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SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,

máme za sebou velmi náročný
a neobvyklý rok. Kdyby nám někdo na začátku roku 2020 řekl,
že budeme mít zavřené obchody
a provozovny, že budou zavřené
školy a děti se budou vzdělávat
doma, že nebudeme moci sportovat, chodit do kina, do divadla
ani na koncerty, že budeme muset
omezit nebo se zcela vzdát účasti
na bohoslužbách, pohřbech, svatbách, ba dokonce se nebudeme
moci ani setkávat s přáteli, rodiči,
či prarodiči, tak by tomu nevěřil
ani ten největší pesimista. Ale bohužel se tohle vše stalo skutkem.
Koronavirová pandemie nás zcela
ochromila a především zaskočila.
S něčím takovým jsme nepočítali
ani v těch nejchmurnějších myšlenkách. Nezbylo nám však nic
jiného než se dané situaci přizpůsobit. Museli jsme nasadit roušky, dezinfikovat ruce, dodržovat
mezi sebou rozestupy apod. Přes
to všechno jsme se snažili i v této
době pracovat, sportovat, bavit se,
zkrátka i přes to všechno žít. Určitě to nebylo a stále ještě není lehké období. Někdo to zvládá lépe,
někdo hůře.
Věřím však, že se v letošním roce
bude vše postupně vracet do „normálu“. Že děti budou chodit do
školy, rodiče do práce, že se budeme moci zase setkávat a trávit
svůj volný čas s co nejmenším
omezením.
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Dění v obci
Rekapitulace stavební činnosti
v obci v roce 2020
Rok 2020 se zapíše do historie obce
několika významnými projekty. U některých z nich však doba realizace
překročí i rok 2020 a bude dokončena
v následujícím letopočtu. Už na přelomu loňského roku 2019/2020 se začaly soutěžit stavební práce na chodníky a zázemí na fotbalovém hřišti, aby
se se stavbou mohlo začít hned v jarních měsících. Bohužel se u chodníku
odhlásil původně vybraný vítěz, a tak
zastupitelstvo obce muselo oslovit
druhého v pořadí z ukončeného výběrového řízení. Jak vyloučení původního zhotovitele, tak schválení nového
muselo posvětit zastupitelstvo obce.
I když se jednání zastupitelstva u nás
v Metylovicích konají každý měsíc,

Vážení spoluobčané, do nového
roku vám přeji štěstí, lásku a pohodu v osobním i pracovním životě. Aby se vám nejen koronavirus,
ale i všechny další nemoci vyhýbaly na sto honů.

A především vám přeji, aby rok
2021 byl lepší než ten rok minulý.

Ing. Lukáš Halata, starosta
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tak tentokrát březnové zasedání zrušil koronavirus a nouzový stav, proto
se musely některé smlouvy či dodatky k investičním akcím schvalovat až
v dubnu, tedy o měsíc později, a ještě
za účasti policie. Když už se konečně
celý schvalovací proces v zastupitelstvu dokončil, tak nás čekalo další
zdržení. Čekalo se na souhlasy od
správce hlavní komunikace se zvláštním užíváním dotčené komunikace
III/48416 a od Policie ČR na souhlas
s provizorním dopravním značením.
Nakonec se tedy vše potřebné vyřídilo a mohly započíst stavební práce.
Rovněž pokračovala stavba sběrného dvora a kompostárny a rozjely se
i opravy dvou místních komunikací.

číslo 1/2021

Když to vezmeme popořádku, tak část
chodníku od Sosny po transformátor
v Pasekách se podařilo, jak dokončit,
tak i zkolaudovat. Samotné stavební
práce byly ve výši 3,5 mil. Kč. Ostatní
náklady na projektovou dokumentaci,
stavební dozor, BOZP, realizaci výběrového řízení a administraci projektu činily necelých 400 000 Kč. Z kraje
roku 2021 by nám měla být na účet
připsána dotace v hodnotě 1,8 mil. Kč.

Další částí chodníku, úsek 1 a 2 (kostel – Vrchovina – kaštan – pan Uhlář)
byly dokončeny před Vánocemi. Na
jaře se ještě provedou terénní úpravy,
dosevy a pískování. K termínu podání žádostí o uvolnění finančních prostředků ze SFDI, který byl stanoven
na 4. 12. 2020, byly zaslány faktury
v hodnotě 6,2 mil. Kč, takže o dočerpání zbylé části dotace budeme žádat
hned v novém roce.
Také rekonstrukce zázemí sportovního areálu bude mít své pokračování v roce 2021. Do konce roku se
postavila hrubá stavba, kterou se po-

dařilo i z velké části zastřešit. Zatím
ale bez krytiny. Postavily se příčky
a schodiště do 1. nadzemního podlaží. Celý základ budovy se oddrenážoval a odizoloval. Přes zimní období
budou pokračovat práce ve vnitřních
prostorech. Budou se provádět rozvody elektřiny, vody, topení a dalších
médií. Z celkově vysoutěžené ceny
26 mil. Kč byly ke konci roku proplaceny faktury v hodnotě cca 8 mil. Kč.

Během září a října se opravila cesta
nad svatou Annou ve směru na Ondřejník a v prosinci začala oprava cesty
na Žukově. Oprava tam spočívá v pokládce betonových pražců do tělesa
komunikace, proto obnova „povrchu“
silnice může a bude probíhat i v zimním období.

U kompostárny a sběrného dvora
byly na základě doporučení Státního
fondu životního prostředí ukončeny
dosavadní stavební práce prováděné
společností BESTON, spol. s r.o. a to
z důvodu uplynutí termínu realizace. Původní lhůta nebyla dodržena,

3

poněvadž v průběhu stavby došlo ke
změně projektu, což si vyžádalo změnu územního rozhodnutí, jehož probíhající řízení stavbu zastavilo téměř na
půl roku. Takže zhotoviteli vypršel,
ne však jeho vinou, termín. Prodloužit dobu realizace o čas, po který byla
stavba ze strany stavebního úřadu pozastavena, nikdo nedoporučoval. Proto se všechny doposud provedené práce vyúčtovaly a obě strany se dohodly
na ukončení smlouvy o dílo. Poté se
připravila dokumentace na dokončení
zbývajících stavebních objektů (betonový plot na opěrné zdi, podzemní
nádrže, přístřešek na stroje, oplocení,
ozelenění, váha a zpevněná plocha),
podle níž proběhl výběr na nového
zhotovitele. Ze tří došlých nabídek
zastupitelstvo vybralo společnost
Navláčil stavební firma, s.r.o. ze Zlína,
která však nedoložila doklady nezbytné k podpisu smlouvy, a nakonec od
zakázky odstoupila. Proto zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící komise oslovilo druhého v pořadí, společnost BESTON, spol. s r.o.,
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se kterou nakonec uzavřelo smlouvu
o dílo na dostavbu sběrného dvora
a kompostárny v hodnotě 3 665 000 Kč
včetně DPH. Termín realizace do poloviny července 2021.

Během roku bylo vyhotoveno Technickoekonomické zhodnocení nakládání s odpadními vodami v Metylovicích, které poskytne základní
podklad pro další rozhodování v procesu přípravy a realizace investičního
záměru vybudování kanalizace pro
odvádění splaškových vod z dotčených částí obce. Dále se připravovaly
projekty na rekonstrukci hasičské garáže, chodníků od Vrchoviny směrem
na Žukov a od školy na dolní konec.
V prosinci se na Státní fond dopravní
infrastruktury podala žádost o dotaci na realizaci chodníku od Vrchoviny
na Žukov. U trasy pro pěší od školy na
dolní konec se čeká na vydání koordinovaného stanoviska z MěÚ Frýdlant
n/O a se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace se v někte-

rých místech řeší souběh vodovodu
s nově plánovanou dešťovou kanalizací, která zasahuje do ochranného
pásma stávajícího vodovodu. Takže
se bude s provozovatelem vodovodu
řešit buďto jeho přeložka nebo možná
bude stačit uzavřít Dohodu o umístění stavby v ochranném pásmu. Nejsou
ještě ani dořešeny souhlasy vlastníků dotčených pozemků s umístěním
chodníku na soukromých parcelách.
Teprve potom se může podat na sta-

vební úřad žádost pro vydání společného povolení.

I v roce 2021 tedy bude co dělat. Moravskoslezský kraj by se měl příští
rok pustit také do opravy hlavní silnice od dolního konce po Vrchovinu,
takže nás asi opět na cestě budou řídit semafory. A tak nám nezbude, než
se obrnit trpělivostí a těšit se na užitek, který vznikne po realizaci.
Ing. Lukáš Halata, starosta

Obecní kalendář na rok 2021
PR výbor pro vás připravil obecní
kalendář na rok 2021. Tentokrát s názvem „Toulky po Metylovicích“. Jedná
se o kalendář soutěžní. Pravidla jsou
uvedeny níže.

V kalendáři najdete také termíny svozu komunálního odpadu i plánované
termíny některých obecních, sportovních i kulturních akcí. Tady je nutno připomenout, že se jedná o akce
plánované. O tom, zda se opravdu

uskuteční, rozhodne aktuální situace
ohledně koronavirové pandemie.

Každé číslo popisné má nárok na jeden
kalendář zdarma. Podmínkou je, že na
daném popisném čísle nejsou evidovány žádné finanční pohledávky vůči
obci (poplatky za odpady, psa apod.).
Pokud jste ještě kalendář neobdrželi,
můžete si ho vyzvednout v úřední dny
na Obecním úřadě v Metylovicích.

Pravidla soutěže obecního kalendáře
Vaším úkolem je navštívit místa vyobrazená na fotografiích. U každé fotografie je GPS souřadnice, která vás
dovede na danou lokalitu a krátký
verš, který vás navede na místo, kde
je ukrytá krabička – tzv. keška, v níž
najdete zajímavé povídání k danému
místu. Vy se na tomto místě s nalezeným obsahem vyfotíte a fotografii
spolu se jménem a příjmením zašlete
na e-mail: soutez@metylovice.cz

Pokud se vám kešku nepodaří najít,
vyfoťte se na místě, kde vás souřadnice zavedla. Každá fotografie bude
zařazena do slosování o věcné ceny,

které se uskuteční v lednu 2022. Soutěž začíná 1. ledna a končí 31. prosince 2021. Čím více míst navštívíte, tím
větší je šance na výhru. Z každého
místa však můžete poslat pouze jedno foto, tudíž každý jednotlivec může
mít ve slosování maximálně 26 fotografií.

Do slosování o drobné ceny budou zařazeny všechny fotografie. Do slosování o hlavní cenu budou zařazeni ti,
kteří navštíví alespoň 20 míst.
Pokud najdete kešku, jejíž obsah je poškozený, napište to, prosím, na výše
uvedený e-mail.
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Prosíme také všechny, aby kešku a reflexní stezku nepřemísťovali, neničili
a snažili se neprozradit její umístění.

V rámci soutěžního kalendáře zřídil PR
výbor samostatnou webovou stránku,
kde můžete po celý rok sledovat průběh
soutěže a kde budou také zveřejňovány
různé informace k soutěži.
https://metylovice.cz/sport-kultura-volny-cas/soutez-2021

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

PR výbor

www.metylovice.cz

Obec informuje
Termíny svozu popelnic
Svoz popelnic v roce 2021 bude v naší obci 1 x za 14 dnů, každý lichý týden, vždy ve středu. První svoz popelnic v roce
2021 bude 6. ledna. V obecním kalendáři je den svozu popelnic označen ikonkou popelnice.
Obec Metylovice - liché středy
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

6
3
3
14
12
9

20
17
17
28
26
23

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

31

Informace k místním poplatkům
Poplatek za odpad – osoby s trvalým
pobytem na území obce Metylovice

500,- Kč
Splatnost poplatku: do 31. 03. 2021

Poplatek za odpad – majitelé rekreačních objektů, nebo rodinných, ve
kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
670,- Kč
Splatnost poplatku:  do 31. 03. 2021

7
4
1
13
10
8

21
18
15
27
24
22

29

Poplatek za psa (jeden pes) 70,- Kč
2. a další pes
100,- Kč
Splatnost poplatku do 30. 04. 2021
Všechny poplatky lze uhradit převodem na účet obce Metylovice: č.ú.
27-3599820227/0100.

Jako variabilní symbol uveďte číslo
domu nebo chaty.

Poplatky můžete zaplatit v pokladně
obecního úřadu i platební kartou.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
Voda pitná (vodné)		
Voda odvedená (stočné)		

43,52 Kč/m³ 		
38,66 Kč/m³		

47,87 Kč (včetně DPH 10 %)
42,53 Kč (včetně DPH 10 %)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Sběr BIO odpadu

Změna jízdních řádů

Od prosince 2020 se již BIO odpad nesbírá v sobotu.
Nově můžete, po předešlé dohodě s pracovníky obecního úřadu, odložit BIO odpad v pracovní dny.

Od 13. 12. 2020 došlo ke změně jízdních řádů. Provedeny byly drobné úpravy časových poloh spojů z důvodu zabezpečení návazností.

Obecní úřad nabízí štěpku. Tuto si můžete, v libovolném
množství, naložit v areálu bývalého horního kravína,
a to pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 14.30 hodin, rovněž po dohodě s pracovníky obecního úřadu.

Další změna přijde od 01. 01. 2021 na vybraných linkách, kde od tohoto termínu dojde rovněž ke změnám
na základě změny dopravní obsluhy území Zlínského
kraje linkou 863980.

Termíny plánovaných plesů v roce 2021
Hasičský ples
Fotbalový ples
Dětský ples
Šibřinky

30. 01. 2021
13. 02. 2021
20. 02. 2021
27. 02. 2021

Upozornění

začátek 19.00 hod.
začátek 19.00 hod.
začátek 14.00 hod.
začátek 19.00 hod.

Všechny plesy se konají v prostorách místní sokolovny.
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Termíny plesů i dalších akcí, které jsou uvedeny v termínovém kalendáři na zadní straně tohoto Zpravodaje, se mohou
vzhledem k měnící se situaci ohledně koronavirové pandemie rušit. Sledujte proto vývěsky, obecní webové stránky
a obecní Facebook, ev. webové stránky jednotlivých spolků.

obce METYLOVICE

Třídíme jedlé oleje
Vánoční období je neodmyslitelně
spojeno s výborným jídlem. Ať už na
štědrovečerní tabuli smažíte rybu,
kuře nebo bílé klobásky jistě při tom
spotřebujete nemalé množství oleje
či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho
každoročně použijeme několik litrů
a pak přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). Do kontejneru na sběr
oleje! Ve vaší obci se nachází popelnice určené po sběr použitých jedlých
olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej
nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej
slijete do plastové láhve a až půjdete
vyhodit balicí papíry od dárečků, vez-

mete plnou láhev sebou. Kde najdete
svou nejbližší popelnici, se dozvíte na
webu tridimolej.cz.

Společnost VodoTech, která odečítá
vodoměry pro SmVaK Ostrava, v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací mění stejně jako na jaře
způsob zjišťování spotřeby vody.

preferovat řešení, při kterém kontaktujeme odběratele telefonicky s žádostí, aby nahlásili stav vodoměru. Údaj
následně zpracujeme v naší databázi.

Proč je vlastně užitečné olej třídit?
Jednak zabráníte ucpání odpadů
v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou
pro čističky odpadních vod náročné
období, protože kromě vody přitéká
také obrovské množství olejů a tuků,
které ztěžují správné přečištění
vody. Náklady na čištění odpadních
sítí by se mohly lépe využít jinde.
Jedlé tuky a oleje se recyklací také
stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci ve změněném režimu

„Z preventivních důvodů jsme se
s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností
odběratelů. Stejně jako na jaře budeme

Dalšími možnostmi pro nahlášení
stavu vodoměru je telefonicky na
bezplatné zákaznické lince 800 292
400 nebo elektronicky na adresách
nabidkasluzeb.smvak.cz a www.
vodotech.cz

Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše zaměstnance, jejichž zdraví je pro nás prioritou. Stejně tak chceme vyjít vstříc
odběratelům, kteří v současné citlivé
době mohou negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech,“ říká
ředitel společnosti VodoTech Radek
Kaňok.

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava
do odvolání uzavřena
- Je zřízena speciální emailová
schránka zakaznickesluzby@smvak.
cz, kam se mohou lidé obracet se
svými požadavky. Dále zůstává
v provozu také emailová schránka
smvak@smvak.cz.
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat
své požadavky:

- Bezplatná zákaznická linka 800
292 400 je v provozu v pracovní dny
od 7:30 do 20:00. Linka je technicky
a personálně posílena, aby byly bez
problémů plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka
800 292 300 zůstává v provozu non
stop.

- Oddělení vyjadřování bylo uzavřeno pro osobní kontakt s veřejností. Lidé mohou nahlásit
požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.
smvak.cz, nebo přes bezplatnou linku 800 292 400. Požadavky budou
přesměrovány ze zákaznické linky
k technikům oddělení vyjadřování,
kteří budou do tří dnů kontaktovat
zákazníka, s nímž příslušnou záležitost vyřeší.
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- Pokladna v sídle společnosti v Ostravě – Mariánských Horách bude
pro veřejnost uzavřena. Lidé mají
možnost realizovat platby bezhotovostním platebním stykem.

- Prodej vodárenského materiálu
v centrálním skladu ve Frýdku-Místku byl do odvolání pozastaven pro fyzické osoby.

- Služby vodárenské společnosti
lze dále objednávat přes aplikaci
nabidkasluzeb.smvak.cz.

- Důležité formuláře a dokumenty
jsou pro zákazníky připraveny ke
stažení na internetových stránkách
www.smvak.cz, sekce Zákazníci,
podsložka Dokumenty ke stažení.

číslo 1/2021

Senioři, (ale nejenom vy) buďte opatrní!
Senioři, ale nejenom oni, často vyrážejí do nákupních center s velkými
obnosy peněz ve svých peněženkách
pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném
množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc
se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků
a po očku sledují vystavené zboží. To
je však ten okamžik, po kterém poté
se slzami v očích sdělují bezpečnostní
službě, že byli okradeni.

Dnešní senioři však nemusejí o své
úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať
již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se
svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na
internetu. E-shopy vedou prim, jsou
přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato
forma nákupu nese svá rizika. Sice se
nepotkáme tváří v tvář případnému
zloději, ale také můžeme přijít o své
úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje,
nakupovat na dobírku a neplatit za
dané zboží předem. Mohlo by se totiž
stát, že se se svým nákupem nikdy
nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt
i různé recenze na daný obchod, ale
přiznejme si, kdo tyto recenze čte?

Mějte také na paměti, že neuvádíme
svá čísla občanských průkazů nebo
celá rodná čísla. Taková sdělení by
nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.

Také u dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba osoby prokazující se různými společnostmi. Vstupní dveře
jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře. Nevpouštějte do domu cizí osoby.
Pokud již k tomu došlo, nenechávejte
tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovaly po
vašem domě. Neodcházejte od nich
k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik
peněz jste si naspořili, nikdy nikomu
nesdělujte. Úspory jsou pouze vaše!!!

Knižní publikace „Černá kronika aneb
ze soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje poutavým způsobem
vypráví příběhy seniorů, ne však
vždy se šťastným koncem. Kniha, plná
poutavých příběhů, již byla v uplynulém období distribuována do všech
knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Knihou
také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých
proběhly preventivní besedy s preventisty Moravskoslezského kraje.

Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty
byla kniha namluvena a vydána jako
audiokniha.

Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru nazvanou „Kterak se obětí
nestáti“. Hrát ji může dva až šest
hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací
kostky, figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým situacím doma i venku a druhá
strana náleží tématu kybernetické
bezpečnosti, tedy jak se bezpečně
chovat v on-line prostředí.

Cílem projektu je seznámit veřejnost
se základními pravidly bezpečného
chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci vybraným subjektům, jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou
působností.

V případě zájmu o tuto novou hru nás
mohou kontaktovat prostřednictvím
e-mailu krpt.prevence@pcr.cz.

Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.

Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny
k dispozici také drobnosti v podobě
křížovek či zvětšovacích lup pro lepší
čtení.
nprap. Karla Špaltová,
vrchní inspektor
a nprap. Marika Jeličová,
vrchní inspektor,
oddělení prevence
Moravskoslezského kraje

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 29. 9. 2020
Přítomno 8 členů ZO

Omluveni: 3 (Marta Bílková – příchod
17.53, Petr Černoch, Jan Koloničný)
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Veličku a pana Jiřího Závodného.
Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje výběr zhotovitele společnost Ateliér POD VĚŽÍ, s.r.o.,
Farní 20, 738 01 Frýdek – Místek,
IČ: 05489008, zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Vojtíškem, na
zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy hasičské garáže“.
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• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje smlouvu o dílo se společnosti Ateliér POD VĚŽÍ, s.r.o.,
Farní 20, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 05489008, zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Vojtíškem za nabídkovou cenu 234 000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.

obce METYLOVICE

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje výběr zhotovitele společnost KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 739 14 Ostravice, na
realizaci veřejné zakázky „Oprava
účelové komunikace Žukov“.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje smlouvu o dílo se společnosti KONSTRUKTIAL s.r.o., Ostravice 187, 739 14 Ostravice, na realizaci
veřejné zakázky „Oprava účelové
komunikace Žukov“ za nabídkovou
cenu 673 144,75 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Dodatek č. 2 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. 2 – viz
příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje poskytnutí individuálních dotací a finančních darů dle
návrhu finančního výboru – viz
příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Pachtovní smlouvu s panem Michalem Kahánkem, Metylovice 19, 739 49 Metylovice na přenechání částí obecních pozemků
1954/14, 1988/3 a 1951 v k. ú. Metylovice za účelem zemědělského
využití a brání užitku a pověřuje
starostu obce k podpisu pachtovní
smlouvy – viz příloha č. 6.
• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „DPS – rekonstrukce zázemí sportovního areálu“ v rámci
dotačního programu „Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2020“.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
evidenční číslo 04889/2016/RRC
ze dne 23. 9. 2016, za účelem prodloužení doby realizace projektu
„Cyklostezka Metylovice“ v rámci
dotačního programu „Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok
2020 na financování akce „Oblast I
– Metylovice – Chodník, Oblast II –
Metylovice – místo pro přecházení“
– ISPROFOND 5817510201.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Smlouvu č. 882/B1/2020
se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 790 00
Praha 9, IČ: 70856508, zastoupenou
Ing. Zbyňkem Hořelicou, o poskytnutí finančních prostředku z rozpočtu pro rok 2020 na financování akce
„Oblast I – Metylovice – Chodník, Oblast II – Metylovice – místo pro přecházení“ – ISPROFOND 5817510201
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 9.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Smlouvu se společností
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci č. PM/
II-225/2019 Ing. Martinem Bartečkem, o zřízení věcného břemene
– služebnosti na zřízení podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc. č. 198/1 v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 10.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Smlouvu se společností
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci č. PM/
II-225/2019 společností TRABBAU,
a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28582675,
zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, předsedou představenstva,
o zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV na pozemek parc.
č. 2036/9 v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 11.
• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku parc. č. 2073/6
v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje do konce roku 2020 snížení odměny všem neuvolněným
členům zastupitelstva obce Mety8

lovice na polovinu z původně stanovené výše odměn.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 8
– viz příloha č. 12.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Kupní smlouvu se společnosti METALCUT, s.r.o., Metylovice
325, 739 49 Metylovice o převodu nemovitostí – pozemku parc.
č. 2031/2, za cenu danou znaleckým
posudkem, tj. 1 200 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy –
viz příloha č. 13.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2057/1 v k. ú.
Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Příkazní smlouvu s panem Milošem Kopeckým na výkon
autorského dozoru nad stavbou
„Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 14.

Zastupitelstvo obce Metylovice
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí kontrolu usnesení
č. 7/2020 ze dne 18. 08. 2020

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí zprávy výborů.

Zastupitelstvo obce Metylovice
pověřuje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
pověřuje starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „DPS – rekonstrukce zázemí sportovního areálu“ v rámci dotačního programu
„Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2020“ –
viz příloha č. 7.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
pověřuje starostu obce k podpisu
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo
04889/2016/RRC ze dne 23. 9.
2016, za účelem prodloužení doby
realizace projektu „Cyklostezka
Metylovice“ v rámci dotačního
programu „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace
2016“ – viz příloha č. 8.

www.metylovice.cz

Zasedání Zastupitelstva obce Metylovice dne 24. 10. 2020
Přítomno 7 členů ZO

Omluveni: 4 (Marta Bílková, Petr Černoch, Miroslav Klimánek, Jaroslav Svolinský)
Zastupitelstvo obce Metylovice určuje ověřovateli zápisu pana Jakuba
Farného a Tomáše Rabase.
Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje výběr zhotovitele společnost Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“
– viz příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje smlouvu o dílo se společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín na realizaci stavby „Sběrný dvůr Metylovice“ a „Kompostárna Metylovice“
za nabídkovou cenu 2 850 498,95 Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo – viz příloha č. 2.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností JANKOSTAV,
s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00
Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581 na
realizaci akce „Metylovice – chodník úsek 1 a 2“ a pověřuje starostu
obce k podpisu Dodatku č. 2 – viz
příloha č. 3.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje pronájem části obecního pozemku parc. č. 2073/6 v k. ú.
Metylovice paní Pavle Rusínové,
Metylovice 276 a manželům Tomáši a Olze Konečným, Metylovice
302, na dobu 1 rok, za cenu 500 Kč
ročně.
• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 600/11 za cenu danou
znaleckým posudkem, tj. 13 500 Kč.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Kupní smlouvu s paní Monikou Rušitovičovou na odkoupení
obecního pozemku parc. č. 600/11
za cenu danou znaleckým posudkem, tj. 13 500 Kč a pověřuje sta-

rostu obce k podpisu smlouvy – viz
příloha č. 4.

• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Pomokly, 405 02 Děčín,
IČ:24729035, zastoupenou společností: Eltrab Group, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 05060761, o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IP-12-8027228/1, Metylovice, parc. č. 615/16, NNv, NNk
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 5.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Smlouvu o dílo se společností Na míru, spol. s.r.o., Metylovice 329, 73949 Metylovice,
IČ: 03747361, zastoupenou jednatelkou společnosti Ing. Kamilou
Hyšplerovou, na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na SFDI na realizaci
akce „Chodník Vrchovina – Žukov,
k. ú. Metylovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – viz příloha č. 6.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Janem Görnerem, Nad Lipinou 1729,
738 01 Frýdek – Místek, na zpracování dokumentace pro provádění
stavby na „Chodník Vrchovina –
Žukov, k. ú. Metylovice“ za dohodnutou cenu 149 800 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
– viz příloha č. 7

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku parc. č. 2006/3
v k. ú. Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2022 v k. ú.
Metylovice.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na rok 2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 6 titul
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ních komunikací na projekt „Obnova MK kaštan – svatá Anna“

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice
č. p. 495, za účelem provozu prodejny potravin.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu Metylovice
č. p. 495, za účelem provozování
podnikatelských služeb.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje rozpočtovou úpravu č. 9
– viz příloha č. 8.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
schvaluje Darovací smlouvy na
převod pozemků parc. č. 658/17,
658/16, 708/3, 702/2 v k. ú. Metylovice pod nově vybudovaným chodníkem, úsek 3 a pověřuje starostu
obce k podpisu Darovacích smluv
– viz příloha č. 9.

Zastupitelstvo obce Metylovice
vzalo na vědomí:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí kontrolu usnesení
č. 8/2020 ze dne 29. 9. 2020

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí zprávy výborů.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Metylovice za 9 měsíců
roku 2020 – viz příloha č. 10.

• Zastupitelstvo obce Metylovice
bere na vědomí nabídku společnosti EMPEMONT s.r.o. na modernizaci bezdrátového rozhlasu
v obci Metylovice.

Zastupitelstvo obce Metylovice
neschválilo:

• Zastupitelstvo obce Metylovice
neschvaluje prodej části pozemku
parc. č. 2057/1 v k. ú. Metylovice
panu Miroslavu Michalu Novotnému za cenu 1 500 Kč za m².

• Zastupitelstvo obce Metylovice
neschvaluje prodej části pozemku
parc. č. 2057/1 v k. ú. Metylovice
paní Ivetě Ječmík Skuherské

obce METYLOVICE

Jak funguje obec
Členové Zastupitelstva obce Metylovice
V roce 2020 jsme vám představili výbory Zastupitelstva obce Metylovice.
V letošním roce bychom vám chtěli
začít představovat jednotlivé zastupitele a zastupitelky. Máme za sebou polovinu tohoto volebního období, takže
mohou, alespoň částečně hodnotit,
zda se jim naplnily, či nenaplnily jejich
představy o práci v zastupitelstvu. Co
se jim zdařilo zrealizovat a naopak, co
na realizaci ještě čeká. Položíme jim
stejné otázky a bude jen na nich, co
prozradí ze svého „politického“, profesního či soukromého života.
V tomto Zpravodaji vám představíme
pana Jaroslava Svolinského.

Ing. Jaroslav
Svolinský

zastupitel za Sdružení nezávislých,
předseda Finančního výboru, v Zastupitelstvu obce
Metylovice je první volební období.

Jaké je vaše vzdělání a profesní dráha?

Vystudoval jsem střední průmyslovou
školu ve Frýdku Místku, obor Strojírenství, následně jsem absolvoval
Vyšší odbornou školu ekonomickou
a dopravní, obor Doprava, přeprava
a zasílatelství v Ostravě. Později jsem
při zaměstnání vystudoval bakalářský a následně i navazující magisterský obor na VŠP Ostrava ve studijním
programu Ekonomika a management.

Má profesní dráha je celkem jednoduchá. Po základní vojenské službě již
23 let pracuji u různých složek Ministerstva vnitra ČR, posledních 15 let jako
vedoucí oddělení ekonomiky a provozu. Nejprve jsem na této pozici pracoval v Přijímacím středisku ve Vyšních
Lhotách a teď již 10 let v Pobytovém
a integračním středisku v Havířově,
kde jsem i zároveň zástupcem vedoucího odboru. Náplní mé práce je starost
o ekonomiku a technické zabezpečení
budov ministerstva vnitra v Havířově,

ale také v Ostravě, kde sídlí odbory cizinecké policie MSK a oddělení azylové
a migrační politiky MV ČR. Jedná se
především o zajištění bezproblémového provozu budov, zajištění oprav či
revizí, ale i investic financovaných ze
státního rozpočtu a evropských fondů,
kde bývám zástupcem investora ve věcech technických. Účastním se taktéž
zahraničních pracovních cest týkajících se technické pomoci EU zemím na
okraji schengenského prostoru, kde se
navrhují, schvalují a poté i kontrolují
investiční akce v rámci ochrany hranic
před nelegální migrací do schengenského prostoru EU. Kromě toho se starám
o ekonomiku nákladových středisek,
jsem správcem rozpočtů těchto středisek a zároveň i správcem veřejných
zakázek.

Kde a jak dlouho jste bydlel a proč
jste se rozhodl žít v Metylovicích?

Narodil jsem se ve Frýdku-Místku a téměř 40 let svého života jsem žil v tomto mém rodném městě až na určitý
čas, kdy jsem byl pracovně v Praze,
v Čechách nebo v zahraničí. Pocházím
z Místku z Pavlíkové, respektive Lesní
ulice u Místeckého lesa, kde jsme s rodiči a mou starší sestrou žili na konci města ve vojenské bytovce. Ačkoli
jsem oficiálně bydlel ve městě, tak jako
kluk jsem se cítil jako na vesnici. Navíc
jsem hrál fotbal za blízké Palkovice,
takže i dosti volného času jsem strávil
na tamním fotbalovém hřišti.

To, že dnes s manželkou a dvěma dětmi
bydlím v Metylovicích, je jen díky velkorysosti rodičů mé ženy, a tak trošku
i náhodě. Rodiče mé manželky se totiž
při odchodu do důchodu rozhodli přestěhovat na stáří do rodného kraje maminky mé ženy, na Zlínsko a dům v Metylovicích chtěli prodat. Se ženou nám
bylo líto, že se její rodiče takto rozhodli,
neboť má manželka v domě strávila
velký kus dětství a mládí a měla to tam
ráda. Navíc já jsem si toto místo taky
oblíbil a vždycky jsem si přál žít se svou
rodinou na takovém krásném místě
v podhůří Ondřejníku. I když jsme pohodlně a spokojeně bydleli ve vlastním
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třípokojovém bytě s garáží v Místku,
tak jsme se rozhodli od rodičů dům
odkoupit i za cenu vlastního zadlužení,
opravit ho a poté se do něho přestěhovat. Nakonec nám rodiče dům darovali, my jsme ho i s jejich velkou pomocí
opravili a bydlíme v něm již téměř 7 let.
Dnes jsme spokojeni Metylovjané.
Dcera zde absolvovala první stupeň ZŠ
a syn chodí do páté třídy místní ZŠ.
Jak dlouho se veřejně angažujete?

Politicky jsem se do místních komunálních voleb v roce 2018 nikdy neangažoval. Sice nabídky vstoupit do
politiky na komunální úrovni ve Frýdku-Místku jsem měl, ale vždy jsem
je odmítal z nedostatku času a také
z osobních důvodů, protože nemám
rád prostředí, kde vládnou intriky,
populismus, manipulace, arogance,
pokrytectví a jiné negativní jevy. Občansky jsem se angažoval pouze ve
sportu, neboť jsem hrál od žáků závodně fotbal a v dorostu i hokej. Od
roku 2010 jsem členem zdejšího Sportovního klubu, kde jsem předsedou
oddílu nohejbalu.

Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Metylovicích v komunálních volbách?

Zastupitelem obce jsem první volební období, možná to bude zároveň i to
poslední. Jak jsem již uvedl, tak do té
doby jsem se snažil být aktivním členem spolku SK Metylovice. Nicméně
jsem se vždy jako většina Metylovjanů
zajímal, co se na obci děje a co se chystá.
Jednou na jaře roku 2018 jsem si kopal
se svým synem na fotbalovém hřišti,
když za mnou přišel pan starosta Lukáš Halata a zeptal se mně, jestli bych
nechtěl kandidovat do komunálních
voleb 2018, že bych mohl být obci prospěšný. Moc se mi do toho nechtělo, ale
nakonec jsem svolil. Takže impulsem
kandidovat bylo mé spontánní rozhodnutí. Nikdy jsem neměl nějaké politické
ambice. Jen možná jako dítě, kdy jsem
na základní škole psal do kolonky, jaké
povolání chci v dospělosti vykonávat,
tak jsem z legrace odpovídal, že chci být
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prezidentem republiky, že nic jiného
neberu. Nakonec jsem byl překvapený,
že jsem byl zvolený do zastupitelstva
obce, neboť mně lidé z Metylovic příliš
neznali a z naší kandidátky jsem dostal
druhý nejmenší počet preferenčních
hlasů. Trošku jako zastánce přímé demokracie beru tento volební systém
jako nespravedlivý, ale když už jsem byl
zvolen, tak jsem odpovědnost mandátu
zastupitele samozřejmě přijal.

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

Naše cíle jsme předložili ve volebním
programu v roce 2018. Myslím, že je velice konkrétně napsaný a nejsou to jen
obecné fráze nebo konfrontační kampaň vůči jiným politickým sdružením
v obci. Asi se jako zastupitelé budeme
opakovat, že chceme hlavně investovat
prostředky do občanské vybavenosti
obce, jako jsou chodníky, kanalizace
či rekonstrukce zázemí na hřišti nebo
hasičárny, opravy místních komuni-

kací apod. Pro mě jako předsedu finančního výboru je důležité dělat tyto
akce s dotační podporou státu, kraje či
Evropské unie. Obec má v současnosti
omezené příjmy a vlivem hospodářské
krize, změny daní či pandemie koronaviru budou tyto příjmy řádově o desítku procent nižší i v dalších letech, a to
i po kompenzacích od státu. To potom
v budoucnu obecní kasa ocení, že za
chodník zaplatíme menší polovinu, za
kompostárnu se sběrným dvorem cca
třetinu, za cyklotrasu po odečtení dotace cca 15 % apod. Takže, když budou
na konci roku 2022 postaveny všude
na hlavních silničních trasách chodníky, bude probíhat příprava projektové
dokumentace na vybudování kanalizace, bude dokončena kompostárna
se sběrným dvorem, bude zrekonstruované zázemí na hřišti a postavena
nadstavba garáže hasičárny, zrekonstruované místní komunikace např.
od „kaštanu“ po Sv. Annu a z větší části
zrekonstruované veřejné osvětlení
výměnou na LED osvětlení a to vše

Spolky

s podporou dotací, s minimální zadlužeností obce, tak bych byl nadmíru
spokojený. Jenže člověk míní a život
mění. To vidíme teď, jak změnila svět
covidová pandemie. V jádru jsem optimista, takže věřím, že to všechno vyjde a příští volební období bude hlavně
o výstavbě kanalizace v obci, která se
bez dotací a bankovního úvěru nedá
realizovat. Taktéž věřím, že ve druhé
polovině volebního období se bude
v zastupitelstvu obce méně politikařit
a kriminalizovat. Že zastupitelé budou
mezi sebou více korektní, budou místo
hádek mezi sebou hledat kompromisy
tak, abych například já jako předseda
finančního výboru již nemusel zbytečně trávit čas při podávání vysvětlení
v rámci, dle mého názoru, bezdůvodných trestních oznámení na Policii ČR
od jiných zastupitelů obce. Myslím si,
že komunální politika je právě o chodnících, obecních stavbách, o kulturním, sportovním i společenském životě, a že praktiky vysoké politiky na
takovou to malou obec nepatří.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice
Naše výjezdová jednotka je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
zařazena do kategorie JPO III s územní působností (zasahuje i mimo naši
obec) a limitem výjezdu k události
do 10 minut od vyhlášení poplachu.
V současnosti ji tvoří 18 členů, kteří
vykonávají službu dobrovolně, jsou
proškoleni (kurzy velitelské, strojnické, nositelé dýchací techniky, obsluha
motorové pily) a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové
jednotky. Provoz je financován z rozpočtu obce Metylovice s refundací

nákladů za zásahy mimo obec z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR (Hasičského záchranného sboru).

Za uplynulých 11 měsíců roku 2020 výjezdová jednotka zasahovala u 28 událostí, z toho 9x mimo naši obec. Sedmkrát se jednalo o požár, jednou
planý poplach, jednou dopravní nehoda
(spadlý strom na automobil) a 19x technická pomoc (čištění kanalizace, čištění komunikace, čerpání vody, kácení
spadlých stromů, likvidace bodavého
hmyzu, kočka na stromě).
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V letních měsících je naší nejčastější činností odchyt a likvidace bodavého hmyzu, především vos a sršní.
Hasičský záchranný sbor, případně
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
obce, vyjíždí především k případům,
kdy jsou ohroženy skupiny obyvatel,
tedy ve veřejných budovách, jako jsou
zdravotnická zařízení, úřady, školy,
školky, budovy se sociálním zaměřením, dětská hřiště atd. Na nalezené
létající vosy a sršně se používá postřik Biolit, ve druhé fázi se hnízdo
a okolí postříká speciálním jedem.

obce METYLOVICE

Pro likvidaci jsou ideální ranní nebo
podvečerní hodiny.

Naopak zimní přetrvávající klasikou
jsou požáry sazí v komíně. Nebezpečí požáru uvnitř komínů je aktuální
především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku (např. vlivem špatného stavu
komína), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit
povlak sazí. V příhodném okamžiku
se saze vznítí a hoří. Při vyhoření
sazí vznikají uvnitř komína teploty
přes 1000 °C. Kvůli vysoké teplotě se

pak mohou vznítit další hořlavé látky v blízkosti komína, těleso komína
může prasknout, a i když nezpůsobí požár, spaliny mohou nic netušící
obyvatele otrávit. Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem, protože při
použití vody by se mohl komín roztrhnout. Vždy je vhodné volat hasiče
a požár sazí nepodceňovat.

Čištění spalinové cesty, tedy komína, může provádět majitel domu sám.
Kontrolu komínů pak musí vždy provádět odborně způsobilá osoba, a to
jedenkrát ročně. V případě požáru

sazí v komíně nebo při požáru, kde je
podezření, že příčinou mohl být stav
komína, vyšetřovatel požárů vyžaduje doklad o kontrole čištění spalinové
cesty nebo revizi komína. V případě
nedoložení těchto dokladů pak v přestupkovém řízení hrozí fyzickým
i právnickým osobám pokuta. Pokuta
však v konečném důsledku není jediný
finanční postih, ale v případě nedoložení dokladu o kontrole komína může
dojít ke krácení pojistného plnění.
Ing. Michal Bílek
za přispění webu hzscr.cz

Spolek rodičů, z.s.

Klub seniorů

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů
a žaludů

Všem seniorům, a nejen jim,
přejeme šťastné vykročení do
nového roku, splnění všech přání, hodně pracovních i osobních
úspěchů, a hlavně pevné zdraví.

1. místo: Krtečci a Medvídci - celkem
315 kg, průměr na žáka 8,07 kg
2. místo: 2. třída - celkem 125 kg, průměr na žáka 7,04 kg
3. místo: 4. třída - celkem 33 kg, průměr na žáka 2,75 kg

Výhercům gratulujeme a jako odměna bude krásný, velký, sladký dort.

Za Spolek rodičů, z.s. Petra Šimíčková

Pokud situace dovolí, sejdeme se
na setkání členů Klubu seniorů ve
čtvrtek 7. ledna 2021 od 15. hodin
v zasedací místnosti obec. úřadu.
Za organizační tým V. Michalec

Zahrádkáři Metylovice
Na úvod bych vám
rád předal něco
málo z historie
místních zahrádkářů. Podle dochovaných dokumentů, a těch je
poskrovnu, první
zmínka o založení organizace Zahrádkářského svazu v Metylovicích
se objevila v roce 1963. Do roku 1990
nemáme žádné přesné informace
o činnosti organizace, a zde bych rád

oslovil pamětníky a požádal je o pomoc při doplnění historie.

Od roku 1990 do roku 2013 nebyla
organizace činná a budova Zahrádkářů chátrala. Na popud člena Milana
Horáka se od roku 2013 dala dohromady parta nadšenců, která obnovila
činnost organizace v Metylovicích.
Začalo se s opravou a rekonstrukcí zázemí Zahrádkářů – moštárnou. V roce
2015 jsme vyměnili okna za plastová,
opravili jsme drtič ovoce a samotný
lis. O dva roky později jsme na budově
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vyměnili střechu za novou plechovou,
namísto stávající asfaltové. V letošním
roce proběhla rekonstrukce stropu,
do kterého léta zatékalo, a kompletní
výměna elektrických rozvodů. Finanční stránku organizace zajištujeme
pronájmem části budovy – telefonní
ústředny, stříháním ovocných stromů
a zpracováváním ovoce. Hlavní činností místních Zahrádkářů je zpracovávání a moštování ovoce, které probíhá
vždy podle sezóny, většinou v září až
prosinci. V letošní sezóně jsme vymoštovali 2470 litrů moštu, což je téměř

www.metylovice.cz

o polovinu více než v sezóně předchozí. Je to také tím, že jsme začali úzce
spolupracovat s palkovickými zahrádkáři, na kterých je doopravdy vidět obrovský zájem o zahrádkářskou
činnost a o zachování tradic. Byl jsem
mile překvapen, jak velkou mají členskou základnu a jak dokážou společně
spolupracovat i v takto těžké době.
Věřím, že naše vztahy a spolupráce se
budou nadále prohlubovat.

V letošním roce jsme převzali péči
o Metylovský sad. V sadu jsou vysázeny hrušně, jabloně, třešně a švestky.
V jarních měsících jsme z něj odstranili odumřelé stromy, kterých bylo
6 kusů. Stromy jsme zastřihli výchovným a zdravotním řezem, dodali jsme
výživu ve formě granulovitých hnojiv
a doplnili jsme nové opěrné kůly. V jarních měsících nastávajícího roku máme
s našimi ovocnáři domluvenu dodávku
staročeských odrůd ovocných stromů jako náhradu za odumřelé stromy.
V letních měsících dozrály v sadu první
plody, které jsou důkazem naší dobré
péče i předešlé péče obecního úřadu.
Hlavní náplní práce pro rok 2021 je
především další rozvíjení ovocného
sadu v Metylovicích, členské základny
a lisovacího zařízení a dokončení rekonstrukce budovy zahrádkářů Dále
máme v plánu na pozemku místních Zahrádkářů realizovat zeleninové záhony
pro nájemce místního bytového domu.
Připravujeme spolupráci s naší školou,
která spočívá v organizaci soutěží pro
žáky a ukázce výroby moštu a zpracovávání ovoce. Důležitá je pro nás také
spolupráce s obcí a ostatními místními
spolky. Naše vize do budoucna je věnovat se šetrné pasterizaci ovocných šťáv
a moštů, které bychom nabízeli občanům. Zahrádkářská činnost je totiž
převážně sezonní záležitostí a já jsem si
i letos všimnul, že na mnoha zahradách

a pozemcích v naší obci a okolí zůstává na stromech, nebo pod nimi, nemalé množství již hnijícího ovoce. A to je
docela škoda, na tom se asi shodneme.
Jelikož ne všichni mají dostatek síly,
času a možností pracovat s vyzrálým
ovocem, nabízíme občanům možnost
oslovit místní Zahrádkáře, kteří jim
ochotně poradí, event. po domluvě ovoce posbírají a následně zpracují. Tímto
se také částečně zbavíme škůdců a chorob, kterých neustále přibývá.
Pro zajímavost, nejčastějším závažným onemocněním ovocných stromů
v našem regionu je rez hrušňová. Tu
poznáte velice snadno, protože na listech objevíte načervenalé skvrny. Tato
choroba napadá především čepele, napadnout může ale i řapíky. Nevyhnou
se jí ani mladé větévky a plody. Listy
jsou po jejím napadení zdeformované
a plody poškozené. Skvrny na listech
se začínají objevovat již počátkem léta,
ale teprve později jsou červeně olemovány. Na skvrnách jsou patrné černé
tečky, ve spodu nahnědlé pohárkovité
útvary oranžové až hnědé barvy.

Díky nim pak dochází k přenosu choroby na jalovec. Rez hrušňová se objevuje
zejména na jalovci virginském a chvojce klášterské. Rez hrušňová se tedy vyskytuje tam, kde jsou spolu pěstovány
jak hrušně, tak jalovce. Pokud je napadení silné, klesá sklizeň i kvalita plodů.
Strom ke svému růstu nemá již tolik
živin, a pokud je napaden opakovaně,
větve mohou i uschnout. V době, kdy
kvetou hrušně, což je v měsíci dubnu až
květnu, můžete pozorovat na jalovcích
výrazné nahuštěné výrůstky, které
jsou vysoké několik centimetrů a mají
jasně oranžovou barvu.
Z těchto výrůstků se pak uvolňují spóry, které infikují hrušně. Prevencí tedy
je, abyste nepěstovali hrušně s jalovci
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blízko sebe. Vzdálenost by měla být
minimálně 200 m od sebe, ale i tato
někdy nemusí stačit. Roli totiž hrají
i povětrnostní podmínky. Odstraňte
napadené větve na jalovci a spalte je.
Spadané listí na podzim u hrušní také
odstraňte, protože jinak by se jalovec
mohl zase zpětně nakazit. S ochranou
je dobré začít již na podzim, kdy byste měli strom preventivně postříkat
přípravkem proti této chorobě. Doporučujeme přípravky Baycor 25 WP,
Topas C 50 WP nebo Saprol New. Těmito přípravky ošetřete hrušeň před
květem a po odkvětu. Použít můžete
i přípravky na bázi mancozebu či metiramu, ty ale nejsou tak účinné. Jednou
z možností, jak strom ochráníte, je, že
do koruny stromů rozvěsíte pelyněk
pravý. Tato rostlinka brzdí klíčení spór
rzi. Tolik trocha teorie o rzi hruškové.

Na závěr bych zde chtěl poděkovat
všem našim členům za dobře odváděnou práci. Jelikož jsou ale různé opravy a práce, které nezvládáme udělat
vlastními silami, chtěl bych také poděkovat přátelům Zahrádkářů za jejich
pomoc a ochotu. Děkuji Obecnímu úřadu Metylovice a starostovi obce Lukáši Halatovi za podporu našeho spolku,
panu Jiřímu Mačejovskému ml. a jeho
rodině za dlouhodobou spolupráci
a pomoc, panu Miloši a Jiřímu Žídkovi za podporu a skvěle provedenou
práci při elektrifikaci budovy, panu
Renému Smidtovi za věcný a finanční
dar a paní Zdeňce Blažkové za vzornou starost o nástěnku a dlouholetou
spolupráci. Přeji vám všem za sebe i za
naši organizaci šťastné, veselé a především klidné Vánoce a v novém roce
2021 pevné zdraví a mnoho dalších zahrádkářských úspěchů.
Za ČZS MO Metylovice
předseda Jiří Izvorský
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Jablečný mošt jako účinný elixír života
Hledáte kvalitní, zdravý a chutný
nápoj, který tělu prospívá? Jedním
z těch, které splňují tato kritéria na
jedničku, je jablečný mošt. Možná si
říkáte, že podzimní sezóna moštování je už za námi a na přírodní mošt
bez chemických přísad je již pozdě?
Máme pro vás dobrou zprávu. Kvalitní a šetrně pasterovaný mošt si
můžete zakoupit hned v několika podobách.
V současné době si můžete kvalitní
jablečný mošt zakoupit ve dvou typech balení – v lahvích nebo bag in
boxech, ve kterých díky pasterizaci
mošt vydrží minimálně rok.

Díky pasterizaci neboli zahřátí moštu
na teplotu okolo 76–79 °C jsou v moštu zachovány všechny prospěšné látky a vitamíny a zároveň je zajištěna
dlouhodobá trvanlivost moštu.

Typy nápojů

V obchodech můžeme narazit na
označení jablečný mošt, džus, nápoj
či nektar. V čem je ale rozdíl?

Jablečný mošt je 100 % ovocná šťáva
vyrobená lisováním za studena a pro
delší trvanlivost ošetřena pasterizací
a zabalena do obalu.

100 % džus nebo nektar je ovocná
šťáva vyrobená z koncentrátu. Koncentrát je v podstatě hustý sirup, který vzniká odpařením vody z ovocné
šťávy. Dělá se to především pro snížení nákladů na přepravu. Po převezení se zpětně naředí na požadovanou
koncentraci a objem.
Nektar má ovšem pouze 25 až 50 %
podílu ovocné složky a dále obsahuje
vodu a umělá sladidla.
Věděli jste, že jablečný mošt prospívá i naší kráse? Pomáhá totiž zlepšovat kvalitu pleti, vlasů
a nehtů.

Výhody jablečného moštu
Pití jablečného moštu podporuje
imunitní systém a zlepšuje tak celkovou obranyschopnost organismu.
Dále pomáhá zlepšovat činnost střev
a celé trávicí soustavy. Jablečný mošt
je vhodný jak proti zácpě, tak při průjmových onemocněních.
Jablečná šťáva prospívá i kardiovaskulární soustavě, a to především našemu srdci. Z dalších účinků jablečný

mošt podporuje krvetvorbu a snižuje
hladinu cholesterolu v krvi, čímž prospívá tepnám a snižuje riziko infarktu. Mimo jiné je i výborným doplňkem
při léčbě ledvinových kamenů a revmatismu. V neposlední řadě jablečný
mošt preventivně chrání organismus
před Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou.
Věděli jste, že jablečný mošt má
omlazovací účinky a pomáhá při
dietách a snižování hmotnosti,
neboť má schopnost likvidovat
tukové buňky?

Sport

Z činnosti Sportovního klubu Metylovice z.s.
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.

HLAVNÍ PARTNEŘI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBU

ASPV
Sotva jsme po prázdninách začaly cvičit, přišly nové nařízení a opatření a tělocvičny se opět uzavřely. Ještěže pro
nás naše cvičitelka Martina připravila
již na jaře videocvičení, takže můžeme
každá cvičit doma, i když to není úplně
ono. Dostaly jsme také nové video se

cvičením na posílení plic a imunity, což
se nám v této koronavirové době hodí.
Začátkem prosince se nám sice tělocvičny opět otevřely, ale cvičte poctivě
celou hodinu v rouškách! Tak čekáme,
jak se situace vyvine dál. Už se nám po
cvičení stýská.
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A tak doufáme, že si všechny cvičenky
bez shonu a spěchu užily vánoční chvíle
a věříme, že se konečně v novém roce
sejdeme zase v plné síle.
Jiřina Nytrová, předsedkyně ASPV

číslo 1/2021

VOLEJBAL Metylovice – druhá polovina roku 2020
Na úvod našeho volejbalového příspěvku přejeme všem čtenářům do nového
roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a úspěchů a konečně návrat
k normálnímu životu.

Stále hledáme do našich řad nové
členy od prvních až po deváté třídy
– kluky i holky. Přijďte se podívat
na náš trénink, který probíhá každé
pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18. hodin (pokud to ovšem opatření v rámci

koronavirové pandemie dovolí a tělocvičny jsou otevřeny).

Rádi také přivítáme nové členy z řad
dospělých, prostě všechny, kdo mají
rádi sport pod vysokou sítí.

Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka
Protikoronavirová opatření se bohužel promítla i do prázdninové přípravy. Všechny turnaje, kterých se
pravidelně účastníme, byly zrušeny.
Zrušení se nevyhnulo ani Memoriálu
Miloše Čupy a Mirka Bílka, který se
měl konat 23. srpna, a to na kurtech
v sousední obci Palkovice z důvodu

rekonstrukce objektu šaten (v ten
den už tam žádná budova nebyla).

Protože jsme všichni s daným termínem
počítali a máme volejbal rádi, rozhodli
jsme se uspořádat alespoň soukromý
beachový turnaj smíšených dvojic. Dvojice se náhodně vylosovaly, hrálo se na

dva sety, systémem každý s každým.
Díky tomu jsme si všichni dobře zahráli
a strávili krásný letní den na písku.

Doufáme, že příští léto už bude bez
sportovních omezení a my budeme
moci uspořádat turnaj, tentokráte již
s novým zázemím na hřišti.

Soutěže dětí
Už v druhé polovině
prázdnin jsme začali
pilně trénovat, abychom byli připraveni
na nadcházející sezónu. Dětí na tréninky chodilo opravdu
mnoho, i 20 dětí na jednu tréninkovou jednotku! Bohužel do takto slibně začínajícího podzimu vstoupily
omezení, a nakonec uzavření sportovišť.

Vzhledem k pandemii koronaviru se
podzimní a zimní části soutěže mládeže nezačaly ani hrát.

Na letošní sezónu jsme přihlásili družstvo dívek do okresní soutěže starších
žaček/žáků. Stihli jsme odehrát pouze přátelské utkání s družstvem dívek z Frenštátu pod Radhoštěm. Toto
utkání jsme prohráli 1:3.

Družstvo st. žákyň 2020, Stojící zleva: L. Hajdušková, Z. Macháňová, S. Golová, K. Vyvialová, A. Macháňová, D. Hadámková, N. Jakubíková, M. Míčková. Sedící zleva: T. Tomášková, A. Pinková, A. Krupová, E. Kalivodová
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Soutěže dospělých
Do letošní sezóny jsme přihlásili dva
týmy. Ženy opět v krajském přeboru
a muži v okresním přeboru volejbalových soutěží. Bohužel z důvodu pandemie bylo odehráno jen několik prvních kol z podzimní části.

Před zavedením omezení stihli muži
odehrát pouze tři zápasy, ve kterých
neztratili ani set a prozatím zaujímají
s devíti body první místo tabulky.

Ženy zatím změřily své síly se soupeřkami z Hlučína a Karviné a prozatím
jsou v tabulce na krásném druhém
místě hned za Novým Jičínem.

Ženy - krajský přebor pozimní část 2020/2021
p. družstvo

utkání

V3

V2

P1

P0

sety

míče

body
12

1

Tělovýchovná jednota Nový Jičín
Sportovní klub Metylovice z.s.

4

2

4

VŠB - TU Ostrava

2

2

0

0

0

11:3

321:207

10

0

12:1

381:319

1

0

12:5

0

0

0

3

0

0

4

4

2

TJ Ostrava

4

6:0

322:259
150:96

10
6

2
3

5

6

7

8

9

TJ Slavoj Český Těšín, z.s.
VK Karviná

TJ Frenštát pod Radhoštěm

Tělovýchovná jednota Hlučín

Volejbalový klub Kylešovice

4

1

4

0

2

0

6

0

1

1

0

1

1

0

1

2

2

1

5:10

5:11
4:5

277:333
321:352

183:180

4

3

2

5

3:18

313:501
150:171

0

1:6

1

2

0

0

0

2

utkání

V3

V2

P1

P0

sety

míče

body

Muži - krajský přebor pozimní část 2020/2021
p. družstvo

0

1

Sportovní klub Metylovice z.s.

3

3

0

0

0

9:0

225:153

9

2

SK Třanovice z.s.

2

2

0

0

0

6:0

150:101

6

3

4

5
6

7

8

TJ Sokol Palkovice

TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.

TJ Sokol Nýdek, z.s.
VK Raškovice z.s.

TJ Sokol Frýdek-Místek

VK Raškovice z.s.

2

4

3
2

2

0

1

1

1
0

0

0

Družstvo žen 2020, stojící zleva: B. Mikušová, M. Lorencová,
J. Boráková, L. Míčková. Klečící zleva: P. Kočvarová, M. Liberdová, D. Vyvialová. Dále hrály: S. Boštíková, Š. Nosálková, A. Valasová, M. Školotíková, D. Čuboňová, D. Spustová,
L. Trávníčková a M. Boráková

1

0

0
0

0

0

0

1

0
0

0

0

0

6:3

207:183

2

5:10

290:340

2

0:6

108:150

2
2

0

4:6
1:6

0:0

220:231
131:173
0:0

5

4
3

0

0

0

Družstvo mužů 2020, stojící zleva: J. Špale, P. Suchan, P. Mohyla, M. Konečný, A. Uhlíř. Klečící zleva: L. Drastich, J. Kokeš.
Dále hráli: J. Farný, J. Kubala, I. Lukeš, V. Míček, J. Školotík
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Z historie oddílu volejbalu
Volejbal v letech 1945-1960 (z pamětí Ing. Josefa Luňáčka) II. část
1955, VŠB Ostrava
V květnu 1954 jsem maturoval na
gymnáziu v Místku a stal se „státem
uznaným dospělákem“, což sice lichotilo, ale zároveň ukončilo pohodlný
sportovní život. Odešel jsem z Metylovic do Ostravy a začal studovat na
Vysoké škole báňské. Zde se sport dělal na daleko vyšší úrovni. Jako noví
studenti jsme si mohli vybrat mezi
košíkovou, fotbalem, lyžováním, kanoistikou, tenisem a ty pak intenzivně
trénovat. Hledal jsem volejbal, samozřejmě tam byl a bylo rozhodnuto. Šel
jsem se na vypsaný trénink přihlásit.
Některé hráče a trenéra jsem znal
z turnajů, a tak když jsem oznámil svůj
dosavadní oddíl (Metylovice – místo
koláčových turnajů), byl jsem přijat na
zkoušku s právem plně trénovat se závodním družstvem, které hrálo krajský přebor. Od té chvíle začala volejbalová škola jako řemen. To tam bylo
nedělní pinkání a hraní u Sokolovny, ty
tam byly turnajové zápasy v okolí.

My nováčci jsme trénovali každý prvek a herní činnost vytrvale a pečlivě
pod dozorem trenéra a šéfa družstva
Jirky Šafaříka, ten mě naučil vše základní a trval na všestrannosti, bylo
to prozíravé a v našem případě nutné.
Na dnešní dobu je hodně pozdě učit se
základy v 18 letech, ale tehdy to nebylo nic mimořádného. Volejbal začínali
kluci hrát, až vyrostli, to byla opravdu nevýhoda tohoto sportu, proto se
dobře uplatňovali ti, kteří byli v dětství všestranní.

Trénovali jsme 2-3 x týdně 2 hodiny
a v neděli byly turnaje nebo „přáteláky“. Na delší tréninkové doby nebyly
volné tělocvičny a také jsme museli
studovat. Ale celoroční hraní venku
i v tělocvičnách se projevilo ihned
na výkonnosti každého, a hlavně nás
nováčků, kteří čekali na rozhodnutí,
zda budou či nebudou vybráni do závodního družstva. Vybrali mě, hurá.
A navíc jsem velmi brzy začal hrát
v základní sestavě, což jsem považoval za osobní úspěch.
Také volejbalové zázemí na VŠB bylo
nesrovnatelně lepší. Dobré antukové hřiště, několik balonů, pravidelný

trénink, výborná parta, dres a triko
s označením VŠB, hrazené jízdné na
zápasy a na mistráky i diety ve výši
asi 15 korun na den. Zbytek jsme si
platili sami – ponožky, tenisky, jídlo,
tréninkové dresy i eventuální oslavy
po vítězném utkání. Bylo zajímavé,
že tenkrát hráči neběhali otejpovaní
a zafačovaní jako dnes. Naše vyspělejší těla námahu lépe snášela, a hlavně
jsme hráli na pružné antuce, a ne na
tvrdé podlaze tělocvičen (s výjimkou
zimního tréninku).

V krajském přeboru se nám dařilo,
pohybovali jsme se převážně na 3. až
6. místě. To byl pro družstvo, které se
minimálně za 4 roky úplně vyměnilo
dobrý standart. Reprezentace školy
měla pro nás ještě tu výhodu, že jsme
byli dost brzy známí, a proto nám sem
tam nějaký prohřešek lehčeji prošel.
Studijní výsledky však sport nijak nemohl ovlivnit ani vylepšit. Nastudovat a složit všechny zkoušky jsme museli sami. Často to nebylo jednoduché.
Po roce hraní za VŠB, jsem dostal
nabídku k přestupu do oddílu, který
hrál tehdejší druhou ligu, tedy druhou nevyšší republikovou soutěž.
1956, Tatran Vratimov

Nabídku jsem samozřejmě přijal (s radostí), a protože mi ve škole nedělali
žádné potíže s přestupem, začal jsem
jezdit autobusem č. 21 od divadla
v Ostravě do Vratimova. Linka jezdila
často, jízdné jsem si hradil sám a na
studentské koleje, kde jsem bydlel, to
nebylo opravdu daleko.

Volejbalová parta byla vynikající.
Všichni hráči byli odchovanci oddílu, většinou bydleli ve Vratimově
a z mého pohledu to byli skoro „dědci“. Později jsem se dověděl, že potřebovali omladit družstvo a já jsem byl
první „cizinec“, kterého vzali mezi
sebe. Tréninky už byly náročné na
techniku i fyzičku. Ota Staněk nám
nic neodpustil, a tak zimní příprava
v tělocvičně dala pěkně zabrat.
Zjara, když sešel sníh, jsme se stěhovali na venkovní kurty. Bylo víc místa
a na tréninky už začali chodit diváci,
samozřejmě fandové a já jsem cítil,
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že mě okukují a sledují, co že je to
za vetřelce v jejich družstvu. Ale asi
jsem to „ustál“ a nevypískali mě.

Družstvo si vedlo ve druhé lize celkem
dobře, byli jsme ve středu tabulky, ale
mě v té době aktuální umístění vůbec nezajímalo, nevím proč, ale bylo
mi to fuk. Snažil jsem se každý zápas
odehrát na maximum, podat výkon,
zahrát si. Na konci sezóny jsme jako
každé družstvo, jezdili na turnaje,
kde hrávala nejlepší družstva z Moravy a také Vítkovice. S nimi to bývaly
prestižní, vyrovnané zápasy o to, kdo
je nejlepší v Ostravě. Většinou jsme
prohráli, ale zřejmě si mě vítkovický
trenér Valášek všimnul a já jsem neměl ani tušení, co se připravuje.
1957-58, Přestup do Vítkovic

Bylo to pro mě hodně divné, nikdo mi
nic neřekl, ani se neptal, nikdo mě nelanařil, nikdo nevyhazoval z Vratimova. Jen noviny uveřejnily úplně jasnou
zprávu „Luňáček přestupuje z Vratimova do Vítkovic“ a bylo to. Jenže v tu
dobu nebylo opravdu vůbec nic dohodnuto. Novináři asi něco zaslechli
a pustili informaci ven a já měl velkou
ostudu. Spoluhráči z Vratimova mi říkali, že jsem „podrazák“ apod. Fandové pískali a na tréninku bylo mrazivo.
Nikdo mi nevěřil, že o ničem nevím.
Bylo mi trapně.

Asi za týden však přišli zástupci Vítkovic, abych šel hrát k nim. Bylo to
pro mě řešení. Na tréninku jsem jasně
řekl, že bych chtěl odejít do Vítkovic
a další už dojednali trenéři Staněk
a Valášek. Takže nakonec jsem odešel
slušně a kamarádsky.

Na tréninky jsem měl mnohem blíže,
hráli jsme v tělocvičně na Stadionu,
takže časově jsem získal. Rychle jsem
se blíže seznámil s novými spoluhráči:
trenérem a nahrávačem Pepou Valáškem, týmovou jedničkou a bývalým
reprezentantem Tondou Nogolem,
smečařem Josefem Kučerou, smečařem a budoucím reprezentantem
Vlastou Kudláčkem, Arnoštem Sixtem,
Karlem Puskailerem a druhým nahrávačem Zdeňkem Kočím. S Vlastou
a Karlem jsme chodili na VŠB a tak
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bylo seznámení bezproblémové. Celé
družstvo tvořilo 8-9 hráčů.

Sportovní zázemí bylo na tehdejší
dobu velmi dobré. Měli jsme k dispozici tělocvičnu, šatny, sprchy, míče,
dresy závodní i tréninkové. Jízdné
jsme dostávali na mistrovské a turnajové zápasy, denní diety na mistráky
byly 26 Kč. Kdo projedl více, musel si
sám zaplatit. To byl pro nás studenty
dost problém, a tak mnohdy nám spoluhráči (kteří chodili do práce) přilepšili, aby prý jsme je v noci nebudili,
když nám kručelo v břiše. Ale rohlíky
to vždy zachránily.

Tréninky byly hodně náročné po fyzické stránce, ale hlavní důraz kladl trenér na zvládání herních variant. Nogolovy svíce, estonské podání, rychlíky,
hra z „první“, vbíhající nahrávač a další tehdy moderní prvky jsme cvičili na
každém tréninku. Tenkrát nebyla povolena hra „bagrem“. Nízké míče se vybíraly naběhnutím pod míč a přihrávkou obouruč, nebo přihrávkou jednou
rukou. Také blok nesměl „přes“. Hra na
síti byla technická, pestřejší, hráči se
stále váleli po antuce nebo palubovce.
Bandážování kolen, prstů, loktů nebylo vůbec vidět. Kdo nosil obvaz na koleně, tak ho měl asi hodně odřené. Na
lékaře specialistu jsme ani nepomysleli. Rehabilitovali jsme doma, psychologa dělal trenér, který nám každou
porážku „osladil“ tak, že nám ani pivo
nechutnalo.

Když jsem u toho piva, tak se musím
zmínit o bezvadné restauraci přímo
na stadionu. Tam se scházela po trénincích řada vítkovických sportovců,
většinu jsem jich osobně znal a oni
znali nás, volejbalisty. Dávali jsme si
jedno (2.60 Kč plzeň) nebo dvě piva
(podle peněženky) a rozebírali zápasy,
a právě skončený trénink. Nepamatuji
si, že by se tam někdo opíjel nebo hulákal, nebyli jsme profesionálové, ale
životosprávu jsme se snažili dodržovat. V restauraci také dělali fantastické „tataráky“ (cca 15-18 Kč), byly prý
nezdravé, ale po tréninku vynikající.
My studenti jsme na ně ale většinou
neměli dost v peněžence.

Za dobu mého působení ve Vítkovicích
jsem hrál i druhou ligu, jejíž vítěz se
utkával s vítězem druhé ligy na Slovensku o postup do první celostátní ligy
(nyní extraliga). Moravu jsme vyhrá-

li my a Slovensko ČH Bratislava, plná
zvučných volejbalových jmen. Rozhodující zápas jsme hráli doma na venkovním hřišti na stadionu. Byl to super
volejbalový stánek. V dolíku, tribuny
na stání okolo, a navíc se stromy, které
dělaly stín a bránily větru. Tyto faktory
tenkrát hodně ovlivňovaly mistrovské
zápasy. Na hřišti před asi 1000 diváky
jsme vyhráli a postoupili. Mě a spoluhráči Řezníčkovi se dařilo úplně všechno, jak psaly noviny. Bylo to asi tím, že
trenér Valášek mi šeptal „hrej to, co
soupeř předpokládá, že se nedá zahrát
nebo co nečeká“. Tak jsem hrál a fakt
všechno padalo u soupeře „na zem“.
Člověk chytne formu ani neví jak.

Jako hráč Vítkovic jsem startoval také
na akademických soutěžích a závodech, i přes některé úspěchy jsme my
ostraváci neměli mnoho šancí. Vysokoškolské týmy z Prahy, Brna a Bratislavy byly nabité reprezentanty a ti nás
většinou převálcovali. Výhodou však
bylo, že jsme startovali muži i ženy
současně, a tak o rozptýlení bylo vždy
postaráno. Jednou v Olomouci jsme
dokonce spali všichni v jedné tělocvičně (asi 70 hráčů a hráček) po dvou na
jednom slamníku. Teda moc jsme toho
nenaspali, ale aspoň bylo veselo.

V květnu 1959 jsem ukončil studia na
Vysoké škole báňské a jako novopečený strojní inženýr jsem uvažoval,
co dál. Umístěnku jsem dostal do
Škody Plzeň. Taková dálka a volejbal
skoro žádný. Tehdy zapracoval oddíl.
Zavolal mě technický ředitel Vítkovic
Ing. Reindl (jeho dcera také chodila
hrát volejbal na stadion) a říká: „Tak
ty chceš hrát dále volejbal za nás?“
Já: „Ano.“

On: „počkej“ a vytočil svého kolegu
v Plzni. „Ty Stando, u vás má umístěnku Luňáček, on hraje za nás volejbal,
že ho pustíš k nám?“
„ANO!“

5 minut a byl jsem ve Vítkovických železárnách, a dokonce jsem si mohl vybrat závod. Byly to Vysoké pece, můj
další osud.

V létě 1959 bylo naše družstvo Vítkovic vybráno reprezentovat kraj Severní Moravu v několika přátelských mezinárodních zápasech v tehdejší SSSR,
oblast Stalingrad, kde měla Ostrava
18

družební styky. To byla tenkrát bomba
– zájezd do zahraničí – a zrovna tak daleko, až do Stalingradu (nynější Volgograd). Současně s námi volejbalisty jeli
také fotbalisté Vítkovic tenkrát druholigoví. Nás bylo 10 a fotbalistů asi 18,
v tom jsou započteni trenéři, rozhodčí
a vedoucí. Přípravy byly krátké, nějaké
civilní oblečení, nové sportovní dresy
a soupravy, suvenýry a pasy. Jelo se
vlakem po trase Čierná n. Tisou, Kijev,
Moskva, Stalingrad. Cesta byla mimořádně nudná, hlavně na ruském území zdlouhavá. Vlak jel pomalu a rovně. My jsme měli lehátkové vozy, kde
„děžurna“ vařila na požádání zdarma
čaj. Nezbylo nic jiného než celou cestu
– skoro dva dny – hrát karty. Dodnes
mám úplně popsaný sešit jako důkaz
naší houževnatosti. Do cíle jsme se přikodrcali úplně ztuhlí a ihned nás vezli
na exkurzi po válkou zničeném městě
a nějakých fabrikách, které prý vyráběly i přes kruté boje v okolí.
Zajímavé bylo, že volejbalisté i fotbalisté hráli své zápasy ve stejný den na
stejném stadionu jen těsně za sebou
před stejnými diváky. A bylo jich hodně. Nikdy jsem před tak početným publikem nehrál. Diváci fandili samozřejmě domácím a trochu i sudí neměl ty
správné brýle, když připočteme 2 dny
ve vlaku, tak prohra 3:1 je dobrý výsledek. Další zápas ve městě Volžskoe
jsme vyhráli, to pískal spravedlivě náš
Karel Oderský.

Večer byla slavnostní večeře pro všechny účastníky, jídla dost, nealkoholického pití na stolech také dost i pivo
bylo. Jen ten příšerný orchestr se nedal
dlouho poslouchat, a to nás měl bavit.
Ale hudebníci udělali chybu, šli se najíst nebo napít do zákulisí. Toho využili naši odborníci na jazz, vloudili se na
podium, Karel Puskailer sedl ke klavíru, někdo k bubnům a brankář fotbalistů Přeček se zmocnil trubky a začala
palba. První skladba „Svatí pochodují“
v improvizaci těch tří zvedla celý sál
na nohy a potlesk nebral konce. Museli
přidávat další a další skladby za ovací
místní mládeže. Takové spontánní reakci nemohli zabránit žádní funkcionáři, tak se přidali. Místní hudebníci stáli
za kulisami a uznale pokyvovali hlavami. Sem tam nějaká chybička našeho
tria jen zvýšila ovace, takže hráli skoro
celý večer. To pak byla ta pravá zábava. Všichni si rozuměli, i ti kdo neznali
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rusky nebo neuměli česky. Sportovci
se vždy domluví. Některé momenty zachycují moje dobová fota.
Další zápasy už byly hodně přátelské,
i když bojovné. Zpáteční cesta vlakem
zase přes Moskvu se táhla, a když
v Čierné zapojili naši lokomotivu,
měli jsme pocit letu v tryskáči.

Čas ubíhal a v mužstvu se střídali hráči jako Nákelný, reprezentant Rozsíval,
Reich, Poštulka, „doktor Becher“, Jarda
Koutný a další. Ale nejdůležitější byly
nové a lepší podmínky, které se pomalu začaly prosazovat nejen v Duklách
a Rudých hvězdách, ale i v ostatních
ligových družstvech. Přišel Jirka
Svoboda, pozdější reprezentant, se

Autorovy dobové fotografie

kterým jsem bydlel po nástupu do
Vítkovických železáren na jednom
mládeneckém pokoji na učilišti. Začaly se prosazovat dvoufázové tréninky,
uvolňovačky ze zaměstnání apod.

Najednou jsem stál před ROZHODNUTÍM. Volejbal nebo zaměstnání. Obě
aktivity se neslučovaly. Týden jsem
chodil jako ve snách, až padlo rozhodnutí. Větší perspektiva je na Vysokých
pecích a volejbal šel stranou.

Vítkovice budovaly úplně nové družstvo: Svoboda, Kudláček, Koutný,
Volný, Kožuch, Jakubíček a další tvořili velmi silný tým, který to dotáhl
v roce 1968 až na mistry republiky,
ale to už beze mě.

Od roku 1961 jsem se stal volejbalovým dědkem, který hrál jen tak pro
zábavu. 2x týdně hřiště, soboty a neděle bez volejbalu. Měl jsem nahráno,
technika zůstala, jen ten výskok byl
nižší a nižší. Nebo že by zvýšili sako?
Z volejbalu jsem měl ten pravý požitek, žádné nervy, vše za svoje a kamarádi jsou na tom stejně. Ale přece
nějaké výhody zůstaly. V Ostravě mě
znalo hodně lidí a často jsem slyšel:
Luňáček, ten volejbalista? A to se jednalo hned lépe. Ale i to už je dávno.
Jsou noví a lepší hráči.
Ing. Josef Luňáček
(květen – červen 2009)
Připravil P. Suchan

Utkání Stalingrad (Volgograd) - Ostrava, před 14 000 diváky,
kteří divoce fandili svému družstvu. Toto utkání jsme prohráli
3:1, když domácí „podržel“ místní sudí.

Celé družstvo při cestě mezi Čopem a Moskvou. Cesta vlakem
Ostrava-Stalingrad trvala dva dny. První stojící zleva je Karel
Oderský, vedoucí a soudce.

Záběr z mezistátního utkání Ostrava-Stalingrad
(dnes Volgograd)
v roce 1959. Zápas před 14 000
diváky jsme vyhráli 3:2. Před takovou návštěvou
jsem hrál poprvé.
S číslem 5 Josef Luňáček.

Nástup družstva Ostravy k mezistátnímu utkání Stalingrad-Ostrava v roce 1959. Na obrázku zleva: Antonín Nogol (kapitán), Vlastimil Kudláček (3), Josef Kučera (7), Arnošt Six
(6), Karel Puskailer (2), Josef Luňáček (5), Zdeněk Kočí (4),
Josef Valášek (1).
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Světelný labyrint
V minulém Zpravodaji jsme psali
o světelném labyrintu, který pro naše
občany připravila Lucie Chlubnová.
Bohužel již několik dnů po distribuci
Zpravodaje někdo část značek labyrintu poničil. Lucka byla tak hodná
a stezku znovu vyznačila (a nejednou).
Prosíme proto občany, aby reflexní
terčíky vyznačující labyrint nezcizovali ani neničili. Mnozí, kteří si již stezku prošli, byli nadšeni.

V dnešní koronavirové době, kdy je
spousta činnosti zakázána, či alespoň
omezena, jsou vycházky do přírody
jednou z nejlepších povolených sportovních aktivit. Buďte proto, prosím,
ohleduplní, a pokud vás samotné labyrint nezaujal, dopřejte tento zážitek
alespoň těm ostatním.
Proč labyrint vůbec vznikl, se dozvíte z rozhovoru s jeho autorkou Lucii
Chlubnovou.
Lucko, co tě vedlo k vyznačení stezky?

Před pěti léty jsem podobně značenou
cestu absolvovala na Vysočině v lesích
Žďarských Vrchů. Ta i po pěti létech
stále existuje a nikdo jí nemá potřebu
ničit. A tak jsem si řekla, že je to fajn
zážitek a zajímavá atrakce pro děti
i dospělé. Rozhodla jsem se toto vytvořit i pro nás a naše děti. Nečekala
jsem, že po zveřejnění ve Zpravodaji
bude mít stezka životnost pouze JEDEN týden. Od posledního Zpravodaje
uplynuly cca 2 měsíce a já jsem trasu
byla opravit – ZNOVU vyznačit již 6x!!

Aktuálně bohužel nevím, v jakém stavu trasa je, protože se blíží konec roku
a já potřebuji dotáhnout všechny pra-

covní projekty zdárně do konce, takže
prostě není čas. Téměř nikdo nehlásí
nedostatky, trochu mi občas chybí
i zpětná vazba (v jakém je trasa stavu,
zda ji prošli celou, jak se líbila, nějaké
překážky na cestě...)
Kolik času ti zabralo trasu vymyslet
a nachystat?

Vymýšlení trasy nebyl problém, jsem
místní a tuto trasu znám jako své boty.
Takže pouze stačilo zajít nakoupit potřebný materiál (reflexní pásek a hřebíčky). Pak pásku nastříhat a vyrazit.
Vyznačení trasy trvalo asi hodinu.
Za světla se hůře tvoří, protože nejde
zkontrolovat, zda jde od jedné odrazky
vidět na další – takže trošku improvizace. Následovala kontrola v noci, kde mi
projít celou trasu trvalo asi 40 minut.

Horší než trasu vymyslet a poprvé vyznačit je, celou trasu projít a zkontrolovat, kde reflexka je a kde není, kde
by měla být a znovu jí doplnit. Oprava
trasy mi mnohdy trvá i dvě hodiny. Bohužel vždy nacházím precizně zatlučené hřebíky (i 3 ks na jednu reflexku
o velikost 1,5x1,5 cm). Takže jen tak
sama o sobě reflexka nespadne, ani ji
neodfoukne vítr.
Jak je trasa dlouhá?

Trasa je dlouhá asi 3 km, s přehledem
jí zvládne čtyřleté dítě. Trasa vede občas do prudšího kopce, ale hledání odrazek na stromech děti natolik pohltí,
že zapomenou, že jdou do kopce.
Zvládnou trasu maminky s kočárky?

Ač se zdá, že trasa vede po asfaltce,
tak cca po kilometru se terén změní

na louku a poté v les. Takže bych nedoporučovala jet s kočárkem nebo vozíčkem. Možná některým otrlým maminkám to nevadí a jdou s kočárkem i po
lesní cestě, ale já osobně bych nešla.
Je to příliš velká dřina. Trasu však lze
projít s dítětem v šátku či nosítku.
Jak se líbí stezka tvé dceři?

Dcera celou trasu zná za světla. Bohužel za tmy ji ještě nešla. Jednou když
jsme chtěli vyrazit, tak mě něco osvítilo a dopoledne jsem trasu šla zkontrolovat. Bohužel, větší půlka byla opět,
evidentně, úmyslně zničená. Takže
večerní výprava se nekonala. Proto
bych chtěla všechny požádat, aby trasu neničili. Mrzí mě, když moje práce
vychází vniveč. Chci věřit, že se situace zlepší, a že všichni, kteří se na trasu
vydají, budou mít krásné zážitky.
Rozhovor připravila
Martina Mertová

Kultura

Bluegrass Theatre 2020
Rok 2020 byl pro
Bluegrass Theatre zvláště náročný. Z plánovaného
programu jsme
museli zrušit tři
koncerty, vyškrtnout zahraniční hosty, přeorganizovat a doplnit zbylé koncerty. Nakonec
se nám podařilo uskutečnit krásných

8 koncertů. Všechny koncerty provázela přísná opatření, roušky, dezinfekce, měření teploty a limity počtu
osob.

Za organizátory akcí bych chtěl poděkovat všem odvážným hudebníkům,
odvážným divákům a pro zajištění
akcí potřebným sponzorům, donátorům, dárcům, dobrovolníkům. Zvláště
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pak Obci Metylovice, starostovi obce
Ing. Lukáši Halatovi a místostarostovi obce Ing. Janu Koloničnému, PhD.,
úplně čerstvě za podporu od MAS
Frýdlantsko Beskydy. Tato pomoc se
uplatní a projeví až v roce 2021.

Pro rok 2021 se už připravuje program. Ale než dojde na samotné akce,
pro toto hluché období, chystáme

www.metylovice.cz

fotky na našich stránkách a videa na
nově otevřeném kanálu Bluegrass
Theatre Metylovice na YouTube. Je
to zřízeno pro potěšení hlavně těch,

kteří se nemohli nebo neměli odvahu
se zúčastnit některých akcí. Máme
v plánu postupně doplňovat videa
i z minulých let, abychom si připo-

mněli, kdo už u nás hrál a jaká tehdy
byla atmosféra.

S počátkem roku
2020 se světová
veřejnost začala
pozvolna zabývat problémem
světové pandemie koronaviru
Covid 19. Během měsíců se virus rozšířil i k nám do Čech a asijský problém
z druhého konce zeměkoule byl najednou nečekaně i naším problémem. Převrátil fungování našich životů snad ve
všech oblastech.

Vše se rozhodlo samo. Dvě naše stávající herečky oznámily, že očekávají
narození dítěte, a tím padl i záměr
inscenaci od Antonína Procházky dostudovat.

ském apartmá ještě před svatbou,
a navíc s úplně cizí ženou. Zatímco
za dveřmi se už nevěsta souká do
svatebních šatů, ženich Bill, krásná
neznámá, oddaný, avšak trochu tupý
svědek Tom a nepříliš spolupracující
pokojská, rozjíždějí hru nečekaných
záměn a výmluv a v šíleném tempu
mění dokonalou svatbu v dokonalé
peklo. Co vše se může během svatebního šílení přihodit, se dozvíte právě
na metylovském jevišti.

Ing. Lukáš Karlický

Divadelníci se připravují na další sezónu

To se projevilo i do činnosti našeho
divadelního souboru Sokol na prknech. V té době jsme měli hru „Ještě
jednou, pane profesore“, již z poloviny nacvičenou. Premiéra měla být
v květnu 2020. Kulisy byly hotovy
a už jsme zkoušeli na jevišti. Zdálo se,
že vše dopadne podle očekávání.

Koronavirová situace v republice
se začátkem března stála neúnosnou a vyústila v první vlnu různých
restrikcí a zákazů. Museli jsme se
přestat scházet a přestat nacvičovat.
Bylo víceméně jasné, že ani diváci, se
tak brzy nebudou moci sejít v hledišti.
S těžkým srdcem jsme prozatímně sezónu 2020 odložili s tím, že se později
uvidí, co se dá dělat.

Hned na podzim jsme se znovu sešli,
vybrali novou hru, tu odsouhlasili
a doplnili herecký soubor o nové tváře. Rozdali scénáře a požádali herce,
ať se je urychlené naučí. Do toho však
přišla nová proti covidová opatření
a divadlo se opět zabrzdilo.
Nyní (k 5. 12. 2020) je možnost opět
zkoušet. Toho chceme využít a hru
začít nacvičovat přímo na jevišti tak,
abychom mohli ve druhé polovině
dubna 2021 uskutečnit premiéru.

Teď ke hře samotné. Jedná se o veleúspěšnou britskou situační komedii
Robina Howdena „Dokonalá svatba“.
Jde o třeskutou inscenaci, která je
postavena především na brilantním
textu a kvalitním hereckém obsazení.
Jen krátce, abyste věděli, o co asi půjde. Bill má dnes svůj velký svatební
den a připravoval se na něj skutečně
důkladně. Ze včerejší rozlučky se svobodou si toho totiž moc nepamatuje.
Nemá nejmenší tušení, jak je možné,
že se probudil ve svém novomanžel21

Opravdu netušíme, co nám „nová covidová doba“ přinese za překvapení,
zda bude možno hrát, čí nás nějaké
vládní a zdravotní opatření opět nějak nezabrzdí, ale rozhodně celou hru
nastudujeme a budeme čekat, až přijde naše chvíle. A ta jednou jistě přijde.
V tomto směru jsem optimista. Samozřejmě existují různé dramatické
předpovědi, ale ty existovaly v různé
podobě vždycky, a pokaždé jsme se
z toho, nějakým způsobem dostali.
Věřím, že divadlo je neopakovatelný
fenomén a je nezničitelné.
Milan Hajdušek,
vedoucí divadelního souboru
Sokol na prknech.
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Farnost
Tříkrálová koleda bude!
My tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujem vám…

Tato známá melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás.
A to díky Tříkrálové sbírce, největší
sbírkové akci v České republice. A co
je vlastně její podstatou? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek
Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka
je vyjádřením lidské vzájemnosti
a pospolitosti, kterou jsme schopni
jako lidé vytvářet. Sbírka je synonymem pomoci potřebným a vzájemné
solidarity jak v časech dobrých, tak
i v těch ne úplně veselých. Všechny
tyto dobré vlastnosti máme podle
mého názoru v sobě, což se ukazuje
nejen na této sbírce, ale i nyní v „časech koronavirových“. Stejně tak
symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření společenství, potkávání se.
I když setkávání bude v roce 2021 asi
trochu jiné než doposud.“

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi
a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti a obětavé
práci koledníků se nám v předešlém
ročníku podařilo celkem vybrat
2 374 608 Kč, z toho 71 388 korun ve
vaší obci.

Sbírka na začátku roku 2021 bude
kvůli současné situaci spojené s šířením koronaviru a vládními omezeními
jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity
Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým
opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými
variantami a scénáři, nikdo nemů-

že přesně říci, zda bude možné a jak
bude vypadat koledování Tříkrálové
sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků
na podporu charitního díla a pomoc
potřebným – to je základ Tříkrálové
sbírky. I v roce 2021 tato největší sbírková akce v republice proběhne, dozná
však změn.
Koledování v roce 2021 bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny
déle. Máme připraveny alternativní
možnosti pro koledování, Tříkrálové
požehnání, možnosti přispět, pokud
nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Ač jsme to
nepředpokládali, velká část sbírky se
díky restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost
je zatím tak trochu zahalena mlhou,
proto doporučujeme sledovat naše
webové stránky nebo sociální sítě,
kde budou zveřejňovány aktuální informace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak,
aby byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita například
sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty,
ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití plánujeme
obdobné jako v loňských letech. Mimo
opravy a rekonstrukce v pobytových
zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti
a mládež, chceme koupit potřebný vůz
pro Salvii – domácí zdravotní péči,
která zajišťuje i mobilní hospicovou

péči a zajistit nové zoo-terapeutické
aktivity pro klienty. Stejně tak vnímáme aktuální situaci a jeden z našich
záměrů pamatuje na možnou realizaci protikovidových opatření v příštím
roce, protože bezpečí našich klientů
a pracovníků je pro nás velmi důležité téma. Veškeré záměry naleznete na
našich webových stránkách,“ doplnil
Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat
od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete
do tříkrálových pokladniček, pomocí
QR kódu ve vaší bankovní aplikaci,
příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na
webových stránkách Charity Frýdek-Místek nebo www.trikralovasbirka.
cz.

Jana Opluštilová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci potřebným ve vašem regionu? Může tak
učinit ve své mobilní bankovní aplikaci pomocí QR kódu nebo příspěvkem na sbírkový účet
66008822/0800 VS:77708004.

22

číslo 1/2021

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek,
www.zdrskolafm.cz
příspěvková organizace

Třída T. G. Masaryka
451, 738
Naučíš
se 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019

www.zdrskolafm.cz
pracovat
hlavou,
rukama a srdcem!
Naučíš se
pracovat hlavou,
OBORY ŠKOLY: denní studium
rukama a srdcem!
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků
OBORY ŠKOLY: denní studium
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků

Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,
29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.
Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,
29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.

Aktivace
1490,-

ZDARMA

tel. 778 466 377

Zde může být Vaše reklama.
Bližší informace: Růžena Vrbová 737 345 110, e-mail: ruzena.vrbova@metylovice.cz
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Akce leden - únor 2021

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE
10.00 Bohoslužba - Nový rok - Slavnost matky boží - světový den

pátek

1. 1.

modliteb za mír

pondělí

Nástup dětí do školy

4. 1.
čtvrtek

Ukončení I. pololetí, vysvědčení

28. 1.
pátek

Pololetní prázdniny

29. 1.
sobota

19.00

sobota

19.00

30. 1.
13. 2.
sobota

27. 2.


19.00

91. Šibřinky

14.00 - 16.00 Muzeum Metylovice

soboty a neděle


Fotbalový ples
Dětský ples

20. 2.
sobota

Hasičský ples

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

14.00 - 16.00 Výstavní síň

soboty a neděle

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

Zpravodaj obce Metylovice – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Metylovice,
Metylovice 495, 739 49, IČ: 00535991. Evidenční číslo: MKČRE17207. Vychází 6 x ročně. Grafická úprava
a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Internetová verze: www.metylovice.cz. Příspěvky zasílejte na e-mail:
zpravodaj.metylovice@seznam.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz. Uzávěrka čísla 2/2021 je ve čtvrtek
28. 1. 2021.

