. V minulých letech se 
tak stalo několikrát, a naše obec má 
k dispozici cca. 40 miliónů korun 
nad rámec běžných daňových příjmů. 

V případě, že bude rozpočet v ná-
sledujících letech schodkový – tedy 
předpokládané výdaje obce budou 
vyšší než předpokládané příjmy, bude 
naše obec financovat tento schodek 

právě těmito prostředky, které byly 
uspořeny v minulých letech. 

Zkrátka, obecní rozpočet funguje vel-
mi podobně jako ten rodinný. Cílem 
je vyjít s penězi, které má rodina/
obec k dispozici. Když peníze zbydou, 
uspoří je, pokud naopak chybí, čerpá 
úspory, nebo si vezme úvěr. 

Protože obec nejezdí na dovolenou 
a nemusí si kupovat oblečení, pro-
středky nad běžné mandatorní vý-
daje obvykle investuje. Rodina se 
obvykle rozhoduje, zda přebytkové 
peníze investuje, nebo si třeba zajede 
na týden někam společně odpočinout.

V tom má obec, proti rodině, smůlu. 

PS: Problematika rozpočtování je vý-
razně složitější, než zde uvádím. Věno-
val jsem se zjednodušeně pouze základ-
ním tématům. Pokud byste se tématu 
chtěli věnovat podrobněji, jako vstupní 
bránu mohu opět doporučit web: https: 
//monitor.statnipokladna.cz/2019/

Příště: Obec, příjemce dotací

David Hyšpler
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SRPŠ, učitelům a bývalým žákům naší 
školy, kteří se stali strašidelnými mo-
derátory celého odpoledne. 

A než se školní rok přehoupl do dal-
šího čtvrtletí, přišel mezi žáky lašský 
král Zdeňa Viluš Krulikovský se svou 
pověstí Čertův synek.

Nyní se už všichni připravujeme na 
vánoční čas plný sváteční pohody, 
a proto přejeme všem KRÁSNÝ NOVÝ 
ROK 2020.

Mgr. Barbara Raszyková

Spolek rodičů

A jak už je každoroční tradicí, i tento 
rok uspořádal Spolek rodičů ve spolu-
práci se školou Halloween párty. Děti 
si nejdříve oběhly připravené stano-
viště ve škole, kde si vyrobily spousty 
parádních potřeb, vhodných pro oprav-
dová strašidla. Po setmění vyběhly do 
dalšího strašidelného území, plné tmy, 
oběšenců, duchů, svíček a strašidelné-
ho hřbitova. Ohně plápolaly, strašidla 
strašily. Letos to ale bylo ve strašení 
mírnější, letos jsme zvolili akci „děti 
dětem“. Děti si Halloween moderovaly 
a děti i strašily. Konkrétně Tomáš Ha-
lata zvládl moderování na jedničku a ve 
strašidelném stanu musíme pochválit 
Míšu Kovalovou, Terezku Tomáškovou, 
Julii Halatovou a Natali Kociánovou. 
Přestože strašily děti, tak bylo spousta 
výkřiků a slibů, že se naučí i vyjmeno-
vaná slova po písmenu X. Až bylo po 
všem strachu, vypustily si děti lodičky 
štěstí. Myslíme si, že i letos si to děti 
i rodiče užili. Také bylo spousta dětí 
v opravdu dokonalých kostýmech a my, 

organizátoři, jsme si je ještě označko-
vali svítícím náramkem.

K občerstvení se podával teplý čaj 
a polévka zdarma a pro dospělé vý-
borný svařák za pár kaček, abychom 
taky něco vydělali. Také jsme měli na-
pečeno spoustu dobrot a ty byly pro 
všechny také zdarma.

Naši párty zakončila ohnivá show 
skupiny Akáda – meče a blesky a dě-
tem se moc líbila.
Velmi děkujeme celému kolektivu ško-
ly za spolupráci a těšíme se na další 
akci s vámi!
Halloween párty byla naše předpo-
slední akce v roce 2019. Také jsme 
rozdali mikulášské balíčky a do škol-
ky a školy přišel i Mikuláš, čerti a an-
dílek, Tímto děkujeme panu Vavříno-
vi Michalcovi za parádní spolupráci!
V roce 2020 se na všechny opět moc 
těšíme a děkujeme za veškerou po-
moc a aa …. a vše, kdo pro nás něco 
děláte a pomáháte nám! Bez vás by to 
prostě nešlo !!!
Přejeme všem dětem a jejich rodičům 
krásný, zdravý a úspěšný rok 2020!

Za spolek rodičů Petra Šimíčková, 
místopředseda spolku

Spolky
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Zahrádkáři Metylovice
Na úvod něco málo z historie míst-
ních zahrádkářů. Podle dochova-
ných dokumentů, kterých je bohužel 
poskrovnu, první zmínka o založe-
ní organizace zahrádkářského sva-
zu v Metylovicích se datuje od roku 
1963. Několik místních zahrádkářů 
si svépomocí vybudovalo zázemí ve 
formě stavby moštárny, klubovny 
a úložných prostor. Od roku 1990 do 
roku 2013 nebyla organizace činná 
a budova zahrádkářů chátrala. Na po-
pud člena zahrádkářů Milana Horáka 
se v roce 2013 dala dohromady parta 
nadšenců, která obnovila činnost or-
ganizace v Metylovicích.

Začali jsme s opravou a rekonstrukcí 
moštárny. V roce 2015 jsme vyměnili 
okna za plastová, opravili jsme drtič 
ovoce a samotný lis. O dva roky poz-
ději jsme na budově vyměnili střechu 
za plechovou namísto stávající asfal-
tové. V současné době v budově pro-
bíhá rekonstrukce stropu, do kterého 
léta zatékalo a výměna elektrických 
rozvodů. Finanční stránku organiza-
ce zajišťujeme mj. pronájmem části 
budovy, ve které nájemce provozuje 
telefonní ústřednu. Dalším zdrojem 
našich financí je stříhání ovocných 
stromů a zpracování ovoce.

Jelikož do roku 1990 nemáme žádné 
přesné informace o činnosti organi-
zace zahrádkářů, rád bych tímto oslo-
vil pamětníky a požádal je o pomoc 
při doplnění historie.

Hlavní činností místních zahrádkářů 
je zpracovávání a moštování ovoce, 
které probíhá vždy dle sezóny, větši-
nou v měsících září až prosinec. V roce 
2018 jsme se zúčastnili celorepubliko-
vé výstavy „O jablko roku“ pořádané 
na výstavě Flora Olomouc, kde jsme se 
umístili na krásném 4. místě. Za naši 
organizaci vystavovali své výpěstky 
členové i nečlenové Libor Polach, Ma-
těj Izvorský a Martin Žídek, kterým 
tímto děkuji za reprezentaci a blaho-
přeji k úspěchům a zdravému ovoci.
Na rok 2020 chystáme dokončení re-
konstrukce budovy a úpravu jejího 
okolí. Pro místní školáky připravuje-
me ukázku zpracování ovoce „Cesta 
moštu“, kde si budou děti moci mj. 
samy vyzkoušet vymoštovat ovoce. 
Členové zahrádkářů také absolvují 
různá odborná školení a přednášky, 
která se pak snaží uplatnit v praxi. Ve 
spolupráci s místním Obecním úřa-
dem bychom chtěli přebrat péči o náš 
nově založený ovocný sad v Metylovi-
cích.
Chtěl bych tímto za sebe poděkovat 
všem členům Zahrádkářů Metylovice 
za dobře odváděnou práci. Ne všech-
ny práce, ať již zmíněné opravy nebo 
údržba, jsme ale schopni zvládnout 
vlastními silami. Proto jsou pro nás 
velmi důležité výpomoci našich přá-
tel – nečlenů. Především chci poděko-
vat Petru Černochovi za dlouhodobou 

spolupráci a zastupování v úřední 
sféře. Dále Jiřímu Mačejovskému ml. 
a jeho rodině za dlouhodobou spolu-
práci a pomoc s naší činností. Aleši 
Přibylovi děkuji za finanční dar naší 
organizaci. A v neposlední řadě patří 
můj dík Zdeňce Blažkové a Dagmar 
Mačejovské za dlouholetou spoluprá-
ci a starost o nástěnku.

Pokud někdo z vás, kteří čtete tato 
má slova, máte chuť přidat se k naší 
skupině nadšenců nebo nabídnout 
pomocnou ruku pro plánované akce, 
či podpořit naši činnost finančním 
příspěvkem, neváhejte. Rádi vás mezi 
námi přivítáme.

Milí přátelé Zahrádkářů Metylovice, 
přeji vám za celou naši organizaci 
krásné a především klidné Vánoce, 
pevné zdraví a v novém roce 2020 
mnoho zahrádkářských úspěchů.

Za ČZS MO Metylovice předseda  
Jiří Izvorský
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Rok s metylovskými hasiči
Letopočet 2019 nezadržitelně míří do 
svého cíle, a tak je čas bilancovat…

V našem sboru máme aktuálně sedm-
náctičlenný kolektiv mladých hasičů 
pod vedením Denisy Izvorské, Zuzany 
Bílkové a Michala Bílka. V celoroční 
hře Plamen, která začala už v říjnu 
2018 závodem hasičské všestran-
nosti, pokračovala zimní hadicovou 
a uzlovou štafetou a vyvrcholila 
květnovým kolem na stadionu Slezan 
ve Frýdku-Místku, jsme v kategorii 
mladších žáků a konkurenci 24 týmů 
obsadili pěkné 5. místo, starší žáci 
byli jedenáctí.

Od května do konce srpna jsme pak 
absolvovali 11 soutěží v požárním 
útoku, ze kterých jsme si odnesli třetí 
místo v mladší kategorii na Ostravici. 
Starší žáci se ve své premiérové sezó-
ně s požárním útokem trochu prali, 
přesto se jim povedl solidní sedm-
náctkový čas ve Frýdlantu n.O. Nej-
větší pozornost jsme ovšem věnovali 
soutěžím zařazeným do Okrskového 
poháru mládeže. Naše proměnlivé 
výkony na Nové Vsi, v Malenovicích, 
v Janovicích, ve Frýdlantu a na Lubně 
nám vynesly 4. místo v mladší kate-
gorii a pátí jsme byli mezi staršími. 
Také stále platí, že budeme rádi za ja-
koukoli novou posilu našich mladších 
(2009-2014) nebo starších (2005-
2008) žáků. 

V kategoriích dospělých náš sbor re-
prezentují družstva mužů, žen, mužů 
nad 35 let a žen nad 35 let. Letos jsme 
absolvovali 30 pohárových soutěží, 
z nichž 12 bylo zařazeno do Morav-
skoslezské ligy. Ženy zvítězily pět-
krát, veteráni sedmkrát, ale nejvyšší 
úspěšnost měly naše ženy nad 35 let, 
když všechny tři starty proměnily ve 
vítězství. K tomu naše družstva při-
dala dalších 19 umístění na bedně. 

Moravskoslezskou ligou se letos muži 
protrápili a obsadili v ní 19. místo 
z dvaadvaceti družstev. Mužům nad 
35 let medaile protekla mezi prsty 
v posledním kole. Ve své pětičlenné ka-
tegorii nakonec obsadili 4. místo. Me-
dailový úspěch ale zaznamenaly naše 
ženy, které k loňskému stříbru letos 
přidaly bronz. Navíc v Mošnově časem 
16,035 stanovily nový rekord Morav-
skoslezské ligy v ženské kategorii. 

Také letos se naši závodníci zapojili do 
soutěží železných hasičů v disciplíně 
TFA. Na domácím závodě obsadila Adé-
la Štandlová druhé místo a družstvo 
Martin Nováček, Martin Koliba, Adéla 
Štandlová obsadilo třetí příčku. Ve Sta-
ré Bělé pak Martin Koliba obsadil dru-
hou pozici v kategorii nad 35 let.

Nejen mimo hlavní hasičskou sezónu 
se zapojujeme i do běžeckých závodů. 
Od března do začátku listopadu jsme 
jich stihli devět a k tomu jeden duat-
lon (běh – kolo – běh). Zuzana Bílková 
zvítězila na Memoriálu Michala Pět-
roše v Hošťálkovicích a závodu Tot-
man v Trojanovicích.

V neustálé pohotovosti se udržuje 
i naše výjezdová jednotka, která čítá 
21 členů pod vedením velitele Rudol-
fa Mališe. Do konce listopadu měla 
8 výjezdů (3x odchyt a likvidace ob-
tížného hmyzu, 2x odstranění spadlé-
ho stromu, navážka vody, pomoc zá-

chranné službě s transportem, požár 
v bytovém domě).

A co máme v plánu v roce 2020? První 
lednovou sobotu nás čeká valná hro-
mada a 25. ledna Hasičský bál.

4. dubna se pošesté na místní fotbalové 
hřiště sjede více než stovka železných 
hasičů a hasiček k závodu „TFA Mety-
lovice“. V 9:00 se na trať vydá první 
závodník a zhruba mezi 16.-17. hodi-
nou proběhne závěrečné vyhodnoce-
ní. Během závodu bude probíhat také 
nesoutěžní TFA pro děti (startovné 
zdarma) a soutěž v bouchání kladivem 
v hammerboxu pro veřejnost.

Tradičně první červencovou sobotu 
(4.7. od 13:00) se uskuteční 54. naší 
pohárové soutěže v kategoriích mužů, 
žen, mužů nad 35 let a žen nad 35 let. 
Po osmnácté v řadě je tato soutěž zařa-
zena do seriálu Moravskoslezské ligy, 
takže se na ní sjedou nejlepší hasičská 
družstva Moravskoslezského kraje.

Ke konci prázdnin (29.8. od 15:00) 
také pořádáme osmadvacátý ročník 
Soutěže netradičních družstev.

Soutěžní družstva mužů a žen aktuál-
ně podstupují každý pátek v podvečer 
„suchou“ zimní přípravu v atletické 
hale v Příboře a od začátku dubna se 
s tréninky přesunou ven na fotbalové 
hřiště, kde se s případnými novými 
zájemci můžeme potkat každou stře-
du a pátek od 18 hodin. 

Družstva mladých hasičů mají přes 
zimu schůzky ve zbrojnici, občas 
v neděli dopoledne v tělocvičně nebo 
vyrazíme do aquaparku. Od začátku 
dubna se připravujeme venku a tré-
ninky jsou každou středu od 16 hodin 
(sraz u zbrojnice).

Jak už to tak v posledních letech bývá, 
i v roce 2020 organizujeme několik 
velkých akcí. Čeká nás také nemálo 
sportovních cílů, ale nových výzev se 
rozhodně nebojíme.

Závěrem se patří poděkovat všem 
naším podporovatelům, příznivcům 
a sponzorům. Prostřednictvím grantů 
a dotací nás podpořila Obec Metylovice, 
Moravskoslezský kraj, Hasičský fond 
nadace Agrofert a programem Můj klub 
také Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Michal Bílek
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„Trojsešup“ Metylovice 2019
V neděli 27. října 2019 uspořádal PR 
výbor Obce Metylovice ve spoluprá-
ci se Spolkem rodičů z.s. a s dalšími 
místními spolky 1. ročník metylov-
ského „Trojsešupu“. 

Už několik dnů předem připravovali 
organizátoři značení obou tras a také 
soutěžní úkoly. Dobrovolníci, spíše 
dobrovolnice pekly koláče, buchty, 
záviny a další laskominy, aby se měli 
účastníci čím posilnit.

Start hlavní trasy byl dopoledne z hři-
ště v Metylovicích. Počasí bylo fantas-
tické. Sluníčko svítilo a teplota byla 
téměř letní, což přilákalo 74 účastní-
ků. Trasa měřící cca 14 km vedla přes 
tři metylovské vrcholy – Čupek, Na 
Magoni a Kubalánky. Na všech vrcho-
lech čekalo turisty malé občerstvení 
– ovoce, buchty, chléb se „škvarkami“ 
nebo s krásně propečeným bůčkem, 
čaj a pro plnoleté malá štamprlička, 
aby se lépe šlapalo. Kromě uspokojení 

chuťových buněk se mohli všichni na 
vrcholech pokochat také nádhernými 
výhledy na blízké i vzdálené vesnice 
a města a zejména na beskydské hory. 

Nejrychlejší turisté byli v cíli již za 
2,5 hodiny, takže na guláš, který vařil 
Spolek rodičů z.s. si museli chvíli po-
čkat. Nejmladšími účastníky na této 
trase byly Emma Halatová a Tereza 
Michalcová (ročník 2013). Nejstarší-
mi účastníky byli manželé Glaicovi 
z Frýdku-Místku (ročník 1945 a 1947). 
„Klobouk dolů“ před výkonem těch 
nejmladších i těch nejstarších.

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty, zkrátka pro ty, kteří si 
chtěli jen zpříjemnit nedělní den vy-
cházkou byla připravena odpoledne 
kratší trasa, která vedla z metylovské-
ho hřiště na vrchol Na Magoni a zpět 
na hřiště. Během této trasy účastníci 
odpovídali na teoretické otázky za-
měřené především na výročí 720 let 
obce a plnili také různé praktické 
úkoly, které připravily místní spolky. 
Odpovědi zaznamenávali do startovní 
karty a v cíli pak pomoci šifry luštili 

Sport
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tajenku. Na odpolední trasu se vydala 
téměř stovka účastníků. Nejstarším 
účastníkem byl Lumír Hajdušek a nej-
mladšími Robin Kopera a Leontýnka 
Kulhánková (2017) a úplně nejmlad-
ším Matěj Vyviál (2019), který se hez-
ky vezl v kočárku.

Nejvzdálenější účastník byl ze Svitav.

V cíli obdrželi účastníci obou tras 
guláš, účastnický list a děti medaili 
a obecní pexeso. 

Poděkování patří všem organizátorů 
a také místním spolkům – Myslivec-
kému spolku, Sportovnímu klubu, 
Včelařům a místním hasičům, kteří 
připravili pro odpolední trasu velmi 
zajímá stanoviště, kde si mohli účast-
níci vyzkoušet své znalosti i prak-
tické dovednosti z činnosti těchto 
spolků. Děkujeme také Spolku rodičů 
z.s., který připravil pro všechny ob-
čerstvení – pro dospělé skvělý guláš, 

po kterém se jen zaprášilo a pro děti 
párky v rohlíku. 

Počet účastníků na obou trasách 
předčil veškerá naše očekávání. Nás 
organizátory těší, že se akce líbila, ale 
především máme radost, že se zapo-
jily všechny spolky, které jsme oslo-
vili. Tato naše „týmová práce“ slavila 
úspěch a my se těšíme, že si v příštím 
roce tuto akci zopakujeme.

Za PR výbor Martina Mertová

V muzeu zahájena výstava historických pohlednic
V neděli 10. listopadu proběhla v Mu-
zeu Metylovice vernisáž výstavy his-
torických pohlednic POZDRAV Z ME-
TYLOVIC, ze sbírky Jindřicha Sasyna. 
K vidění je 44 velkoformátových,  
černobílých či kolorovaných pohled-
nic.

Pořádalo ji Občanské sdružení Koň-
ské nebe a Obec Metylovice. Pro více 
než padesát návštěvníků vernisáže 
bylo připraveno občerstvení. 

Na úvod, po přivítání, zahrál V. Čer-
ný z Frýdku na housle. Poté krátce 
vystoupil Jindřich Sasyn z Metylovic, 
z jehož sbírky byla výstava uspořá-
dána. Nastínil, jak probíhal nástup 
fotografických pohlednic a jak za-
sáhl Metylovice. Díky zlatému věku 
pohlednic, malebné poloze obce, roz-
machu turistiky, cestování a rozvinu-
tému řemenářství, byly vždy Metylo-
vice poměrně hodně na pohlednicích 
zvěčňovány. 

Pohlednice, dnes již mnohdy neexis-
tujících pohledů a průhledů, jsou jedi-
nečným materiálem dokumentujícím 
vývoj a změnu naší vesnice po posled-
ních více než sto let. Plno domečků 
a políček schází, zato obrovský přibylo 
lesních porostů. Nejen lidé, ale i kraji-
na se mění před očima, ale právě mož-
nost časového odstupu, jasně ukazuje 
nezadržitelnou změnu Metylovic. 

Výstava pohlednic, jak se shodli snad 
všichni osloveni účastníci vernisá-
že, je velkým potěšením jak pro oko, 
tak i pro duši. Vzpomínky, které se 
většinou vážou k dětství a mládí, kdy 
bylo všechno čisté a hezké, vyvolá-
vají a obnovují příjemně nostalgické 
představy na obrazy, místa a děje 
dávno již zapomenuté, zasunuté ně-
kde v podvědomí. Fascinující je, jak 
staré pohlednice dokumentují daná 
místa, která občas bývá potíž roze-
znat, ačkoliv v současnosti ono místo 
znáte velmi dobře.

Dnes již novodobé pohlednice nejsou 
zdaleka tak populární a žádané, byť 
mají úplně jiné technické možnosti, 
jako tomu bylo před sto lety. Což ale ne-
znamená, že o pohlednice, především 
ty historické, není zájem. Stále se pořá-
dají jejich výstavy, burzy, kde můžete 
sehnat různé pohlednice za různé ceny 
(dle kvality, roku, způsobu výroby atd.). 

Pochopitelně ty staré, mají své je-
dinečné neopakovatelné kouzlo, na 
které si musí ty nové pohlednice ještě 
několik desetiletí počkat.

Výstava potrvá v muzeu do 2. února 
2020. Můžete ji navštívit vždy v ne-
děli od 14. do 16. hodin. Jiný termín 
možno dohodnout na telefonu 737 
345 110. Současně můžete shlédnout 
i stálou muzejní expozici „KOŽANE 
MĚSTO“, dokumentující slavnou ře-
menářskou tradici obce. Všem dopo-
ručuji.

Milan Hajdušek

Kultura
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www.metylovice.cz

Bluegrass Theatre
Připomínka pro ty, kteří ještě nevědí, 
co je Bluegrass Theatre. 

Bluegrass je hudební styl, který vzni-
kl kolem roku 1948 ve Spojených 
státech. Od té doby prošel vývojem, 
byl ovlivněn některými prvky dobo-
vé hudby, velká část skladeb má svůj 
původ v anglo-americkém folklóru 
i ve skladbách ostatních národů, při-
cházejících do Ameriky. Bluegrass je 
charakteristický i použitými nástroji. 
Tradiční složení hudební skupiny po-
užívá pět základních akustických ná-
strojů: pětistrunné banjo, mandolínu, 
kytaru, housle a kontrabas. Později 
(kolem roku 1955) přibylo také dobro 
(což je ale pouze jeden druh tzv. reso-
fonické kytary).

Bluegrass Theatre v Metylovicích je 
hudební bluegrassová scéna, která 
může být využitá nejen pro blue-
grass, a nejen pro hudbu.

Doposud se konalo 28 akcí.

Z nejvýznamnějších hostů, kteří se akcí 
účastnili je Pavel Dobeš, Poutníci, Ro-
bert Křesťan a Druhá tráva s hostem 
Andy Owensem (USA), Red Herring 

(NL), John Lowell Band (USA). Mean 
Mary (USA), New Aliquot, Heartbeat 
(SK), Candy Floss (SK), Monogram, 
Blaf, BG Styl, BG Cwrkot, East-West 
(CZ-SK), Malina Brothers, The Jumper 
Cables, Goodwill, a další. Z jiných žán-
rů Downbelow, Čadi, Souček, Šansoni-
ka, Jitka Šuranská, Lucie Rédlová.

Předkapely jim dělaly kapely z Mo-
ravskoslezského kraje, hlavně z bý-
valého okresu Frýdek-Místek. Čas-
to koncert začínala domácí kapela 
Ptačoroko. Doposud jsme neodmítli 
žádnou kapelu, která projevila zájem 
u nás hrát. Program průběžně dopl-
ňujeme, otevíráme nové termíny pod-
le možností hudebníků.

Součástí akcí jsou podle možností díl-
ny, jamy, besedy s hudebníky, prodej 
CD a hudebních materiálů u nás hrají-
cích hudebníku, U amerických hudeb-
níků jsme měli i překladatele.
Na sezónu v roce 2020 plánujeme 
8 akcí, z nichž alespoň jedna bude 
většího rozsahu. Vycházíme z před-
chozích zkušeností.
Akce budou pro 3 hudební formace 
a plánovány budou tak, aby oficiální 
program skončil před 22. hodinou.
Reklama akcí byla v minulosti realizo-
vána pomocí Internetu a Country Ra-
dia po celé ČR i v zahraničí, zejména na 
Slovensku, Holandsku a USA. Reklama 
pomocí plakátů (2500 ks/rok) byla re-
alizována v okolních vesnicích a měs-
tech Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, 
Třinec, Český Těšín, Frenštát pod Rad-
hoštěm, Nový Jičín, Příbor, Frýdlant 
nad Ostravicí a částečně i v Ostravě. 
V minulých obdobích podporovala 
naše akce Obec Metylovice a další.

Lukáš Karlický,  
předseda spolku Ptačoroko z.s. 

Hráč na banjo ve skupině Ptačoroko

Ptačoroko, bluegrass band z Frýdlantu a Metylovic
Kapela Ptačoroko hraje akustickou 
hudbu, která nástrojovým složením 
vychází z jedné ze současných podob 
angloamerického folklóru nazývané-
ho bluegrass. Stylově se kapela nijak 
neomezuje, ve vlastních i převzatých 
skladbách se uplatňují prvky z růz-
ných žánrů, v největší míře z folku 
a rocku. Hlavními rysy kapely jsou 
nasazení a emoce.

Kapela hraje již od roku 1998 a pra-
videlně koncertuje od roku 2003. Od 
tohoto roku se ukázala na mnoha pře-

hlídkách a festivalech, z nichž mezi 
nejznámější patří Majáles Ostravské 
Univerzity, Porta, Muzikantské žně, 
Drotáriafest, Banjo Jamboree či Klim-
kovické kytarobití. Jako host kapela 
vystoupila na mnoha rozličných kul-
turních akcích, veřejných slavnostech 
a setkáních. Pravidelně se účastní 
také konkurzů festivalů a hudebních 
soutěží, na kterých již získala řadu 
ocenění.

V roce 2018 se přidal ke skupině Ma-
rek Pasičnyk.

Skupina hraje ve složení:

Josef Karlický, zpěv, housle, autor vět-
šiny vlastních písní

František Karlický, mandolína, dobro, 
zpěv

Jan Karlický, kytara, zpěv

Lukáš Karlický, banjo, zpěv

Marek Pasičnyk, kontrabas, zpěv

(do r. 2018 Václav Karlický, baskyta-
ra, zpěv)
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Ptačoroko, z.s., hudební spolek z Frýdlantu nad Ostravicí
Ptačoroko, bluegrass band založil v r. 2014 hudební spolek Ptačoroko, z.s. na podporu hudebních skupin a pořádání 
hudebních akcí. Kapela tím získala právní subjektivitu a rozšířilo se ji tímto pole působnosti.

Od roku 2014 je spolek spolupořadatelem akcí v Bluegrass Theatre v Metylovicích, propagátorem bluegrassu a Blue-
grass Theatre na facebooku.

Drazí farníci a všichni občané  
našich Metylovic,
přeji Vám láskyplný NR 2020. Jsem 
vděčný za to, že se s Vámi mohu po-
dělit o Boží lásku, kterou každodenně 
prožívám mezi Vámi. Ježíš Kristus, 
náš Pán a Vykupitel, střed dějin, kéž 
Vás provází svým požehnáním, napl-
ňuje Vás pokojem a radostí, dopřeje 
Vám pevné zdraví a je pro Vás prame-

nem nekonečné Boží dobroty. Modlím 
se za Vás a společně s Vámi prosím 
Boha, aby svou přítomností prozářil 
Vaše domovy. Děkuji Vám všem, pře-
devším obecnímu úřadu, panu sta-
rostovi, škole a dárcům za pomoc i za 
dobrou spolupráci. 

Váš P. Václav, farář

Tříkrálová sbírka

My tři králové jdeme k vám, štěstí 
zdraví vinšujem vám… 

Tato známá melodie rozezní na za-
čátku ledna domácnosti mnoha z vás. 
A to díky Tříkrálové sbírce, největší 
sbírkové akci v České republice, která 
letos proběhne již po dvacáté. O čem 
tato sbírka především je, zrekapitu-
loval ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek: „Tříkrálovou sbírku 
charakterizuje hlavně předávání vá-
noční radostné zvěsti. Napříč gene-
racemi nás těší vzájemné setkávání, 

radost z obdarování a z toho, že mů-
žeme pomoci.“

Tříkrálová sbírka na Frýdeckomís-
tecku organizuje Charita Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s obcemi, farnostmi 
a různými mládežnickými organiza-
cemi. Díky vaší štědrosti a obětavé 
práci koledníků se nám loni podařilo 
celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho 
59 640 korun ve vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se ří-
díme předem danými pravidly tak, 
aby byla maximalizována její trans-
parentnost. Každá Charita například 
sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty, 
ve kterých vysvětluje, jak chce získa-
né peníze použít. „Využití Tříkrálové 
sbírky je široké. Pomůže zejména po-
třebným u nás v regionu, v republice, 
ale část putuje také na podporu po-
třebných a charitní činnosti v zahra-
ničí. V případě Charity Frýdek-Místek 
používáme vykoledované finanční 
prostředky napříč cílovými skupina-
mi na zajištění aktivit a investic, na 

které nemůžeme najít zdroje jinde. 
Jedná se například o volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro klienty, in-
vestice do vozového parku pro terén-
ní služby, které jezdí za klienty domů 
nebo rekonstrukce v pobytových 
zařízeních,“ doplnil ředitel frýdec-
komístecké Charity Martin Hořínek. 
Konkrétní záměry najdete na webu 
Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2020 bude probí-
hat od 1. do 14. ledna. Přispívat mů-
žete do tříkrálových pokladniček, 
příspěvkem na účet nebo zasláním 
DMS.

Více informací o sbírce najdete na 
www.trikralovasbirka.cz.

Jana Opluštilová 
Koordinátor Tříkrálové sbírky  

Charity Frýdek-Místek

V Metylovicích se uskuteční Tří- 
králové koledování pravděpodobně 
o sobotách 4. 1. 2020 a 11. 1. 2020.

Farnost

Bohoslužby
   1. 1. 2020 10.00

   5. 1. 2020 10.00

   6. 1. 2020 17.00

26. 2. 2020 17.00    Popeleční 
středa – začátek postní doby.

Pravidelné bohoslužby v neděli 
v 10.00, středa a pátek v 17.00, 
sobota v 7.30.
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CYKLOTRASY

MIKULÁŠ
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Akce leden - únor 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

pondělí 

6. 1. Nástup dětí do školy

sobota 10.00
11. 1. 

SK Metylovice - VK Polanka
volejbal ženy

sobota 10.00
18. 1. 

SK Metylovice - TJ TŽ Třinec
volejbal ženy

sobota 19.00
25. 1. Hasičský ples

čtvrtek 

30. 1. Ukončení I.pololetí - vysvědčení

pátek 

31. 1. Pololetní prázdniny

sobota 19.00
8. 2. Fotbalový ples

sobota 14.00
15. 2. Dětský ples

neděle 10.00
16. 2. 

SK Metylovice - VŠB Ostrava
volejbal ženy

neděle 16.00
16. 2. 

Nošovice - Metylovice
kopaná - okresní pohár mužů, umělá tráva Frýdek-Místek

sobota 19.00
22. 2. 90. Šibřinky

 
24. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny

listopad -
- březen

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

 14.00 - 16.00

každá neděle 
Výstavní síň
výstava historických pohlednic „POZDRAV Z METYLOVIC“ ze sbírky Jindřicha Sasyna  
- do 2. 2. 2020

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


