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Úvodní slovo redakční rady
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Vážení občané Palkovic a Myslíku
držíte v rukou sedmé vydání vašich listů, v tom-

to roce poslední. Ještě všichni předplatitelé obdr-
žíte v prosinci zdarma jeden výtisk obecního stol-
ního kalendáře. Ten pro tentokrát nebude úplně 
obyčejný nebo běžný. Troufáme si říci, že bude 
tak trochu neobyčejný, jinak řečeno i víceúčelový. 
Více v tuto chvíli neprozradíme. Berte to třeba jako 
malé předvánoční překvapení. Blíží se nám konec 
roku a ten bývá zpravidla spojen s bilancováním. 
Dovolíme si i my, redakční rada, tak trochu bilan-
covat. Jak jistě víte, letos dostaly Palkovické listy 
úplně „nový kabát“. Naší snahou bylo přinést vám 
informace v přehlednější formě, použili jsme větší 
formát papíru, přidali fota do textu a v neposled-
ní řadě barevně sladili. Hledali jsme také možnos-
ti, jak vám zpříjemnit čtení nebo přinést poučení,  
a proto jsme vám nabídli několik pravidelných rub-
rik. V podobném duchu bychom rádi pokračova-
li i v následujícím roce. Budeme i nadále používat 
stejný formát, barevné zpracování a pokusíme se  
i přinést nové pravidelné rubriky. Jsme moc rádi, 
že jste vy, občané obou částí naší obce, s námi 
spolupracovali a přinášeli všem spoluobčanům 
informace o dění v Palkovicích i na Myslíku. Měli 
jsme možnost sledovat kulturní a společenský ži-
vot našich spolků a klubů. Takové informace by 

měly být nedílnou součástí obecních periodik. Do 
jaké míry se nám to všechno povedlo, nechává-
me na vašem laskavém posouzení. Ale vzhledem 
k tomu, že jste nám po celý rok prakticky moc ne-
nadávali, máme za to, že jste přijali změny i vy. Sa-
mozřejmě vaše připomínky jsou pro nás důležité 
a budeme vždycky za ně rádi. Závěr roku je spo-
jen také s celou řadou kulturních a společenských 
akcí. Naše obec určitě nebude pozadu. Chceme 
vás touto formou pozvat na všechny akce, kte-
ré jsou před námi, ať už je pořadatelem kdokoliv. 
Svoboda shromažďování je neskutečný demokra-
tický dar a je škoda jej nevyužít.

Závěrem vám chceme popřát klidné prožití 
doby adventní plné očekávání a pro dobu vánoční 
si vám dovolujeme popřát spoustu krásných neo-
pakovatelných chvil v kruhu vašich nejbližších. 

V novém roce 2017 vám jménem redakční 
rady přejeme hodně zdraví, vzájemného po-
chopení, radost a pohodu ve vašich rodinám 
a v neposlední řadě spoustu splněných tužeb  
a přání. Ať se celý příští rok pro vás nese  
v pozitivních duchu s myšlenkou, že každá  
sebevíce negativní zkušenost může mít pro 
nás vždycky pozitivní důsledek. Bohudík.

S úctou a jménem redakční rady 
Ing. Tomáš Huďa
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Slovo starosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Sněhové vločky k zemi se snáší, 
mráz si s okny pohrává, 

chybí už jen pár stran v kalendáři, 
vánoční čas nastává.

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
pomalu nadchází kouzelný vánoční čas. Přeji 

Vám, abyste si i v předvánočním spěchu našli čas 
na posezení se svými blízkými u adventního věnce 
nebo na procházku zimní krajinou. Rád se s Vámi 
potkám na předvánočním jarmarku, který se le-
tos uskuteční v sobotu 3. prosince před kulturním 

domem, kde můžete ochutnat svařáček, vařonku 
nebo medovinu. Určitě bude i něco k zakousnutí. 
Můžete si zde vyzkoušet starodávné vánoční zvy-
ky a poslechnout si vystoupení malých i velkých 
účinkujících. Děti jistě uvítají již tradiční lampióno-
vý průvod a rozsvícení vánočního stromu.

Přál bych si, aby letošní Vánoce byly pro Vás 
skutečně svátky klidu, pohody a štěstí.  

Do nového roku 2017 Vám přeji hodně zdra-
ví, pohody, lásky a splnění všech, i těch nejtajněj-
ších přání.

Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané, 
blíží se konec roku a ten bývá často obdobím 

bilancování. Já tentokrát udělám výjimku a shrnutí 
roku si ponechám až do dalších listů. V rámci své-
ho úvodníku bych se zaměřil pouze na podobu 
centra. V době čtení těchto listů již bude po de-
batě k centru (30. 11.), na které jsme Vás pozvali 
formou zveřejnění na internetu a všech vývěskách. 
Centrum obce a jeho přestavba je čím dál více ak-
tuálnější téma z několika důvodů. Jednak technic-
ká stránka staveb v centru sloužících občanům je 
často už na kraji jejich životnosti (toto se týká ze-
jména domu služeb). Dále demografické změny  
v obci a nové legislativní požadavky nás samy že-
nou k tomu, že je potřeba zajistit větší kapacitu 
školky a školy. A ač se to nezdá, jedná se o spojité 
nádoby. Protože např. dlouho diskutované přestě-
hování lékařů a obecního úřadu do centra obce by 
napomohlo řešit právě tyto otázky kapacity školy  
a školky. Další skutečností, která nahrává větším 
zásahům v centru obce, je reálná poptávka obča-
nů po službách (např. chybějící důstojná restaura-
ce či kavárna v centru, malá škála prodejen apod.), 
které u nás chybí. Dalším a podle mě hlavním fak-
tem je to, že centrum obce prostě neplní svou 
funkci.  Nejsou v něm koncentrovány služby pro 
občany a ty, které tam jsou, nemají často odpoví-
dající důstojné zázemí (např. knihovna). Centrum 

prostě nefunguje a neplní svou funkci, na čemž se 
shodne snad každý občan. 

Právě snaha vedení obce řešit problémy centra 
a konečně se pustit do odvážnějších kroků ve pro-
spěch občanů, je v poslední době patrná. A zde se 
musím zastavit. Mne osobně nejvíce mrzí, že veš-
kerá debata a kritika se strhla jen a pouze na to, 
zda „mají být rovné či šikmé střechy“. Já osobně 
jsem kvůli tomu terčem často nevhodných a osob-
ně mířených urážek v různých diskusních fórech 
na internetu od stále opakující se skupinky cca pěti 
lidí, kteří ani jednou ještě nepřišli s nějakým kon-
struktivním návrhem či připomínkou. Když jsem 
se rozhodl kandidovat do zastupitelstva, tak jsem  
s možnými osobními útoky počítal, takže kvů-
li toho si zde nestěžuji. Na tom všem mě nejvíce 
mrzí, že nekonstruktivní kritický názor několika lidí 
dokáže často zastínit veškeré věcné připomínky  
a souhlasný názor dalších občanů, kteří jej však 
stejně hlasitě neprezentují na internetu. 

Jedná stránka je funkčnost centra, tj. rozsah slu-
žeb, které v něm chybí a které by se zde měly pře-
sunout. Na této objektivní potřebě se dokážou 
shodnout snad všichni. Druhou stránkou je pak ar-
chitektonická podoba centra a jednotlivých staveb. 
A zde je pravdou, že „estetika“ a „vzhled“ není ob-
jektivním faktorem a vždy se najdou lidé, kterým 
se něco líbit bude a naopak. Čekat zde na to, až 
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Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 17. 10. 2016  
ve Sportovně kulturně společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 1. 6. 2016 a 22. 8. 2016.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce ze 7. 9. 2016, 21. 9. 2016, 26. 9. 2016, 29. 9. 2016 a 3. 10. 2016.
3. Zápis Kontrolního výboru z kontroly č. 3 - audit smluv uzavřených mezi Obcí Palkovice a společ-

nosti Kamil Mrva Architects, s.r.o. a kontroly č. 4 - audit smluv a zakázek mezi Obcí Palkovice a spo-
lečnosti ECHOpix s.r.o.

4. Zápis č. 5/2016 z jednání Finančního výboru, které se konalo 3. 8. 2016.
5. Zprávu starosty obce Radima Bači o opravě povrchu místních komunikací v Palkovicích a na Mys-

líku v roce 2014.
6. Rozbor hospodaření Obce Palkovice k 30. 9. 2016.
7. Protokol o kontrole projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice, č. 

CZ.1.10/4.1.00/05.01859 vydaný Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko - Úřadem 
regionální rady ze dne 12. 10. 2016.

8. Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o. za školní rok 2015/2016.
9. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 v roce 2016 vydaný 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Karolína Žilková.
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. František Žídek a Ing. David Kula, MBA.
4. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - 

nové vyhlášení“ uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Sdružením „MTS + STASEKO pro kanalizaci Pal-
kovice“.

5. Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora uzavřenou mezi Obcí Palkovice a LAVI 
Engineering s. r. o. na výkon technického dozoru investora a činnosti související se zhotovením díla 
„Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“.

6. Příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Prevent Mo-
rava s. r. o. související se zhotovením díla „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“.

7. Rozpočtové opatření č. 9/2016.

bude 100 % shoda je podle mého názoru nemož-
né. Před nedávnem se mi do rukou dostal návrh 
koncepce podoby centra obce z roku 1982, který 
chystal Hutní projekt. Dle tehdejšího návrhu mělo 
centrum vypadat úplně jinak a celkově v něm mělo 
být cca pět až sedm nových staveb. A pro zajíma-
vost, úplně všechny stavby již tehdy měly zcela rov-
nou střechu… Ale jak jsem psal výše, bylo by ško-
da, kdyby se veškerá diskuse vedla jen kolem toho, 
zda střecha má být rovná či šikmá. Mne osobně jde 
o to, aby centrum obce hlavně plnilo svou funkci 
a současně mělo architektonicky kvalitní podobu, 
která odpovídá jeho významu a období, kdy jej bu-
dujeme. A proto si myslím, že by byla velká škoda 

sklouznout do průměrnosti či stavět „retro stavby“ 
tak, jak se stavěly před desítkami let a jak některé 
obce dodnes staví. Nechme tedy architektonickou 
podobu na profesionálních architektech, kteří ve 
svém oboru dosáhli řady ocenění a postavili řadu 
výborných staveb. V ČR i zahraničí existuje řada po-
zitivních příkladů, kdy přes počáteční nevole se po-
dařilo vybudovat v obcích naší velikosti takové stav-
by, na které jsou dnes všichni pyšní a odpovídají 
svému významu a době, kdy byly postaveny. Měj-
me tedy ambici mít centrum obce, které bude mít 
svou architektonickou kvalitu a stane se pozitivním 
symbolem naší obce na desítky let dopředu.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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8. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Vladimírem a Alenou Bačovými 
ve věci prodeje pozemku p. č. 184/2 k. ú. Palkovice.

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11930/15/LCD ze dne 10. 11. 2015. uzavřený mezi Obcí Palkovice 
a Českou spořitelnou a. s. 

10. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou – oblast Frýdlantsko uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem. 

11. Darovací smlouvy ve věci příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016 dle přílohy  
č. 1 tohoto zápisu.

III. pověřuje:
1. Starostu obce Radima Baču a místostarostu obce Ing. David Kulu, MBA Palkovice realizací poptáv-

kového řízení na zajištění úvěru určeného k financování investičních projektů v obci Palkovice.

IV. ukládá:
1. Mgr. Petru Gřesovi doporučit změny Interní směrnice č. 1/2015 Pro zadávání veřejných zakázek ma-

lého rozsahu do příštího jednání ZO. 
2. Radě obce Palkovice zajištění právního posouzení smluv o dílo Palkovice č. 1/2015 až 6/2015 do 

příštího jednání ZO.

V. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1056/3 k. ú. Myslík.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1098/2 k. ú. Myslík.
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1098/3 k. ú. Myslík.

VI. zamítá:
1.  Žádost Evy Krhutové a Petra Krhuta o odkup pozemků p.č. 1435/1 a 1434/1, k. ú. Palkovice.

V Palkovicích dne: 17. 10. 2016

 Radim Bača      Ing. David Kula, MBA
   Starosta              Místostarosta
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Požadavkem k dopravní komisi obce Palkovi-
ce, bylo prosadit instalaci výhledových zrcadel na 
nepřehledných místech v obci. Komise posoudila 
jednotlivé žádosti, kterých bylo několik. V součas-
né době jsou shromažďovány podněty další. 

Dopravní komise přistupovala k věci se „střízli-
vým pohledem zdravého rozumu“ se zřetelem na 
rychlost, kterou se v navazujících úsecích dá bez-
pečně jet, dopravní význam komunikace, intenzi-
tu dopravy na vedlejších komunikacích, úhel křížení 
komunikací, dopravně technické podmínky a také  
s ohledem na účelně vynaložené finanční prostřed-
ky.  Projednané požadavky byly dopravní komisí  
s navrhovaným řešením doloženy kompetentním 
institucím, které vydaly stanoviska, načež mohlo 
dojít k samotné instalaci. A tak v současnosti lze 
tato zrcadla spatřit na „Staré cestě, u Hospůdky  
u Arnošta a výjezdu u Vahalíků ve směru na Myslík.“ 

V obci jsou i další místa křížení či výjezdů, u kte-
rých lze zvažovat umístění zrcadel, ale mnohdy sta-
čí, aby majitelé přilehlých pozemků či zahrad upra-
vili oplocení či vzrostlé keře tak, aby dopravní si-

tuaci neztěžovali. I při samotné výstavbě oplocení 
by měli vlastníci zvážit, zda jejich „esteticky krásné 
oplocení“ nebude bránit v dostatečném výhledu  
a bezpečném výjezdu, tak aby se věc nemusela ob-
tížně řešit „až se něco stane“ a přenášeli odpověd-
nost a problém k řešení na obec. To je však na sa-
motných vlastnících a jejich přístupu ke svému okolí.

Názorným kladným příkladem je uvědomělý 
přístup vlastníka zahrady před mostem u „zastáv-
ky Trafostanice“, který ořezem keřů uzpůsobili vý-
hled tak, že je křižovatka přehlednější.

Mgr. Petr Gřes, člen dopravní komise

IV. etapa výstavby kanalizace

Obec Palkovice zahájí IV. etapu výstavby kana-
lizace ve třech lokalitách – Podhůří, Osada a pod 
Rakovcem. Jedná se o největší investiční projekt  
v historii obce. Stát bude 115 miliónů korun, přičemž 
75 miliónů obdrží obec z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Na nově vybudovanou splaškovou 
kanalizaci se napojí přes 1200 obyvatel Palkovic. 
Stavba by měla být hotova do konce příštího roku. 

Díky projektu by mělo dojít ke zlepšení kvality 
vod v obci a dopad by měl mít i na kvalitu vody 
v přehradě Olešná. V úterý 1. listopadu 2016 byla 
podepsána Smlouva o dílo mezi Obcí Palkovice  
a společností Metrostav a.s. a STASEKO PLUS s.r.o., 
která bude celou stavbu realizovat.

Výhledová - odrazová zrcadla
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Někteří z Vás zajisté zaznamenali nová ovocná 
stromořadí v naší obci v lokalitách Podhůří a Kúty. 
Povodí Odry zde aktuálně v rámci náhradní výsad-
by za dřeviny pokácené v rámci čistění přehrady 
Olešná provádí výsadbu cca 400 ks slivoní, jabloní 
a třešní. Jedná se o původní druhy ovocných stro-
mů, které do naší krajiny odjakživa patřily. Velká 
část jich však byla vykácená v rámci kolektivizace, 
kdy docházelo ke zcelováni lánů. Jelikož si mys-
líme, že tato kulturní krajina dotváří velmi vhod-
ně celé prostředí, ve kterém žijeme, chtěli bychom 
podpořit další výsadbu původních ovocných dře-
vin v naší obci. V současné době se také nabízí 
možnost k tomuto využít dotace z Evropské unie.

Proto vedení obce přichází s předběžnou na-
bídkou na zajištění bezplatné výsadby těchto dře-
vin v katastru Palkovic a Myslíků. Pokud máte zá-
jem o výsadbu na svém pozemku (tj., musíte 
být jeho vlastníkem), kontaktujte mne prosím na 
e-mailu mistostarosta@palkovice.cz nebo pro-
střednictvím podatelny OÚ nejpozději do konce 

ledna 2017. Vaše žádost by měla obsahovat vaše 
identifikační a kontaktní údaje ( jméno, adresa, te-
lefon a e-mail), seznam pozemků, kde by měla vý-
sadba proběhnout, popis požadovaných druhů 
ovocných stromů a jejich množství. Všechny po-
žadavky následně budou vyhodnoceny, a pokud 
vyhoví dotačním podmínkám, budou zařazeny do 
projektu výsadby. Zájemce o výsadbu musí splnit 
tyto podmínky:
1) Výsadba musí být realizovaná mimo zastavitel-

né území obce dle územního plánu.
2) Podporována je zejména liniová a skupinová 

výsadba dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy, 
břehové porosty, remízy), založení nebo obno-
va krajinného prvku.

3) Pozemek, kde bude výsadba realizována, ne-
smí být po dobu 20 let oplocen a musí být vol-
ně přístupný.

4) Není podporována výsadba sadů a ovocných 
zahrad.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

INFORMACE PRO OBČANY

Výsadba krajinných struktur – stromořadí v naší obci
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Takto třídíme odpady…

Obec Palkovice má v současné době na úze-
mí Palkovic a Myslíku 28 sběrných míst určených 
pro tříděný odpad plasty, papír, sklo a textil. Dále 
obdrželi občané 800 ks kompostérů na biologic-
ký odpad. Dvakrát týdně provozuje Obec sběrný 
dvůr (středa 15.00 – 18.00, sobota 8.00 – 11.00), kde 
mohou občané odevzdat bezplatně velkoobjemo-

vý odpad (matrace, nábytek, koberce apod.), bio-
logický odpad (tráva, listí apod.), nebezpečný od-
pad (zbytky barev, olejů, chemikálií) a elektrozaří-
zení (televize, pračky, ledničky, počítače i drobné 
elektrospotřebiče).

Je tedy skutečně nutno mít v obci takovýto ne-
pořádek??? 

Obecní kalendář
Obec Palkovice připravuje obecní kalendář na rok 2017. Předplatitelé Palkovických listů jej ob-

drží během prosince do svých schránek. Tento kalendář bude také v prodeji na Obecním úřadě  
v Palkovicích. Prodejní cena činí 100,- Kč.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,

v současné době se pohybují po vesnici zástupci různých aukčních firem, které nabízejí zpro-
středkování nákupu komodit elektrické energie nebo zemního plynu. 

Upozorňujeme občany, že se Obec Palkovice do žádné aukce pro domácnosti nepři-
hlásila. Pokud se tito lidé odvolávají na Obecní úřad nebo starostu, nezakládá se toto je-
jich tvrzení na pravdě. 

Občany navštěvují také zástupci firem nabízejících levnější energie. 
Zvažte velice dobře uzavírání nových smluv, a pokud máte jakékoliv pochybnosti, raději s pod-

pisem smlouvy posečkejte.
Před podpisem jakékoliv smlouvy si řádně přečtěte všechny podmínky!!!
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Zabezpečte vodoměry před zamrznutím!

Výměnu poškozeného vodoměru platí zá-
kazníci, kteří za něj nesou odpovědnost.

Před zimou a v jejím průběhu je kromě 
pečlivého zazimování zahrady a domu nutné 
se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem 
domovní vodoměr. Nepodceňujte tato opat-
ření. Vyhnete se nepříjemným situacím, které 
mohou mít kromě vašeho pohodlí negativní 
dopad také na vaši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do značné 
míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umís-
těný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním 
prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její peč-
livé uzavření tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se 
potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mo-
hou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepel-
nou izolací. Je možné použít například polystyren 
nebo minerální izolační vatu – nikoliv však skel-
nou.“

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, 
je vhodné zabránit vystavení vnitřní instalace a vo-
doměru účinkům mrazu například vnější tepelnou 
izolací. Je potřeba zkontrolovat, zda nemůže mra-
zivý vzduch pronikat k vodoměru například otevře-
ným, případně rozbitým sklepním oknem. Teplota  
v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybo-
vat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je 
vhodné obalit izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v pří-
padě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní insta-
laci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplo-
tou – například horkovzdušnou pistolí nebo ote-
vřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou 
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je 
nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vo-
doměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjisti-
telné po jeho demontáži.“

Všechny vyjmenované případy poškození vo-
doměru mají negativní finanční dopad na zákaz-
níka, od něhož společnost SmVaK Ostrava v da-
ném případě vyžaduje náhradu škody spočívající 
ve výměně poškozeného vodoměru. Zákazníci to-
tiž plně odpovídají za jeho zabezpečení. Celková 
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny da-
ného typu vodoměru a času potřebného pro jeho 
montáž. Přesáhne však částku 2 000 korun.

Před zamrznutím je třeba chránit také vodo-
vodní přípojku. Základním faktorem je to, aby 
byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde 
se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden 
metr, ve zpevněných plochách až do 150 centi-
metrů. Kritickým místem jsou zde místa venkov-
ních uzavíracích armatur, místa se sníženým kry-
tím (např. přechody vodních toků), souběhy s po-
trubím dešťových kanalizací apod.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské  
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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Literární soutěž Kalusův kalamář

Gymnázium Porg

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

V pátek 21. 10. 2016 reprezentovaly naši školu žá-
kyně 5. třídy Ester Kuchařová, Alexandra Leňková  
a Marie Mazurová a žákyně 6. B třídy Kateřina Ko-
louchová Adéla Radová a Kristýna Žůrková v 1. roč-
níku literární soutěže Kalusův kalamář v Základ-
ní škole Čeladná. Všichni byli přivítáni panem sta-
rostou, paní ředitelkou a po rozdělení do věkových 
kategorií bylo soutěžícím sděleno zadání - během 
jedné hodiny měli vytvořit co nejzajímavější báseň 
na téma škola. Zatímco pak porota složená z dětí 
4. – 9. třídy a z vyučujících českého jazyka pročíta-

la všechny práce, soutěžící měli možnost navštívit 
památník básníka Josefa Kaluse, poslechnout si vy-
právění básníkova syna a básníkovy vnučky a zapo-
slouchat se do některých veršů ze sbírek J. Kaluse. 
Po návratu do školy proběhlo vyhodnocení nejzda-
řilejších prací, byly mezi nimi i básně našich žákyň. 
Alexandra Leňková a Marie Mazurová vytvořily bás-
ně, které vybrala jako nejzdařilejší žákovská porota, 
báseň Adély Radové porota pedagogů a báseň Ka-
teřiny Kolouchové byla oceněna porotou žákovskou 
i porotou pedagogů.  Mgr. Jitka Krpcová

Dne 9. 11. 2016 se vybraní žáci z 5. třídy zú-
častnili vědomostně-dovednostní soutěže, kterou 
pořádalo Gymnázium Porg Ostrava. Ukázali své 
vědomosti a ze 40 škol z několika krajů postou-
pili mezi osm nejlepších do dalšího kola, které se 

uskuteční dne 1. 12. 2016 v Ostravě. Z úspěchu se 
radovali: Alexandra Leňková, Amálie Tikalová, Ma-
rie Mazurová, Aleš Janošec, Hynek Klečka.

Držme jim všichni palce, ať jsou opět úspěšní.
Mgr. Šárka Juřicová
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Báseň Kateřiny Kolouchové, žákyně 6. B

V našem státě školy dobré jsou
a moc dobře fungujou.
Ráno ani nesnídám
a do školy pospíchám.

Zvoní, zvoní, je to tak,
pověs bundu na věšák.
Školní učení
není žádné mučení.

V hodině pozor dáváme,
učitele posloucháme.
Učitelé a učitelky se snaží moc,
abychom se neučili celou noc.

Psaní, čtení, počítání,
ve škole je všechno k mání.
Angličtina, čeština, matika,
nejlépe to umí Anika.

Třikrát dvě je šest,
učím se „ostošest“.
I když se učím víc a víc,
stejně mám pocit, že neumím nic.

Učím se, učím,
pořád mi to nejde,
učitelka říká:
„Jen klid, ten stres přejde.“

Zvoní. Hurá, přestávka je tu,
oslovím tedy Markétu.
Markéta moje kamarádka je,
na trombón vám zahraje.

Zvoní zase na hodinu,
teď už máme jen „matynu“.
Až matika přejde,
konec školy vzejde.

Tak je konec matiky
a veškeré praktiky.
Teď už jenom těším se,
na obědě přejím se.

Co na oběd máme?
Pořád se vyptáváme.
Na dobrý oběd jdeme,
dobrou chuť si popřejeme.

Úkoly doma napíšu,
opravdu se nepřepíšu.
Naučím se na test,
ať pak nemám trest.

Za špatnou známku
nemám poznámku.
Musím se ale učit znovu,
ať opravím si ji trochu.

A potom celou noc
těším se do školy moc.

Branný závod na 1. stupni ZŠ

Ve čtvrtek 29. září proběhl na 1. stupni „Branný 
den“, při kterém si děti osvojily a procvičily doved-
nosti, které potřebují v denním životě. Branný den 
byl pro děti připravený formou branného závo-
du. Děti z různých tříd byly vylosované do hlídek, 
které na 7 stanovištích plnily úkoly s brannou té-
matikou. Na stanovištích je kontrolovali spolužáci  
z 5. třídy. V hlídkách museli starší spolužáci pomá-

hat mladším a pracovat jako tým. Nejlepších vý-
sledků dosáhla hlídka ve složení: Štěpán Zeman, 
Nela Dreslerová, Václav Kula, Karolína Kolibová, 
Šimon Balog, Tereza Stodůlková a Ondřej Barabáš. 
Všechny děti byly oceněny drobnými odměnami. 
Jelikož nám přálo krásné počasí, děti si celý den 
užily krásné podzimní přírody a spokojené odchá-
zely domů. Mgr. Alice Gorelová
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Gospeloví zpěváci ve škole

Branný den na 2. stupni ZŠ

Dne 21. 10. 2016 jsme ve škole v Palkovicích jako 
každý rok přivítali zahraniční hosty, zpěváky gospe-
lových písní z Anglie. Tato skupina každoročně vy-
stupuje ve Frýdku-Místku a součástí jejich poby-

tu u nás je i návštěva některých základních škol. 
Pro žáky 2. stupně je to skvělá příležitost, jak vidět 
a slyšet rodilého mluvčího. Osm zpěváků a muzi-
kantů se nejprve žákům 6. a 7. třídy představilo  

V pátek 30. 9. 2016 se v areálu sjezdovky v Pal-
kovicích konala školní akce s názvem Branný den. 
Žáci druhého stupně byli rozděleni do pětičlenných 
družstev, která během tříkilometrového okruhu pl-
nila různé úkoly na celkem osmi stanovištích. Děti 
si vyzkoušely např. střelbu ze vzduchové pušky, ob-
vazové techniky, seznámily se s nebezpečími, která 
na ně číhají v přírodě, s jedovatými živočichy v ČR 
atd. Cílem akce bylo propojit sport se schopnostmi 
a dovednostmi žáků. Na každém stanovišti získáva-
li žáci body do svých herních karet. V cílovém pro-
storu byly body pečlivě sečteny a družstva, která 
se umístila na prvních třech místech byla odměně-
na sladkými odměnami, krásným počasím a potles-
kem všech zúčastněných. Mgr. Pavel Tomalík
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Drakiáda 2016

Dne 15. 10. 2016 byla sobota a opět po roce se 
konala na hřišti za tělocvičnou v Palkovicích „Dra-
kiáda“. Počasí nám přálo, bylo slunečno a krásně 
foukal vítr. Kolem 10 hodiny ranní se začaly shro-
mažďovat děti se svými létajícími draky a tréno-
vat udržení draků na nebi. Jako startovné dostaly 
bonbónek. Soutěžilo se tradičně ve dvou katego-
riích: ručně vyrobený drak a drak koupený v ob-
chodě. 

Opět bylo velmi těžké, vybrat ty nejlepší létající 
draky. A jak to dopadlo:
I.  kategorie: ručně vyrobený drak
    1. místo Markétka Nedbalová (2. třída ZŠ)
    2. místo Ondřej Barabáš (2. třída ZŠ)
    3. místo David a Tomáš Kopečtí (1. třída ZŠ)

II.  kategorie: drak koupený 
    1. místo Toník a Honzík Vaškovi (1. třída ZŠ)
    2. místo Monika Krpcová (4. třída ZŠ)
    3. místo Marika Michnová (3. třída ZŠ)
    4. místo Filip a Matouš Muroňovi 
        (3. třída a 1. třída ZŠ)
    5. místo Honzík Jursa (3. třída ZŠ)

Speciální ocenění získal Patrik Meszároš (2. třída 
ZŠ) za největšího létajícího ručně vyrobeného draka.

Pro všechny děti bylo zajištěno občerstve-
ní. Díky všem sponzorům a rodičům dostaly děti 
umístěné na stupních vítězů dárkové tašky s pře-
kvapením. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Vychovatelky školní družiny

a potom jedna ze zpěvaček uváděla řadu různých 
aktivit pro žáky, kdy žáci mluvili, psali a provádě-
li různé činnosti. Cílem těchto aktivit bylo žákům 
vysvětlit, jak velký význam má na pocity jednot-
livce okolí, jak dokáží kamarádi člověka povzbu-

dit a zlepšit mu náladu. Návštěva měla u žáků vel-
ký úspěch. Ačkoli letos byla návštěva velmi krátká, 
věříme, že i tak akce pomohla k prohloubení klad-
ného vztahu k anglickému jazyku.

Mgr. Barbora Vraníková

Výjezd do ZOO pro oceněné žáky

Dne 25. 10. 2016 se konal výjezd do ZOO v Ost-
ravě pro žáky, jejichž výtvarné práce získaly na vý-
stavě zahrádkářů nejvíce hlasů. Vybráno bylo cel-
kem 42 dětí z MŠ a žáků ZŠ, jejichž díla se na vý-
stavě nejvíc líbila. V zoologické zahradě jsme si 
prohlédli zvířata z různých koutů země, a zajíma-
vé vnitřní i venkovní expozice. Malé děti tradič-
ně nejvíce upoutala malá farma, kde mohly krmit 
kozy. Zahrada byla nově rozšířena o pavilón evo-
luce, ve kterém nás velice zaujal lenivý šimpanz. 
Na závěr prohlídky si děti nakoupily suvenýry pro 
sebe i své blízké. Výlet se nám moc líbil, odnesli 
jsme si spoustu nových informací. Děkujeme za-
hrádkářům za financování této akce.

Mgr. Barbora Vraníková
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Palkovice v U6

Hala U6 v ostravských Dolních Vítkovicích je 
známá nejen jako místo, kde se mohou lidé zá-
bavnou a interaktivní formou seznámit s vědecko-
-technickým pokrokem v našem regionu, ale jako 
místo konání populární soutěže pro žáky 2. stup-
ně základních škol. 4. října jsme se na základě po-
zvání České televize jednoho z jejích kol zúčastnili 
i my. Ve složení Eliška Kubalová, Matěj Minarčík, 

David Leňko, Vendula Veselková a Kateřina Žvá-
ková soupeřil náš tým s žáky ZŠ Hnojník, kteří byli 
velmi zdatným soupeřem. Po celodenním natáče-
ní se ale vracelo domů šťastnější jen jedno druž-
stvo, to naše. Pokud byste se chtěli o soutěži do-
zvědět více, můžete zhlédnout záznam na adrese 
decko.ceskatelevize.cz/video (datum vysílání 8. 11. 
2016). Mgr. Lukáš Bolek

Kola pro Afriku

V termínu 23. a 24. 1. 2017 
bude v ZŠ a MŠ Palkovice zří-
zeno sběrné místo charitativ-
ního projektu Kola pro Afriku, 
jehož posláním je umožnit dě-
tem v Africe cestu ke vzdělá-
ní. Kola pro Afriku se točí na 
principech dárcovství, dobro-
volnictví, spolupráce a vlast-
ní iniciativy lidí v ČR. Cestu 
africkým dětem ke vzdělání 
umožňují jízdní kola, která da-
rují lidé v ČR. Vámi darovaná 

kola tak podpoří rozvoj celko-
vé gramotnosti dětí, následně 
lepší možnost jejich pracov-
ního uplatnění a zvýšení je-
jich občanského statusu. Da-
rovat můžete nejen nepouží-
vaná kola (i rozbitá), ale i cy-
klopříslušenství (světla, blatní- 
ky,…) a cyklokomponenty (pláš- 
tě, duše, …). 

Děkuji Vám, že podpoříte 
dobrou věc.

Mgr. Pavel Tomalík
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Koncert skupiny Duo Jamaha v Palkovicích

Skvělá atmosféra, uvolněná nálada a řada zná-
mých písniček – to vše provázelo koncert skupiny 
Duo Jamaha v Palkovicích dne 19. 11. 2016. Otec 
Alfons a syn Marian dokázali dostat do varu snad 
všechny návštěvníky, kteří se koncertu zúčastnili. 
O úspěchu celé akce také hovoří řada pozitivních 
ohlasů návštěvníků, kterým se často tímto splnil 
jejich sen. Kulturní komise obce se v rámci pláno-
vání akcí snaží myslet na všechny věkové skupiny 
obyvatel a úspěch této akce nám říká, že bychom 
měli na příští rok něco podobného opět zorgani-
zovat. Kulturní komise
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Přijďte s dětmi do kina

Není kaplička – jako kaplička

Kulturní komise pro Vás rozšířila úspěšné a hoj-
ně navštěvované nedělní promítání v kině. Od pro-
since se můžete těšit na představení pro děti kaž-
dou neděli tak, že se pravidelně bude střídat nový 
film pro starší děti s pásmem pohádek pro mladší 
děti. Před Vánoci se tedy můžete těšit na pásmo 

vánočních pohádek, v novém roce pak na dětské 
filmy Jiřího Trnky či Břetislava Pojara. Více informa-
cí naleznete v části listů věnované kinu. Věříme, že 
tato představení si najdou své diváky a stanou se 
pravidelnou součástí nedělních odpolední. 

Kulturní komise

Zaujal mně článek o obnově kapličky na Bačo-
vém kopci na Myslíku v minulém vydání Palkovic-
kých listů, a protože to není jediná obnovená kap-
lička na Myslíku, dovolil bych si přidat do seznamu 
ještě jednu, byť nevysvěcenou. Určitě se najde ještě 
dost pamětníků ze starousedlíku na Myslíku, kteří si 
vzpomenou, že obdobná kaplička stávala při pol-
ní cestě vedoucí od obecní cesty směrem na Hůrky 
kolem Zemanového lesíku. Vzpomínám si, že místo 
bylo nazýváno „u sv. Jana“, kdo a proč zde tuto kap-
ličku postavil se mi již nepodařilo zjistit. Stála tam 

dlouho mezi poli, dlouho odolávala náporu volně 
se pasoucího dobytka, který sloup používal k otírá-
ní tak dlouho, až ho povalil. Dosud tam leží, zašla-
pán v bažinatém porostu. Nevím, zda tato skuteč-
nost podnítila jednoho starousedlíka – pana Vlka 
– ve zbudování kapličky nové, kterou postavil kou-
sek níž, v místě, kde vkusně upravil vývěr pramín-
ku vody. Místo doplnil vysázenou lípou a lavičkou. 
Snad bude sloužit po mnoha desetiletí kolemjdou-
cím k odpočinku a osvěžení s obyčejným – „odpo-
čiň, kdos Boží tvor“… Jan Vyvial
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Když máte chuť slavit, důvod se vždycky najde. 
Kalendář je přímo protkaný všemožnými svátky  
a významnými dny, o kterých často nemáme ani 
ponětí. Dnešní závěrečný vám některé z nich 
představí.

1) Mezinárodní den nenávisti (18. březen)

2) Mezinárodní den pracoviště (30. dubna) - 
Den pracoviště vyhlásila OSN jako dnem urče-
ným pro zlepšování vztahů na pracovišti, přátelství  
a osobní rozvoj. Taky se tento den těšíte do prá-
ce tak jako já?

3) Mezinárodní den ptačího zpěvu (2. května) – 
tady vlastně nevím, jestli slavit nebo ne. Na jedné 
straně slavičí zpěv při procházce s milou, na straně 
druhé sousedův neodbytný kohout ve čtyři ráno…

4) Světový den žen žijících na venkově (15. říjen) 
– aneb, ať mají maminy z vesnice taky důvod k osla-
vě (a pustit z rukou motyku nebo je vytáhnout ze 
dřezu)…

5) Světový den koktejlů (15. května) – připo-
mínka první zmínky o koktejlu jako takovém. 
(rok 1806, časopis The Balance). A fakticky nejde  
o koktejl mléčný…

6) Mezinárodní den objetí zdarma (5. červen-
ce) - je dnem kdy se po celém světě lidé na uli-
ci objímají. Tomuto dni dal vzniknout Juan Mann, 
který při příletu do Sydney na letišti viděl, jak se 
všichni objímají a vítají se svými blízkými, ale on se 
neměl s kým obejmout. Vyrobil si proto transpa-
rent s nápisem „“Free hugs““ (objetí zdarma), po-
stupně k němu začali chodit lidé a objímat ho.

7) Evropský den mozku (11. březen) – je zřejmé, 
že bez mozku by žádný z nás nemohl žít a fungo-
vat. Přitom se jedná o jeden z nejméně probáda-
ných orgánů lidského těla. 
Jestli to třeba nebude tím, že mozek sice máme  
v hlavě všichni, ale návod k použití u některých je-
dinců nebyl přiložen…

8) Den Energy drinků (15. srpen) – on si dnes 
ještě někdo sám a dobrovolně tohle nalévá do ža-
ludku?

9) Mezinárodní den spodního prádla (3. du-
ben) – taky vám doma vždycky říkali, že musíte 
mít pokaždé čisté spodní prádlo, když jdete ně-
kam ven? Co kdybyste museli náhle třeba k lékaři? 
Ve světě se tento den slaví ve velkém, takže místo 
výletu za čerty do Rakouska berte raději New York 
s jeho pochodem ve spodním prádle. 

10) Světový den toalet (19. listopadu) - byl tu 
kdysi slogan „na záchodě nejsi sám, je tam s tebou 
harmasan“ –  a dnes už je tam s námi i mezinárod-
ní záchodová organizace. Víte např., že na zácho-
dě prosedíte asi 3 roky svého života? 
Světový den toalet – ano, i záchod má svůj den!  
A přesto, že ve většině států a měst jsou toalety již 
samozřejmostí, stále existují místa, kde tomu tak 
není (a kadí se na ulici). Den toalet má za úkol zvý-
šit podvědomí o tomto problému, které s sebou 
nese spoustu onemocnění a zároveň šířit a osla-
vovat hygienu. A nezapomeňte spláchnout!

Díky, že jste dočetli až sem.
Ing. Richard Vysloužil

Významné dny - speciál

VÝZNAMNÁ DATA
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Pokračování seriálu principů fungování samosprávy

SAMOSPRÁVA

1. Základní principy fungování obce a jejich orgá-
nů

2. Finance, rozpočet, hospodaření s majetkem 
obce a územní rozvoj obce

3. Veřejné služby v obci, veřejný pořádek a bez-
pečnost

4. Školství a kultura
5. Samospráva krajů
6. Životní prostředí a doprava
7. V demokracii vzájemně komunikujeme

7. V demokracii vzájemně komunikujeme
V předešlém čísle Palkovických listů jsme do-

končili seriál o veřejných službách v obci. Dnes si 
přiblížíme přenos, sdělování či výměnu informací. 
V této kapitole se zaměříme na komunikaci pře-
devším v rovině právní. Podíváme se, jak obča-
né získávají informace od obce včetně související 
ochrany osobních údajů. Stranou neponecháme 
ani vyřizování podnětů a požadavků občanů. Vše 
zakončíme specifickou kategorií a tou jsou stíž-
nosti a petice.

Pro veřejnou kontrolu činnosti obecních orgá-
nů je základním požadavkem co nejširší transpa-
rentnost správy obce. To ostatně vyjadřuje i Lis-
tina základních práv a svobod, která ukládá po-
vinnost mj. orgánům územní samosprávy při-
měřeným způsobem poskytovat informace 
o své činnosti. Samospráva by měla informace 
zpřístupňovat jak pasivně, tedy na základě žá-
dostí, tak aktivně, například zveřejňováním. Pod-
mínky stanoví zákon, jímž je především zákon  
o svobodném přístupu k informacím (informační 
zákon). Ten vymezuje základní právní rámec pro 
informování o činnosti obce.

Předmětem informační povinnosti obce jsou 
informace, které se vztahují k její působnosti, tedy 
zjednodušeně řečeno veškeré informace, kte-
ré vypovídají o činnosti obce. Je přitom lhostej-
né, zda obec informaci sama vytvořila nebo zda ji 
pouze „získala“, protože z hlediska zákona má vý-
znam pouze to, zda se informace vztahuje k pů-
sobnosti obce a zda jí obec disponuje. Může jít  
o informaci o správních řízeních, o nakládání  
s majetkem, o zaměstnancích apod.

Zákon vymezuje informaci jako jakýkoli zazna-
menaný obsah nebo jeho část v jakékoli podobě 
a na jakémkoli nosiči. Může to tedy být písemný 
záznam na listině, záznam uložený elektronicky 
(datový soubor) nebo záznam zvukový, obrazo-
vý nebo audiovizuální (typicky nahrávka zasedá-
ní zastupitelstva). Předmětem informační po-
vinnosti tedy striktně vzato nejsou dokumen-
ty, ale údaje v nich obsažené. V praxi se ovšem 
tento rozdíl obvykle stírá a žádosti o poskytnutí 
informací často znějí právě na vydání konkrétního 
dokumentu (například kopie smlouvy, zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce). Takové žádosti je 
pak nutné chápat jako žádosti požadující vydání 
všech informací, které daný dokument obsahuje.

Informace se poskytují dvěma způsoby: zve-
řejněním (povinným nebo dobrovolným) a na 
základě žádostí o poskytnutí informací, podáva-
ných konkrétními žadateli. Zákon přitom za zve-
řejněnou informaci označuje tu, která může být 
vždy znovu vyhledána a získána (například in-
formace vydaná tiskem, informace vystavená na 
úřední desce nebo informace zveřejněná na inter-
netu). Za zveřejněnou tedy považujeme informa-
ci, kterou si může každý zájemce v daném oka-
mžiku sám zjistit, aniž musí podávat žádost o její 
poskytnutí.

Okruh informací, které je obec povinna zve-
řejňovat, stanoví zákon o svobodném přístupu  
k informacím. Podle něj musí obec zveřejnit zá-
kladní stanovené údaje o své činnosti, mezi něž 
patří mj. popis organizační struktury, pře-
hled nejdůležitějších předpisů, podle nichž 
povinný subjekt zejména jedná a rozhodu-
je, sazebník úhrad za poskytování informací  
a elektronická adresa podatelny. Tyto informa-
ce musí být zveřejněny v sídle obce, tedy v budo-
vě obecního úřadu. Informace se zpravidla zve-
řejňují na úřední desce nebo na informační tabuli 
v sídle obecního úřadu. Obec je dále povinna ve 
svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit (na-
příklad na požádání u pracovníka obecního úřa-
du) právní předpisy vydané v rámci své pů-
sobnosti (tj. všechna nařízení a obecně závaz-
né vyhlášky) a seznamy hlavních dokumentů,  
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zejména koncepční a strategické povahy (na-
příklad rozpočet obce). Veškeré povinně zveřej-
ňované informace musí obec současně zveřejnit 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na 
internetu), a to ve struktuře stanovené prováděcí 
vyhláškou. Zákon dále ukládá povinnost zveřejnit 
způsobem umožňujícím dálkový přístup veškeré 
informace, které byly poskytnuty na základě 
individuálních žádostí. Tuto povinnost obecní 
úřad prakticky plní tím, že zveřejní na internetu 
každou odpověď, kterou poskytoval konkrétnímu 
žadateli (byla-li jím však fyzická osoba, nesmí bez 
jejího souhlasu uvádět údaje, které by tuto oso-
bu mohly identifikovat). Je vhodné zveřejnit (tzv. 
anonymizovanou) žádost o informace, aby zve-
řejněná odpověď na ni byla zasazena do srozu-
mitelného kontextu. Obec je dále oprávněna (ni-
koli povinna) dobrovolně zveřejňovat jakékoli dal-
ší informace, které vznikly její činností, respektive 
které se vztahují k její působnosti, a to v zása-
dě podle svého volného uvážení. Jediné omeze-
ní spočívá v tom, že nelze zveřejnit ty informace 
( jejich části), u nichž to informační zákon zakazu-
je. To znamená, že například při zveřejnění zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce nutno z tohoto 
dokumentu předem odstranit (vymazat, začernit) 
zákonem chráněné informace (typicky chráněné 
osobní údaje). Přitom platí jednoduché pravidlo – 
dobrovolně lze zveřejnit informaci v takové podo-
bě (a rozsahu), v jakém by ji bylo nutné zpřístup-
nit na základě individuální žádosti o její zpřístup-
nění.

Kromě zveřejňování informací je obec dále po-
vinna poskytovat informace na základě kon-
krétních žádostí, které může podat jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba. Žádost lze podat 
ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě 
nebo služby elektronických komunikací, tedy na-
příklad i obyčejným e-mailem. Ústní žádost vyři-
zuje obec neformálně, a není-li žadatel spokojen 
s odpovědí, musí žádost podat písemně. Naopak, 
je-li žádost podána písemně (a to i prostřed-
nictvím e-mailu), musí ji obec vyřídit zákonným 
postupem. Za řádně podané písemné žádosti se 
považují i ty doručené elektronickou poštou, aniž 
by byla datová zpráva opatřena uznávaným elek-
tronickým podpisem. To ovšem platí jen tehdy, je-
-li taková žádost doručena na elektronickou adre-
su podatelny obce. Žádost je podána dnem, kdy 
ji obec obdržela (kdy jí byla doručena). Žádost 
musí vymezit požadované informace, a to infor-
mace ve smyslu informačního zákona. Žadatel 
se přitom musí řádně identifikovat ( jménem, 

datem narození, adresou místa trvalého poby-
tu nebo bydliště, názvem právnické osoby, jejím 
identifikačním číslem, adresou sídla). Žádost musí 
obsahovat též adresu pro doručování, pokud 
se liší od adresy trvalého pobytu nebo sídla (ad-
resou pro doručování se rozumí též elektronická 
adresa, tedy e-mail, z něhož byla žádost podá-
na). Pokud žádost neobsahuje identifikační údaje 
žadatele a brání-li tento nedostatek jejímu vyří-
zení (například rozhodnutí o odmítnutí žádosti), 
lze žadatele do sedmi dnů ode dne doručení žá-
dosti vyzvat k doplnění. Pokud žádost nedosta-
tečně vymezuje požadované informace (napří-
klad je příliš obecná nebo nesrozumitelná), lze 
žadatele ve stejné lhůtě vyzvat k jejímu upřesnění. 
Žádost nemusí být odůvodněná a obec v zásadě 
není oprávněna důvod pro získání informace jak-
koli brát v úvahu. Poskytnutí informace tedy nelze  
odmítnout. 

Pokud žádost neobsahuje vady nebo byly-li 
tyto vady odstraněny, je třeba ji věcně vyřídit. Ža-
datele lze do 7 dnů ode dne přijetí žádosti odká-
zat na zveřejněnou informaci (žadatel ale může 
trvat na přímém poskytnutí informace). Pokud se 
žádost nevztahuje k působnosti obce, je na mís-
tě ji odložit a tuto odůvodněnou skutečnost sdělit 
žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Ne-
ní-li vhodné žádost vyřídit žádným z uvedených 
způsobů, musí obec požadované informace vy-
hledat a posoudit, zda je může poskytnout bez 
omezení nebo zda jejich vydání zcela nebo zčás-
ti brání některý ze zákonem stanovených důvo-
dů. Lhůta pro toto věcné vyřízení žádosti je 
15 dní, přičemž ji lze v zákonem taxativně sta-
novených případech prodloužit o dalších 10 dnů. 
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Všechny zákonné lhůty budou zachovány, jestli-
že byla příslušná zásilka alespoň v poslední den 
lhůty předána k doručení. Může se stát, že část 
požadovaných informací nebo veškeré informa-
ce nebude možné vydat z důvodu jejich zákon-
né ochrany. Mezi nejdůležitější důvody, které vy-
lučují zpřístupnění požadované informace, patří 
ochrana:
• osobních údajů,
• soukromí fyzických osob,
• obchodního tajemství,
• důvěrnosti majetkových poměrů,
• nových informací (podkladových materiálů),
• informací, které se vztahují výlučně k vnitřním 

poměrům povinného subjektu,
• informací získaných od třetích osob,
• informací o rozhodovací pravomoci soudů  

s výjimkou rozsudků.

Pokud zmíněný důvod nastane, ukládá zá-
kon povinnost žádost v rozsahu, v němž nebu-
dou informace zpřístupněny, správním rozhod-
nutím odmítnout. Týká-li se zákonný důvod pou-
ze části požadovaných informací, musí být sou-
časně poskytnuty veškeré ostatní informace, na 
které se zákonná ochrana nevztahuje (v poža-
dovaném dokumentu se například osobní úda-
je změní na anonymní a ve zbytku se dokument  
poskytne).

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákla-
dů za poskytnutí informací. Podmínkou je, že 
vydala sazebník úhrad a že požadavek na úhradu 
nákladů uplatnila před uplynutím lhůty pro po-
skytnutí informací. Zákon umožňuje požadovat 
úhradu skutečně vynaložených nákladů za poří-
zení kopií, opatření technických nosičů dat, ode-
slání informace žadateli a za čas strávený mimo-
řádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Jestliže obec žádost o poskytnutí informací 
nevyřídí v zákonem stanovené lhůtě vůbec, 
nebo má-li žadatel za to, že mu nebyly poskyt-
nuty veškeré požadované informace, může po-
dat na postup obce stížnost, a to do 30 dnů ode 
dne, kdy obci uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 
Jestliže žadatel nebude souhlasit s výší úhra-
dy nákladů, může proti ní rovněž podat stížnost, 
a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
úhradě. O stížnostech rozhoduje krajský úřad (do 
15 dnů od jejího předložení obcí). Jestliže obec 
žádost správním rozhodnutím zcela nebo zčás-
ti odmítla, protože podle jejího názoru informace 
nebylo možné poskytnout, může žadatel podat 
do 15 dnů odvolání. To se podává u obce, kte-

rá je musí do 15 dnů od doručení předložit spolu 
se spisem krajskému úřadu. Ten o odvolání musí 
rozhodnout do 15 dnů od předložení. Jak stížnos-
ti, tak odvolání může obec namísto jejich předání 
krajskému úřadu sama v celém rozsahu vyhovět 
(u stížnosti do 7 dnů od jejího podání, u odvolá-
ní do 15 dnů).

Každý povinný subjekt, a tedy i každá obec 
musí zpracovat a do 1. března následujícího roku 
zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v posky-
tování informací, která obsahuje zákonem stano-
vené údaje, především počty podaných žádostí  
o informace, počty vydaných rozhodnutí o odmít-
nutí žádostí a počty podaných odvolání. Výroční 
zpráva se zveřejňuje v rámci povinně zveřejňova-
ných informací, tedy i na internetu.

Kromě informačního zákona upravuje přístup 
k informacím též zvláštní zákon o právu na in-
formace o životním prostředí. Pokud tedy 
někdo po obci požaduje informace o životním 
prostředí, postupuje obec přímo podle tohoto 
zvláštního zákona a užití informačního zákona je  
vyloučeno.

Protože obec je na prvém místě společenstvím 
lidí, v komunikaci, která na její úrovni probíhá, se 
zachází s informacemi o fyzických osobách, ať už 
o občanech, zastupitelích, zaměstnancích či o dal-
ších dotčených lidech. Každou informaci o určené 
nebo určitelné fyzické osobě je nutno považovat 
za osobní údaj, a proto je nutné brát ohled na 
jeho zákonnou ochranu. Zvláštní kategorií osob-
ních údajů, pro jejichž zpracování platí – kvůli je-
jich specifickému charakteru a možnému závaž-
nějšímu zásahu do soukromí, které by jejich ne-
oprávněné zpracovávání představovalo – přísněj-
ší pravidla, jsou tzv. citlivé údaje. Konečný výčet 
kategorií citlivých údajů uvádí zákon o ochraně 
osobních údajů. Rozumí se údaje o určené nebo 
určitelné fyzické osobě, které vypovídají přede-
vším o jejím národnostním, rasovém nebo etnic-
kém původu, zdravotním stavu, náboženském či 
politickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin. 

Podle zákona o obcích jsou zasedání zastu-
pitelstva veřejná. Zasedání se tedy může zú-
častnit každý bez ohledu na svůj právní vztah  
k obci. S možností aktivní participace občanů 
obce na průběhu zasedání zákon počítá, když 
stanoví, že občan obce může vyjadřovat na za-
sedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím 
řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. 
Jinak řečeno, každý občan obce (případně dal-
ší oprávněná osoba) má nárok na to, aby mohl 
vystoupit a prezentovat svůj názor na projedná-
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vanou záležitost. Zákon předpokládá, že občan 
bude vyjadřovat stanovisko k věci projednávané. 
To znamená, že slovo mu musí být uděleno dříve, 
než zastupitelstvo o projednávané věci hlasová-
ním rozhodlo. Není ale rozhodné, zda se tak sta-
ne až po rozpravě zastupitelů nebo před ní. Dis-
kuse k projednávané věci může probíhat i „smí-
šeně“, bez ohledu na to, zda vystupujícím je za-
stupitel či občan obce. Za optimální lze považo-
vat vystoupení občanů přímo v rámci konkrétní-
ho projednávaného bodu. Podrobnosti pro uplat-
nění zmíněného práva občana obce lze upra-
vit v jednacím řádu zastupitelstva. Jak už bylo 
zmíněno, občan má vyjadřovat své stanovisko  
k projednávané věci. Nehovoří-li k věci zařa-
zené na program zasedání, nebo pokud hovoří  
v rozporu s jednacím řádem, může mu předseda-
jící odejmout slovo. Taková možnost by měla být  
výslovně uvedena v jednacím řádu, nelze však vy-
loučit její užití jen pro daný případ. Pokud by ob-
čan se zákrokem předsedajícího nesouhlasil, mělo 
by o odejmutí slova s konečnou platností rozhod-
nout zastupitelstvo. Zákon o obcích dále reguluje 
specifické oprávnění občana obce vyjadřovat se  
k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu obce za 
uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve sta-
novené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitel-
stva obce. Toto právo odpovídá povinnosti obce 
zveřejnit návrh rozpočtu nebo závěrečného účtu 
podle příslušného zákona. Od práva vyjádřit sta-
novisko k projednávané věci je třeba odlišit vy-
stupování občanů v rámci obecného bodu 
diskuse či podněty občanů, případně interpela-
ce občanů. Takový bod slouží k vyjádření jakého-
koli názoru občana na činnost obce a má být ja-
kousi diskusní arénou pro zastupitele a občany. 
Zařazení takového bodu je vhodné, nikoli však  
povinné.

Občanovi obce zakládá zákon o obcích  
i oprávnění nahlížet do některých základních 
dokumentů obce. Občan obce má právo na-
hlížet do rozpočtu obce a do jejího závěrečné-
ho účtu za uplynulý kalendářní rok, do usnese-
ní a zápisů z jednání obecního zastupitelstva, do 
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce 
a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. 
Do těchto dokumentů může občan obce nahlížet, 
případně si z nich pořizovat výpisy. S ohledem na 
současný stav techniky (a na judikaturu správních 
soudů) si může občan pořídit „výpis“ i vlastním 
záznamovým zařízením, například digitálním fo-
toaparátem. Občan může žádat i o poskytnutí ko-
pie těchto dokumentů. Občan obce má nárok na 

neomezený přístup k těmto dokumentům z hle-
diska jejich obsahu. I kdyby zmíněné dokumen-
ty obsahovaly osobní údaje nebo jiné zákonem 
chráněné informace, nemůže obec jejich zpří-
stupnění občanovi odmítnout. V tom je postave-
ní občana obce oproti jiným případným zájem-
cům o tyto dokumenty privilegované. Situaci se 
některé obce snaží vyhnout tak, že se chráněné 
údaje nezaznamenávají přímo do textu usnesení  
a k jejich určení text odkazuje na přílohu či na 
předkládací materiál. V takovém případě se však 
příloha či předkládací materiál stává faktickou sou-
částí usnesení a žadatel má na odkazované infor-
mace právo stejně, jako kdyby byly uvedeny pří-
mo v textu usnesení. Podá-li občan obce žádost  
o informace vymezené zákonným ustanove-
ním písemně, musí se žádost vyřídit. To zna-
mená, že nahlédnutí do dokumentů se mu musí 
umožnit do 15 dnů a občan se může proti pří-
padnému neposkytnutí informace bránit stížnos-
tí nebo odvoláním. Vzhledem k užití informač-
ního zákona může občan obce žádat i poskyt-
nutí kopie těchto dokumentů (obec však může 
za jejich poskytnutí požadovat úhradu). Zákon  
o obcích umožňuje občanovi přístup k usne-
sením i k zápisům z jednání zastupitelstva obce  
a k (pouze) usnesením ze schůzí rady obce. Po-
kud by občan požadoval kopii celého zápisu ze 
schůze rady obce, uplatní se pro vyřízení takové 
žádosti v plném rozsahu informační zákon. Zápis 
by tedy musel být poskytnut s odstraněním všech 
zákonem chráněných informací (této tzv. anony-
mizace se nebudou týkat jen usnesení, která jsou 
v zápise zaznamenána, protože k nim by občan 
měl přístup bez omezení). Zbývá dodat, že ne-
veřejnost schůzí rady obce není podle správních 
soudů důvodem k tomu, aby se občanovi zápis  
z takové schůze neposkytl.

Zákon o obcích dává občanovi obce právo po-
žadovat projednání určité záležitosti v samo-
statné působnosti radou obce nebo zastupi-
telstvem obce, je-li žádost podepsána nejmé-
ně 0,5 % občanů obce (hovoří se o tzv. kvalifiko-
vané žádosti a u té je povinnost zařadit požada-
vek do návrhu programu zasedání zastupitelstva 
či rady); musí být projednána na jejich zasedá-
ní nejpozději do 60 dnů, respektive v působnos-
ti zastupitelstva obce do 90 dnů. Pak je tu právo 
podávat orgánům obce návrhy, připomínky  
a podněty. Ty orgány obce vyřizují bezodkladně, 
nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastu-
pitelstva obce nejpozději do 90 dnů. Vztah těch-
to dvou ustanovení zákon výslovně neřeší, právní 
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nauka však dovodila, že v prvním případě smě-
řuje právo vůči zastupitelstvu a radě obce (prá-
vo požadovat projednání záležitosti), zatímco v 
případě druhém (připomínky, návrhy a podně-
ty) směřuje vůči ostatním obecním orgánům, ty-
picky vůči obecnímu úřadu, starostovi či obecní  
policii.

Petiční právo je jedním ze základních práv. 
Každý má právo se sám nebo společně s jinými 
obracet na státní orgány a orgány územní samo-
správy s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech 
veřejného nebo jiného společného zájmu. Petice 
směřující do samostatné působnosti obce, takové 
petice vyřizuje obec podle zákona o obcích (nej-
později do 60 dnů, respektive v působnosti zastu-
pitelstva obce do 90 dnů), jsou-li podány obča-
nem obce starším 18 let, případně jinou osobou 
oprávněnou podle zmíněného zákona.

Stížností podle správního řádu rozumíme vy-
jádření (podání) fyzické či právnické osoby, při 
kterém osoba (stěžovatel) upozorňuje na: 
• nesprávné chování či projevy úřední osoby,
• nesprávný úřední postup.

Na vyřizování stížnosti se přiměřeně použijí na-
příklad ustanovení správního řádu o postoupení 
pro nepříslušnost, protokol (ústní jednání), dor-
učování atd. Stížnost se posuzuje podle svého 
skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je 
označena. Jestliže příjemce stížnosti (obec) nemá 
s předmětem stížnosti nic společného, postoupí 
ji bez zbytečného odkladu k vyřízení příslušnému 
správnímu orgánu. Usnesení o postoupení stíž-
nosti se pouze poznamenává do spisu. O postou-
pení stížnosti současně informuje správní orgán 
(obec) stěžovatele. Obec jako příjemce stížnos-
ti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti 
uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní 
šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně 
s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanovis-
ka správních orgánů, kterých se věc týká, vyslech-
ne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě 
další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Stížnost vyřizuje obec bez zbytečných prů-
tahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné ná-
klady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžo-
vány, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jejího 
doručení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel  
v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze pře-
kročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit 
podklady potřebné k vyřízení. O překročení lhůty 
je vhodné stěžovatele informovat. Z písemného 
vyrozumění by mělo být zřejmé, zda byla podaná 

stížnost shledána důvodnou, částečně důvodnou 
či nedůvodnou. Správní orgán (obec) se v přípi-
su o vyřízení vypořádá se všemi body stížnosti  
a námitkami stěžovatele; sdělí, jaká šetření pro-
vedl a jakými úvahami se při posuzování stížnos-
ti řídil. V odůvodnění vyřízení stížnosti obec rov-
něž uvede, o jaké skutečnosti a právní předpisy 
se opírá. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, 
kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno 
či předáno k poštovní přepravě, bez nutnosti do-
ručovat ho do vlastních rukou adresáta.

Obdobně jako u stížnosti podle správního řádu 
jde v tomto případě o podání fyzické či právnic-
ké osoby upozorňující na chování či projevy 
úřední osoby, na nesprávný úřední postup 
nebo na jinou skutečnost, kterou nelze podřadit 
pod působnost správního řádu (například chová-
ní starosty vůči podateli podnětu, nesprávný po-
stup členů kontrolního výboru při výkonu kontroly 
apod.). Stížnost podle zákona o obcích má pouze 
podpůrnou povahu, což vyplývá ze skutečnosti, 
že pravidla pro jejich vyřizování stanoví rada obce 
a zákon o obcích se jimi blíže nezabývá. Před stíž-
nostmi podávanými podle zákona o obcích mají 
přednost formy podání upravené ve správním 
řádu. Jako stížnost podle zákona o obcích se tedy 
vyřizuje jen takové podání, které nelze podřadit 
pod podnět podle správního řádu.

Při vyřizování stížností podle zákona o obcích 
se obec řídí pravidly, která stanoví její rada. Pravi-
dla budou obvykle vycházet z právní úpravy pod-
nětů či stížností podle správního řádu a budou 
obsahovat podrobnosti ohledně jejich přijímání 
a vyřizování. Lze doporučit, aby veškeré stížnosti 
byly vyřizovány písemně a nejpozději do 30, pří-
padně 60 dnů ode dne jejich přijetí.

Závěrečná kapitola tohoto seriálu byla poně-
kud delší, ale pevně věříme, že jste v ní našli od-
povědi na otázky, které Vás zajímaly. Možná jste 
dosud nevěděli a po přečtení této kapitoly už víte, 
že pokud zastupitelé projednávají na veřejném 
zasedání zastupitelstva bod, ke kterému se chcete 
také vyjádřit, nemusíte čekat na diskusi, ale může-
te se do rozpravy přihlásit a vyřknout svůj názor 
ještě před hlasováním. Také jste se dnes dočetli, 
že Vaše žádost o poskytnutí informací, pokud je 
věcně správná, musí být vyřízena do 15 dnů nebo, 
že Vaše kvalifikovaná žádost musí být projednána 
do 60 či 90 dnů.  

Bc. Jana Ručková, Ing. Tomáš Huďa
Zpracováno podle „Příručka pro člena 

zastupitelstva obce po volbách v roce 2014“, 
Svaz měst a obcí České republiky 2014
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Osvětlení kurtů

Oddíl tenisu TJ Sokol Palkovice dokončil „Osvět-
lení víceúčelových kurtů“ ze získaného grantu 
OKD Srdcovka. 

Záměr nasvětlení plochy je tedy dokončen. Vy-
naložené úsilí členů tenisového oddílu umožní 
fotbalistům zimní venkovní přípravu na „umělce“. 
V současné době je hřiště připraveno pro podzim-
ní a zimní tréninky. Ke hře jim bude sloužit šest re-
flektorů, které dokonale osvětlují plochu a dovolí 
jim hrát v podvečerní i večerní době s bezpečně  
zajištěnými fotbalovými brankami uchycenými 
ocelovými lanky bránící převržení.  

Prodloužení konzol, elektro rozvody včetně 
montáže zajistili a vyrobili členové oddílu teni-
su svépomocně. Finanční částka 24 tisíc z nadace 
Srdcovka pokryla celé náklady nutné k jejich po-

řízení a zprovoznění, za což palkovičtí sportovci 
nadaci děkují.

Zbývá ještě nutná brigáda úklidu spadaného 
listí do plastového kompostéru a drobná úprava 
povrchu plochy.

Během roku získané finanční prostředky z členské 
základny, pronájmu sportoviště, sponzorských darů 
a dotace obce jsou dále profinancovány v údržbě, 
vybavení a doplnění dalšího zázemí a vybavení.

Při jedné z posledních brigád byla natřena be-
tonová stěna, osazeny sloupky oplocení ucpávka-
mi, oplechovaná a pokryta střecha dřevěného pří-
střešku a zajištěn pronájem mobilního WC. Počet 
členů oddílu v letošním roce opět stoupl na téměř 
70 tenistů.  

Mgr. Petr Gřes, oddíl tenisu TJ Sokol Palkovice

Workoutové hřiště v Palkovicích

Záměr k vybudování workoutového a dětského 
hřiště na zelené ploše za tělocvičnou, v místě stá-
vajících dětských herních prvků je odložen, to pro-
to “ aby bylo větší a lepší“.

Snaha doplnit veřejný prostor o sportovní prv-
ky dětského a workoutového volně přístupného 
hřiště neusnula. Vhodně navržené herní a cvičící 
prvky dostanou svou finální podobu a rozvržení až 
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po přesném vytýčení zamýšleného prostoru. Sna-
hou je vybudovat takové hřiště, které nejmenším 
dětem umožní rozvíjet své pohybové dovednosti 
a dospívající mládeži získat fyzickou zdatnost, ob-
ratnost a sílu. 

Ze získaných ohlasů je zřejmé, že o vytvoře-
ní takovéto plochy zájem je. Do samotné diskuze 
se zapojila téměř stovka místních občanů na fa-
cebookové stránce „Palkovice“.  Jeden z diskutují-
cích žijící v Brně a mající vztah k obci s rodinnými 
kořeny, nabídl pomoc s jeho vybudováním. Dal-
ší skupina rodičů oslovená starostou obce, učinila  

i několik návrhů, které do pracovní podoby za-
kreslila projektantka, jejíž jedno z realizovaných 
dílek lze shlédnout a vyzkoušet v areálu školy  
v Žabni.  

Záměr však byl nejužším vedením obce v tuto 
chvíli pozastaven z důvodu vybudování plochy 
„větší a lepší“.

Lze předpokládat, že se záměr uskuteční ke 
spokojenosti dětí, mládeže i rodičů a že vybudo-
váním této veřejné plochy vznikne další místo pro 
společné setkávání a život v obci kde „se dobře 
žije“. Mgr. Petr Gřes

Enduro klub Palkovice

Skončila nám závodní sezóna 2016, tak bych si 
ji na začátek dovolil nějakým způsobem zhodno-
tit. Letošní prioritou bylo absolvovat seriál šesti zá-
vodů cross country a čtyři závody endura v rámci 
mistrovství České republiky CAMS.V letošním roce 
jsme se jako klub ujali uspořádaní velké sportov-
ní akce Mistrovství České republiky v Enduru, které 
bylo součástí jednoho z podniků Českomoravské 
asociace motocyklových sportů CAMS. Podnik se 
uskutečnil dne 18.06.2016, v sousedních Metylo-
vicích, částí zvané Metylovičky.  Zúčastnilo se 200 
jezdců z České a Slovenské republiky. Tento závod 
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jsme obsadili ve všech objemových kategoriích  
a naši borci skončili na stupních vítězů. Všechny 
výsledky jsou na stránkách motocyklové asociace 
CAMS.V Mistrovství České republiky v cross coun-
try se nejlépe celkově umístil Erik Kocián ve třídě 
MČR II E2 na druhém místě a v Enduro závodech 
svoji třídu absolutně vyhrál a tím si vybojoval po-
stup mezi elitu České republiky. Tímto mu děku-
ji za vzornou reprezentaci našeho klubu. Druhým 
postupujícím o třídu výše je Zdeněk Kocián, kte-
rý se umístil v cross country v Poháru CAMS tří-
da E2 celkově třetí a v Enduru celkově na druhém 
místě, za což také gratulace. Dalšími velice naděj-
nými jezdci, kteří se ale neúčastnili celého seriá-
lu endura je Radim Bilas a Petr Kusý, kteří jeli Vel-
ký mistrák a ve třídě MČR 1 v absolutním pořadí 
200 jezdců se umístili Bilas na 7. místě a Kusý na 
10. místě. Ve svých třídách byl Radim Bilas celko-
vě druhý a Petr Kusý čtvrtý. Myslím si, že kdyby 
se zúčastnili celého seriálu tak celkově oba naši 
borci v rámci Mistrovství republiky své třídy vy-
hráli. Snad příští rok. Lukáš Kulhánek se ve třídě  
MČR 1 E2 umístil osmý, Vojtěch Bača čtvrtý v cross 
country a v Enduru jedenáctý. V lepším umístění 
Vojtovi zabránilo těžké zranění při Memoriálu Li-
bora Podmola. Léčit se bude zhruba jeden rok, tak 
mu přejeme, aby se rychle uzdravil a vrátil se ke 
svému oblíbenému sportu co nejdříve. No a naši 
veteráni se taky nenechali zahanbit. Jirka Zeman  
a Pavel Piatkiewicz se v Enduru ve třídě MČR vete-
rán open umístili celkově Zeman druhé místo a Pi-
atkiewitcz sedmé. Bohužel z těchto pozic není už 

kam postupovat. Letošní rok co do výsledků byl 
velice úspěšný a na každých závodech mistrovství 
republiky, některý z našich jezdců byl na stupních  
vítězů. 

Výsledky a fotografie můžete sledovat prů-
běžně na naší vývěsce ve středu obce, na našich 
stránkách enduroklubpalkovice.sweb.cz, nebo na /
www.facebook.com/enduropalkovice/timelinene-
bo na stránkách CAMS http://www.motocams.cz/.

Děkuji tímto naší obci Palkovice za podporu 
Enduro sportu a našim borcům, jejich doprovo-
dům, manželkám a přítelkyním za maximální pod-
poru a vzornou reprezentaci naší obce v rámci 
celé republiky.

Josef Lukeš, předseda Enduro Klubu Palkovice

Volejbal a Palkovice to je jako vejce a slepice

V Palkovicích za poslední roky přibylo hodně 
nových obyvatel, ale ani starousedlíci často neví, 
co dokázal oddíl volejbalu od svého vzniku, před 
cca 45 lety, na poli této krásné kolektivní hry a jak 
šíří slávu naší vesnice za hranicemi nejen našeho 
okresu, ale i kraje.  

V dobách svého vzniku založila parta lidí kolem 
Jaromíra Ivánka, Věry Krpcové, Ivoše Dámka, Jaro-
míra Janíka, Vladimíra Bači, Jiřího Hlaváče a dalších 
oddíl, který se od začátku mimo vlastní hry snažil 
vychovávat i mladé následovníky. Díky jejich ne-
zištné dlouholeté práci se podařilo postupně vy-
budovat družstva, která dosáhla velkých úspěchů i 
na celorepublikové úrovni. 

Oddíl mužů dokázal postoupit do druhé ná-
rodní ligy v sezóně 2006/7, a přestože následující 

rok spadnul, již v sezóně 2008/9 postoupil zno-
vu a od tohoto roku se pohyboval na čelních mís-
tech této celorepublikové soutěže. Ženy naváza-
ly na úspěchy mužů v sezóně 2010/11, kdy rovněž 
postoupily do 2. národní ligy a v nastávajících le-
tech ji dokázaly dokonce vyhrát. Ve snaze udr-
žet hru v obou družstvech na vysoké úrovní přišlo 
do našeho oddílu mnoho nových hráčů z jiných 
oddílů, což jak jsme si uvědomili neodpovídalo 
naší základní myšlence (dobrý kolektiv a výcho-
va nových generací). Proto jsme se rozhodli obě 
soutěže mužů i žen po úspěšné sezóně 2013/14 
(ženy 2. místo a muži 3. místo v 2. NL) prodat  
a začít zase více pracovat s našimi odchovanci, kte-
ří v té době hráli za B týmy okresní a krajské pře-
bory. Co je však důležitější, chtěli jsme naše úsi-
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lí a peníze soustředit opět více na naše nejmenší  
sportovce. 

Díky výjimečné trenérské práci zejména Ve-
roniky Fatrdlové, která na sebe dokázala navázat 
hromady dětí (cca 60 školáků), stojíme dnes před 
úkolem vychovávat a podporovat nové trenéry 
mládeže. Naši nejmenší jsou rozděleni do mno-
ha tréninkových skupin a hrají celou řadu soutě-
ží na okresní i krajské úrovni. Práce s dětmi je, jak 
mám nyní možnost sám zjišťovat, velmi náročná a 
všem, kteří pomáhají tímto děkuji. Naši nejmenší 
díky této záslužné práci mohou sbírat cenné zku-
šenosti a učit se soutěžit a překonávat překážky. 
Tyto vlastnosti se jim bude jistě v životě hodit a my 
jsme na ně velice pyšní. 

Co se týká družstev dospělých ty jsou dneska 
opět na čelech soutěží krajského přeboru I. třídy 
a muži letos budou dokonce bojovat o titul pře-
borníka kraje. 

Vy o našem oddíle víte nejen díky sportovním 
úspěchům, ale i celé řadě aktivit, které organizu-
jeme s cílem vydělat si na naši činnost, ale i proto, 
že chceme navázat na generaci našich zakladate-
lů, kteří vtiskli našemu oddílu ducha dobré party. 
Party, která se setkává nejen na tréninku či zápa-
se, ale která spolu tráví i čas dovolených a taky čas 
na brigádách při zušlechťování našich sportovišť 
a klubovny, kde jsme letos udělali hodně práce. 
Chci touto cestou poděkovat všem brigádníkům 
zejména pak Markovi Závodnému a Honzovi Mi-
čulkovi, ale taky obci, že ocenila tuto práci a po-
skytla nám nemalý obnos, bez kterého bychom se 
při opravě klubovny a kurtů jen těžko obešli. 

Nakonec snad již jen malá pozvánka. Přijďte se 
podívat, jak to válíme na hřišti. Po Novém roce bu-
dou jak ženy, tak muži hrát finálovou skupinu kraj-
ského přeboru, kde se bude rozhodovat o přebor-
níkovi Moravskoslezského kraje a kandidátovi na 
postup do 2. národní ligy. Hráváme v našich krás-

ných tělocvičnách vždy současně muži i ženy, tak-
že máte možnost nás vidět najednou každou dru-
hou sobotu. 

Neméně důležité je rovněž podpořit naše mla-
dé, a to zejména kadetky, které získávají své ostruhy 
v krajském přeboru a jsou rok od roku lepší. 

Termíny utkání se můžete dozvědět na našich 
plakátech či na našem webu: http://www.volejpal-
kovice.wz.cz/

Kamil Zeman, předseda volejbalového oddílu
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Senioři bilancují

SENIOR KLUB

I poslední čtvrtletí roku 2016 bylo pro naše čle-
ny bohaté, ani s příchodem podzimu jsme svou 
aktivitu neomezili.

Den pro seniory jsme si připomněli 6. října. 
Klub obdržel 20 čestných vstupenek na odpoled-
ní vystoupení „Život je jen náhoda“ Vladimíra Hro-
na a Jiřího Wericha Petráška v Kině Petra Bezruče 
v Místku. Zpívalo se, vtipkovalo, pěkný program 
potěšil.

Podle plánu práce jsme se ve středu 19. října 
vypravili na nákupní zájezd do Polského Těšína. 
Autobus nabral 38 zájemců a ti v době od 7 do  
14 hodin stačili uspokojit své zájmy, i když se zdá, 
že úroveň burzy a skleníků stále klesá.

V pondělí 24. října proběhla v naší klubovně 
beseda, či spíše zdravotnická přednáška, bylinkáře 
–lázeňského lektora Karla Štenbaura o bylinkách 
a mastech na potlačení bolesti pohybového apa-
rátu. Sešlo se nás na ní 16 posluchačů a odnesli 
jsme si poznatky s poučením, kolik vzácných léči-
vých bylinek roste kolem nás, jen se pořádně roz-
hlédnout a sbírat.

Mnohé z nás upoutaly zprávy v České televizi 
i v denním tisku, že se naše přehrada Olešná čis-
tí od nánosů bahna. Řekli jsme si, že to musíme 
vidět. A tak ve středu 26. října dopoledne se nás  
10 výletníků sešlo u zastávky ČSAD Kubala, aby-
chom podnikli pěší, skoro desetikilometrovou, vy-
cházku kolem Muroňky, přítoku říčky Olešné, Ry-
bárny, přes hráz a po druhém břehu přes Restau-
raci U Toma, kolem loděnice Sokola, přes Myšák 
Western Ranch zpět ke Kubalovi. Trochu jsme 
i zmokli, ale přesvědčili jsme se, že se přehrada 
bagruje a náklaďáky hlínu vyvážejí. Byl to pěkný 
výlet, však si naší výpravy všiml i redaktor Deníku  
a v novinách jsme se našli.

Vytýčený plán práce letošního roku se nám po-
dařilo splnit. Mohli jsme se tak pochlubit bohatou 
činností při hodnocení aktivit seniorů v rámci celé-
ho našeho kraje. A z toho vyplynulo setkání zástup-
ců našeho Senior klubu s panem Milanem Fabiá-
nem, předsedou Krajské rady seniorů Moravsko-
slezského kraje, na kterém jsme z jeho rukou pře-
vzali 17. října Certifikát příslušnosti k nejaktivnějším  
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organizacím Moravskoslezského kraje za obdo-
bí od 1. října 2015 do 28. srpna 2016. Ocenění si 
všichni s potěšením vážíme a děkujeme. Navíc 
jsme si na tomto setkání v Domově pro seniory ve 
Frýdlantu nad Ostravicí vyslechli zajímavou zdra-
votnickou přednášku o nebezpečí pneumokoku. 

A co nás v nejbližší době čeká?
16. listopadu si v klubovně opět vyrobíme ad-

ventní věnce
3. prosince vypomůžeme při organizaci Vánoč-

ního jarmarku

7. prosince se setkáme na Předvánočním setká-
ní v Restauraci Pod Habešem

28. prosince si poděkujeme ve výboru za letoš-
ní práci a popřejeme úspěšný vstup do Nového 
roku

Štěstí, zdraví, hodně spokojenosti a radost-
ných chvil přejeme našim palkovickým jubilan-
tům: v prosinci – Zdeněk Halata, Libuše Bálková, 
Bedřiška Kahánková a Marie Prašivková, v lednu 
– Ludmila Ondrušáková a Anežka Široká.

Výbor Senior klubu Palkovice

Setkání
V září jsme se s manželem rozhodli, že si vy-

jedeme na Lysou horu. Čekalo mě tam milé pře-
kvapení.

Setkala jsem se zde se zájezdem klubu seniorů 
z Palkovic. Potěšilo mě, že jsem se potkala se svý-
mi známými a bývalými spolužáky. V Palkovicích 
už nebydlím 46 let, ale dění v obci stále sleduji. 
Byla jsem ráda, že si mohu s nimi povykládat, co je 
v Palkovicích nového a jak se jim daří. Jsem ráda, 
že mně poznávají a já poznávám je. To bylo velmi 
milé. Marie Šarková, Orlová
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Zdravíme občany Myslíku a Palkovic, 
jak jste si jistě všimli, v minulých číslech ne-

byly zveřejněny žádné články za TJ Sokol Myslík. 
Mám proto dvě vysvětlení: 1) nebyla to naše le-
nost (i když občasný odpočinek není na škodu), 
ale termíny pro uzávěrku čísla (předprázdninové-
ho) korespondovaly s akcí, která se ten den ko-
nala, 2) pro výpadky internetu na obecním úřadě  
21. září 2016 článek bohužel nedošel ke kompe-
tentní osobě. Proto až v tomto čísle shrnujeme 
aktivity Sokolu a hasičů od 30. června až dosud. 

Nyní se vrátíme na poslední školní den.  
31. června byla připravena v bývalé škole na My-
slíku akce pod názvem „BEZPEČNÉ LÉTO“. Spo-
lečně s BESIP, SSMSK, PČR Palkovice bylo pro děti 
vytvořeno dopravní hřiště se semaforem a reál-
nými značkami, kde děti musely zvládnout podle 
trasy tzv. „jízdu zručnosti“. Kromě jízdy zručnos-

ti musely plnit úkoly týkající se regulí dopravního 
provozu na 4 stanovištích. K tomu byl připraven 
již osvědčený „výtvarný stoleček“. Celou akci od-
startoval prap. Tomáš Fojtík odbornou přednáš-
kou o bezpečném chování na silnici, regulí do-
pravního provozu, bezpečnostními prvky chodců 
na cestách aj. Rovněž byla představena výzbroj 
policisty a služební auto. Pro nejmenší účastní-
ky byl připraven i policejní oděv, do kterého se 
některé děti neváhaly obléci. Děti si odnesly věc-
né dárky, a to reflexní vesty, pásky, omalovánky, 
pexesa. Tímto bychom chtěli poděkovat prap. 
Tomáši Fojtíkovi za aktivní účast, BESIPu za věc-
né dárky, p. Ing. Radku Vlkovi za dopravní hřiště  
a všem, kteří přišli akci podpořit. 

Konec července se nesl zcela ve sportov-
ním duchu. 30. července 2016 se uskutečnil tra-
diční fotbalový turnaj v malé kopané na Myslíku,  

SPOLKY V OBCI

Sportovní a kulturní činnost na Myslíku
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pořádaného za spolupráce TJ Sokol Myslík a SDH 
Myslík. Letošního ročníku, který se odehrál na 
travnatém hřišti, se účastnilo 5 mužstev: z Palko-
vic (Jodek team a FC Bezďáci), z Kozlovic (FC Fel-
čar a Radegast) a samozřejmě pořadatelský tým. 
Hrálo se tabulkovým systémem každý s každým 
a potom zvlášť o 3. místo a finále. Na 3. místě 
se nakonec umístil „Jodek team“ a ve finále pod-
lehl domácí tým 1:0 Radegastům z Kozlovic. Tur-
naj se odehrál za příjemného slunečného počasí 
s malou místní přeháňkou, ale i tak se dostavilo 

dostatečné množství fandících diváků, pro které 
bylo připraveno bohaté občerstvení. Děti mohly 
naplno využít nově vybudované dětské hřiště. Na 
zpříjemnění nálady a k tanci nám zahrála výborná 
skupina z Frenštátu pod Radhoštěm – Free Rock. 
Pořádání této akce se nám povedlo a můžeme se 
už těšit na příští rok. 

Podzimní čas se nese v duchu nových akcí, kte-
ré Sokol připravil. První akcí byla Kreativní dílna 1,  
pod názvem „Keramická hlína“, která se konala  
v neděli 18. září v bývalé škole na Myslíku. Účast-
níci si mohli vyzkoušet modelování z hlíny volnou 
rukou, dekorování hrníčků, výrobu podtácků z ka-
mínků a točení na kruhu. Většina účastníků chtě-
la vyzkoušet keramický kruh, takže ten jel na plné 
obrátky a vznikaly opravdu zajímavé věci. Odvaha 
nikomu nechyběla, takže do budoucna se mož-
ná Myslík dostane do podvědomí „díky zdatným 
hrnčířům“, nicméně je potřeba ještě trénovat.  
O svá originální díla se pokoušeli točíři všech ge-
nerací (nejmladší točíř 3 roky). Všichni byli šikovní, 
trpěliví a neuvěřitelně kreativní. Všem díky.

Druhou připravenou akcí na Myslíku pod tak-
tovkou Sokolu a ve spolupráci s našimi hasiči byl 
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27. října od 16:30 hodin „Branný den“. Startovalo 
se od bývalé školy na Myslíku. Ten týden bylo po-
časí docela deštivé. Nicméně ve čtvrtek odpole-
dne začalo být slunečno a počasí nám přálo. Ko-
lem půl páté se začali scházet první branci. Pod-
mínkou byla baterka nebo čelovka, na zápisu do-
staly děti číslo, reflexní prvky a to nejdůležitější 
– mapu trasy. Než se však vydaly na cestu, nej-
dříve musela být prověřena jejich kondice. Nej-
prve děti musely absolvovat na čas překážkovou 
dráhu, dále ukázat své fyzické schopnosti plaze-
ním a přeskoky, a u těch nejmenších se analyzo-
val hod šiškou do dálky. Před 17 hodinou, kdy se 
již pomalu stmívalo, byli postupně branci vypou-
štěni do myslíkovské „buše“. Trasa byla již od za-
čátku jasná. Organizátoři vytyčili dvě trasy malý 
a velký okruh. Mapa byla velmi podrobná a její 
pojetí bylo originální. Celkem bylo 8 stanovišť 
po dvou dobrovolnících. Každé stanoviště mělo 
pro brance znalostní úkoly. Děti je zvládly zna-
menitě. Cesta po tmě získala své kouzlo a pat-
řičné dobrodružství, některé děti byly statečné, i 
když potkaly „strašidlo“. Některým ukápla slzička, 
ale brzy je to, s vidinou odměny, přešlo. Zazně-
ly básničky, písničky, děti se představovaly a byly 
opravdu úžasné. Nejmladší účastník pochodu To-
níček (1 rok) trasu absolvoval se svým tatínkem  
v kočárku. A to se cení, Petře! Nikdo se neztratil  
a všichni došli úspěšně do cíle jak branci, tak hlídky,  
a následovala volná zábava. Pro děti byl v tělo-

cvičně připraven výtvarný program s projekcí po-
hádek. Takže děti se určitě nenudily. Ale nuda ne-
byla ani ve společenské místnosti, která se brzo 
zaplnila. Už se těšíme na příští rok. Tímto děkuje-
me našim hasičům na Myslíku za perfektní spolu-
práci, pomoc a koordinaci!!! Díky chlapi a příští rok  
znovu! 

12. listopadu se uskutečnila „Drakiáda a dron-
driáda“. Bohužel počasí nám nepřálo, i přesto ale 
draci létali mezi vločkami sněhu hodně vysoko. 
16. listopadu proběhla výroční členská schůze 
TJ Sokola Myslík. Zde bylo zvoleno nové vede-
ní. Předsedkyní byla zvolena Hana Brožová, místo-
předsedkyní Hana Ovčačíková. Dovolte nám tady 
poděkovat Aleši Chýlkovi a Aleši Pustkovi za dosa-
vadní vedení a činnost. A těšíme se na další spolu-
práci, inspiraci i rady v dalších letech. Dne 20. lis-
topadu jsme se opět potkali na „Kreativní dílně 
2“ pod názvem „Beton“ příprava na Vánoce. Trou-
fáme si tvrdit, že dílnička se povedla, účast byla 
velká a děti i rodiče odcházeli, doufáme, spokoje-
ni. Opět byla možnost vyzkoušet si práci na kruhu, 
nazdobit si vánoční věnce, svícny, betonové stro-
mečky, vytvořit ledové květy a různé ozdoby z pa-
píru.

Předvánoční akcí, a zároveň poděkováním  
s ohlédnutím za rokem 2016, bude „Mikulášská 
nadílka na Myslíku“, která proběhne 2. prosin-
ce od 16.30 v bývalé škole na Myslíku. Na akci 
vystoupí děti ze školky z Palkovic se svým pro-
gramem. A možná přijde i Mikuláš. Tímto zve-
me všechny děti, rodiče i prarodiče! Poslední akcí 
v tomto roce bude „Turnaj ve stolním tenise“ 
dne 28. 12. 2016, který měl minulý rok rekordní 
účast. A přiznejme si, sport mezi svátky je ideální 
možností, jak prospět svému tělu v období kon-
zumace svátečních dobrot. 

Ještě bychom chtěli uvést všeobecné infor-
mace, jak je to s financováním proběhlých akcí 
ze strany TJ Sokol Myslík. I letos jsme žádali obec  
o dotace na kulturní a sportovní akce, a to ve výši 
77.500 Kč. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo do-
taci ve výši 70.000 Kč pro TJ Sokol Myslík. Tímto 
bychom chtěli zastupitelstvu poděkovat za schvá-
lenou dotaci a podporu. Je to 3x více, než se žá-
dalo v minulých letech. Možná někteří občané 
nechápou, proč tak „malí“ mají dostat tak „moc“. 
Chceme, aby Myslík žil, chceme vytvářet akce, kde 
se lidé mohou setkat, popovídat si, seznámit se  
a děti se mohou vyřádit. Navíc Myslík se rozrůs-
tá a mládne. Je to výzva především pro členy So-
kolu, resp. organizátory. Ale my jsme si řekli, že 
se toho nebojíme a chceme do toho jít naplno. 
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Možná se někomu zdá, že by těch akcí mělo být 
více, ale věřte tomu, že děláme maximum, co se 
dá. A den má přece jen 24 hodin. Ještě je potřeba 
uvést na pravou míru některé skutečnosti. Dotace 
od obce pro vybrané akce ne vždy pokryjí finanč-
ní náklady s tím spojené. Proto jsme v tomto roce 
oslovili firmy a jiné organizace a požádali je o růz-
né dárky, popřípadě jiné možnosti podpory. Všem 
patří velký dík! A snad bude spolupráce fungovat  
i v dalším roce. Dále uvádíme na pravou míru, 
prosím nespekulujte – žádné odměny z dotací 
nedostáváme. Organizace veškerých akcí je dob-
rovolná, neplacená činnost. Odměnou pro nás je, 
že Vy přijdete, budete se bavit a budete nám in-
spirací pro další akce. Nebojte se zapojit do akti-
vit, podpořit správnou věc.  Díky tomu můžeme 
být příští rok, až budeme žádat o dotace, zase 
úspěšní. Bez Vás by to nešlo! Vy všichni jste naší 
motivací a motorem. 

Dále výzva pro Vás všechny! Myslíkovjané, 
pokud máte nějakou zajímavost, fotografii, při-
pomínku, dotaz, námět na diskuzi nebo příběh, 
napište svůj nápad na info.myslik@seznam.cz  
a my se s Vámi spojíme. Je spoustu zajímavých lidí 
a příběhů, které jsou součásti Myslíku. Každý z Vás 
může něčím přispět a my budeme jen rádi.

O všech akcích, které ještě proběhnou, bude-
te informováni prostřednictvím plakátů, obecním 
rozhlasem, na webových stránkách obce, popří-
padě také e-mailem – pokud nám napíšete na  
e-mail viz výše.

Rádi bychom touto cestou poděkovali myslí-
kovským hasičům. Spolupráce s nimi na jednot-
livých akcích je výborná a bez nich by to nešlo.

Díky Vám všem za dosavadní podporu a jede-
me dál! 

TJ Sokol Myslík
H@H

Dne 4. 11. 2016 v restauraci Habeš uspořáda-
li zahrádkáři Palkovic velmi pěknou a zajímavou 
přednášku o významu včel na našich zahradách. 
Přednášku měla připravenou MUDr. Jana Hajduš-
ková. Všichni zúčastnění si velmi pozorně vyslechli 

její zajímavou a poutavou přenášku o životě včel a 
o organizaci jejich práce v úlech, a hlavně o význa-
mu včel pro naši Zemi a přírodu vůbec. Včely svým 
opylováním pomáhají zajišťovat úrodu ovoce, ze-
leniny, květin, trávy i léčivých bylin. Významným  

Zahrádkáři - Přednáška o významu včel na našich zahradách
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V neděli 2. 10. 2016 brzy ráno vyjeli autobu-
sem zástupci naší základní organizace zahrádká-
řů z Palkovic společně s dalšími členy zahrádkářů  
z povodí Ondřejnice (Fryčovice, Staříč, Brušperk, 
Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí) na zahrádkář-
skou výstavu do Rakové na Slovensku. Zájezd do 
své družební obce pro nás pořádali zahrádkáři ze 
Staré Vsi nad Ondřejnicí, kteří zde již byli několi-
krát. Na místě – před kulturním domem, kde se 
výstava pravidelně koná jsme byli rychle a v poho-
dě. Před budovou byla vystavena zahradní techni-
ka, která zaujala především mužskou část naší vý-
pravy. V předsálí nás všechny přivítal předseda or-
ganizace v Rakové, kde také od předsedy ze Staré 
Vsi přijal přivezené dary, včetně krásného čokolá-
dového dortu s nápisem – „K 55. výročí založení 
SZZ Raková“. 

Pak následovala prohlídka plného předsálí  
a velkého sálu vystavenými exponáty – ovoce, ze-
leniny, květin, léčivých bylin, masožravých rost-
lin a dětských prací. Všichni jsme pak byli pozvání  
k malému pohoštění. Protože počasí nám vyšlo  

a byla krásná slunečná neděle, rádi jsme využili při-
praveného venkovního posezení s občerstvením. 
Zájemci si k obědu mohli zakoupit výborný domá-
cí guláš s domácím chlebem, dát si pivo a samo-
zřejmě diskutovat s místními zahrádkáři. Odpoled-
ne jsme všichni spokojeni, v pořádku dojeli zpět do 
Palkovic a už se těšíme na další zájezd, někam kde 
to třeba ještě neznáme. Lenka Žaarová, 

výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Zájezd do Rakové

produktem jejich práce je tvorba medu, kte-
rý má velice léčivé účinky pro naše zdraví. Vče-
ly je potřeba chránit, dávat pozor při postřiková-
ní stromů a pravidelně včely léčit a starat se o ně. 
Pro včelaře to znamená hodně skoro celoroční  
práce. 

Taky diskuze byla bohatá a paní doktorka na 
všechny otázky přítomným odpověděla.

A na závěr poučení: kupovat med ne v obcho-
dech, kde je různě upravovaný, ale od známých 
včelařů, kteří jsou zárukou, že jejich med není fal-
šovaný a je přírodní. MUDr. Antonín Leder
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Dne 25. 10. 2016 se dětští vítězové výtvarné 
soutěže, prezentované na „Zahrádkářské výsta-
vě“, která se konala v restauraci Pod Habešem 
pod záštitou Českého svazu Zahrádkářů, zúčastni-
li výletu do ZOO v Ostravě, Počasí bylo nádherné  
a děti si tento výlet náležitě s radostí užily. Nejvíce 
se jim líbilo v pavilónu slonů a žiraf, opic, cizokraj-
ného ptactva a koziček. Děti strávily krásné do-
poledne a mnohokrát děkují členům Zahrádkář-
ského svazu za krásné ocenění v podobě výletu  
do ZOO.

Za zahrádkáře Libuše Kocichová 
a Jana Radová

Přestože v sobotu 8. října panovalo pošmourné 
podzimní počasí, sešli se myslíkovští hasiči s rodi-
nami v početném zastoupení k netradičnímu vý-
letu.

Našim prvním cílem bylo hornické muzeum na 
Landeku. Přistavený autobus jsme zaplnili a po 
krátké, občerstvením vyplněné chvíli, jsme se ocitli 
v samém středu našeho uhelného kraje. Vystave-
né stroje, sloužící dříve k dolování uhlí, nás zauja-
ly a díky Daliboru Sasynovi jsme byli seznámeni  
i s jejich obsluhou a co a jak fungovalo.

Následovala projížďka důlním vláčkem nejen 
pro nejmenší, někteří starší také neodolali a do 
stísněných prostor se vmačkali. Poté jsme se již se-
řadili před důlní věží a po nafasování přileb jsme 
sfárali do hlubin země. Vrzajícího a skřípajícího vý-
tahu se nezalekly ani děti a procházka v šachtě 
stála za tu odvahu. Průvodci nám ukázali, že práce 
horníka byla vskutku dřina.

Následující prohlídka muzea Báňské záchranné 
služby, neméně zajímavá a poučná, nás přehoupla 
do odpoledne. V Landeckém areálu se najde obje-
vování na celý den, my se však přesunuli k druhé-
mu cíli, a to na stanici IZS v Ostravě-Zábřehu. Zde 
nás provedli zkušení hasiči svou základnou a bylo 
se na co koukat. Nad jejich technickým vybavením 
se mnozí v úžasu pozastavili. Děti však nejvíce za-
ujal čistič bot. Po vyčerpání všech záludných otá-
zek jsme nastoupili k cestě domů.

Tento podařený výlet byl zakončen přátelským 
posezením. 

Tímto bych rád poděkoval Obecnímu úřadu 
Palkovice za dotační příspěvek na tento zájezd, 
nemalý dík patří i výboru SDH Myslík za skvělou 
organizaci a přípravu. Za SDH Myslík Jan Chýlek

Výlet do ZOO – poděkování

Hasiči na výletě
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Betlémské světlo 2016

Tříkrálová sbírka 2017

ŽIVOT VE FARNOSTI

Betlémské světlo, německy Friedenslicht aus 
Bethlehem, slovensky Betlehemské svetlo, polsky 
Betlejemskie Światło Pokoju, anglicky Peace Light 
of Bethlehem nebo Peace Light from Bethlehem, 
francouzsky Lumière de Bethléem, italsky Luce del-
la Pace da Betlemme je plamínek zapalovaný kaž-
doročně před Vánoci v Betlémě (Bethlehem) v Pa-
lestině, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus,  
a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evrop-
ských a také několika amerických zemích. Zpravidla 

bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se 
dále šíří většinou po železnici.

Zveme všechny občany Palkovic a Myslíka, při-
jďte si vyzvednout Betlémské světlo, kterým roz-
svítíte své adventní věnce při štědrovečerní večeři. 
Potřebujete svíčku v libovolném nehořlavém obalu 
nebo jakoukoliv lampu. Těšíme se na vás 24. pro-
since mezi 9. a 11. hodinou dopoledne v kostele 
sv. Jana Křtitele. Motto letošního ročníku zní: Od-
vážně vytvářet mír.  Ing. Tomáš Huďa

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v Čes-
ké republice a v celostátním měřítku probíhá od 
roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, matkám  
s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí, 
a to především v regionech, kde sbírka probíhá. 
Tříkrálová sbírka má celorepublikový charakter, vý-
nos z ní získaný je však použit na podporu charit-
ního díla hlavně v jednotlivých regionech. Deseti-
na výnosu sbírky je pak každoročně určena také na 
humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká repub-
lika v souladu se všemi legislativními náležitost-
mi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé 
oblastní charity, které jsou organizátory skupinek,  
a které jsou koordinovány příslušnou diecézní cha-
ritou. Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou ko-
ledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledo-
vat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci 
chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů 
symbolickým K+M+B. Během koledování rozdáva-
jí kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační  
a informační materiály místních charit. Charitní 
tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plasto-
vých kasiček s logem Charity a na vyžádání se mo-
hou prokázat průkazkou (plnou mocí). Základem 
sbírky je tedy koledování, mimo to je možné se 
do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 
87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové kon-
to. Veškeré informace o této sbírce naleznete na 
webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na pro-
spěšný účel, ale také společenskou událostí, prosto-
rem pro střetávání se. Provází ji různé doprovodné 
aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, 
požehnání koledníkům, průvody, poděkování kole-
dníkům apod. 

Naše obec je do této akce zapojena již od roku 
2001. Za tu dobu (16 let) se koledníkům v obou čás-
tech obce podařilo vybrat na dobročinné účely 
bezmála jeden milión korun.

Těšíme se na vás v Palkovicích a na Myslíku 
v období 1. - 14. ledna 2017.

Ing. Tomáš Huďa, 
koordinátor sbírky pro Palkovice
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V neděli 6. listopadu 2016 se v sále Restaurace 
pod Habešem konalo slavnostní vítání občánků. 
Spolu s novými občánky se tentokráte dostavi-
lo i hojné obecenstvo z řad příbuzných. Na slav-
nostní přivítání do života bylo pozváno 29 dětí.  
Z toho 17 děvčat a 12 chlapců.

Paní Helena Kapsová všechny uvítala, o kul-
turní program se postaraly holčičky a kluci z ma-
teřské školy pod vedením paní učitelky Hanky 
Praussové a Markéty Vyvialové. Poté zastupitelka 
obce Karla Menšíková přednesla proslov a přiví-
tala rodiče i hosty. Pak se rodiče podepisovali do 
pamětní knihy a obdrželi od pana starosty Radi-
ma Bače dárek pro své ratolesti. Maminky dosta-
ly růžičku a finanční dar v hodnotě 2000 Kč. Ob-
čánky s rodinkami vyfotografovala paní fotograf-
ka Dana Lakomá. K poslechu nám hrál na housle 

pan Břetislav Chovanec. Na závěr byl připraven 
malý raut s přípitkem a přáním našim nejmen-
ším a jejich rodičům hodně zdraví, pohody, štěs-
tí při výchově jejich dětí a radostný život v naší  
obci.

Poděkování patří paní Heleně Kapsové, Dag-
mar Bajtkové, panu starostovi Radimu Bačovi, 
paní Daně Lakomé, Lence Žaarové, panu Cho-
vancovi a učitelkám MŠ Hance Praussové a Mar-
kétě Vyvialové.

Největší odměnou pro nás všechny je podě-
kování rodičů, babiček a ostatních hostů za krás-
ný zážitek z vítání občánků a jejich spokojenost. 
Za což jim děkuji.

Za komisi KPOZ připravila 
předsedkyně Karla Menšíková

Vítání občánků
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Blahopřejeme

K narozeninám Vám přeji vše nejlepší,
hodně štěstí a žádné bolesti.
Každá maličkost ať Vás těší, veselte se,
radujte se smějte a pouze nejlepší
přátelé kolem sebe mějte.
Také Vám samozřejmě přeji zdraví,
to je vzácný poklad, jak všichni praví.

V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum 
paní Ludmila Chlebková 80 let, paní Františka  
Chylková 80 let, paní Vlasta Mičulková 92 let 
všichni z Palkovic a paní Anežka Zátopková  
85 let z Myslíku. V měsíci listopadu oslavila své 
krásné narozeniny paní Františka Zemanová  
94 let z Palkovic. Přejeme všem hodně zdraví, 
štěstí lásky a spokojenosti v kruhu svých nejbliž-
ších.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů a rada a za-
stupitelstvo obce.

Zlatá svatba manželů Františka a Ludmily Eliášových z Myslíku

Dne 5. listopadu 2016 oslavili svou zlatou 
svatbu manželé Eliášovi. Skutečná láska začí-
ná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky! 
Ať Bůh nadále žehná Vašemu krásnému spojení  
a provází Vás na Vaší cestě i nadále! Gratuluje-
me Vám k Vašemu krásnému, padesát let trva-
jícímu citu a přejeme Vám ze srdce vše nejlepší 
hodně zdraví, lásky a božího požehnání.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.

Zlatá svatba

50. výročí
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Rozloučili jsme se

Když zemře maminka, i slunce zajde,
v duši se rozhostí zvláštní chlad.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní její hlas.

Velmi soucítíme s rodinou paní Lucie Jaro-
šové, se kterou se její příbuzní a přátelé rozlou-
čili v říjnu.

Snad jen čas zacelí tak hlubokou ránu.

Těžko se s vámi loučilo,
těžké je bez vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci vás stále budeme mít.

Měsíc říjen byl smutný také pro příbuzné a známé pana Františka Strašáka, Vladimíra Chytila 
a Víta Linarta z Palkovic a pana Zdeňka Fluksy z Myslíku.

Upřímnou soustrast přijměte od redakční rady Palkovických listů, starosty, zastupitelstva a KPOZ.

Smaragdová svatba

Dne 21.října 2016 oslavili krásné výročí spo-
lečného života smaragdovou svatbu manželé 
Miroslav a Bedřiška Kahánkovi z Palkovic.

V dobrém manželství žádá jeden od druhé-
ho jen málo, ale ve skvělém manželství se dává 
i bere hodně! Gratuluji Vám k vaší smaragdové 
svatbě (55 let) jste krásným příkladem skvělé-
ho manželství, ať Vám slunce svítí na Vaši ces-
tu i nadále!

Přejeme Vám hodně zdraví, lásky spokoje-
nosti a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.
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Do čtyř žejdlíků pěkné mouky rozkrájej 4 loty 
nového másla, zadělej těsto se dvěma velkýma 
žejdlíkama vlažné smetany a se 3 lžícemi hustých 
kvasnic, dej do něho s půl citronu drobně rozkrá-
jenou kůru, půl lotu tlučeného cukru, trochu tluče-
ného zázvoru, a nech ho trochu skynout; nebo je-

-li naspěch, tedy těsto hned osol, dej ho na mou-
kou posypaný vál a dělej buď rohlíčky nebo hous-
tičky, klaď je na pomazaný papír na plech, pomaž 
je vejcem, posyp solí a kmínem, a nech je hezky 
do zlatova upéct.

Dle receptů Magdalény Dobromily Rettigové

Pokud Vás trápí těžké trávení, problémy se sto-
licí nebo hledáte lehkou a zdravou potravinu, kte-
rá obohatí Váš stravovací režim, tak ječné kroupy 
mohou být řešením. Tato zapomenutá plnohod-
notná potravina má všechny nutriční a zdravotní 
pozitiva, které se vyplatí vzít v úvahu při výběru 
konzumovaných potravin. Ječné kroupy podporují 
trávení, pročišťují ho, normalizují cukr v krvi a do-
kážou odstranit vysoký cholesterol. Ječné kroupy 
si umíme připravit na sladko i na slano.

Ječné kroupy jsou produktem z ječmene, kte-
rý má vysoký obsah účinných látek potřebných  
v naší vyvážené stravě. Mají cenné živiny a zároveň 
nižší energetickou a sacharidovou hodnotu. Zajiš-

ťují normální hladinu glykemického indexu, což je 
vhodné i při zdravém hubnutí

Co obsahují ječné kroupy – účinné látky
Voda, bílkoviny, sacharidy, tuk, vláknina, sodík, 

selen, zinek, mangan, železo, vápník, hořčík, fos-
for, draslík, měď, omega 3, omega 6 kyseliny, vita-
min B, E, K, cholin, lutein, kyselinu listovou a kyse-
linu pantotenovou

Ječné kroupy – účinky zdraví
Podporují trávení, detoxikují trávicí trakt, pod-

porují vyprazdňování, zvyšují vylučování žlu-
či, podporují a pročišťují játra a žaludek, snižují  

Vánočka

Ve čtyřech žejdlíkách 
mouky rozemni deset lotů 
másla, přidej k tomu šest lotů 
tlučeného cukru, s jednoho cit-
ronu drobně skrájenou kůru, dva loty 
čerstvých rozdělaných lisovaných kvasnic, trochu 
soli, zadělej dobrým mlékem hodně tuhé těsto  
a nech ho náležitě skynout; mezitím přeber a vy-
per čtvrt libry hrozinek bez pecek, tak zvaných 
sultánek, a nakrájej čtvrt libry sladkých opařených 
a oloupaných mandlí. Potom dej těsto na vál po-
sypaný moukou, přidej k němu ty připravené hro-
zinky a mandle, a rukama to náležitě prohněť, tak 
aby dotčené věci všude stejně do těsta vnikly; na-
čež těsto rozděl na devět kousků, rukama je zaku-
lať, pak z nich vyber čtyři největší, rozválej je ruka-

ma na dlouhé prameny, 
z těch upleť ten nejspod-

nější díl a polož ho hned na 
hodně pomaštěný papír, potom 

rozválej ze třech kousků opět prame-
ny, zase je upleť a polož na první pletenku, koneč-
ně rozválej z posledních dvou kousků prameny, 
stoč je a polož je navrch pletenek, všecky konce 
po obou stranách dole hodně přimáčkni, vánočku 
pomaž rozkloktanými vejci a nech ji nejméně půl 
druhé hodiny kynout.

Tato vánočka musí se v troubě nejméně hodi-
nu zvolna péct; lépe však daří se tak velké pečivo, 
když se peče v peci; pročež radím, aby ze svrchu 
udané části těsta udělaly se raději dvě menší vá-
nočky, mají-li se totiž pécti v troubě.

HOLKY V AKCI

Kmínem sypané rohlíčky k pivu

Ječné kroupy
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380–400 g krup
50 g sušených hub
1 středně velkou cibuli
5 stroužků česneku
3 lžíce sádla
2 špetky drceného kmínu
2 špetky majoránky
sůl a pepř

Krupky přebereme, nasypeme do síta a důklad-
ně je propláchneme vařící vodou. Pak je necháme 
okapat. Sušené houby namočíme do horké vody  
a necháme je nabobtnat. Cibuli očistíme a nakrájí-
me na drobnější kousky. V kastrolu rozehřejeme lží-
ci sádla, vsypeme na něj cibuli a necháme ji zpěnit. 
Potom do pánve hodíme krupky, krátce je osmah-

neme, ochutíme solí, kmínem, pepřem a zalijeme 
vodou a uvedeme do varu. Zatím si scedíme houby, 
vymačkáme je a nakrájíme je na kousky. Na sádle 
houby chvilku podusíme a přidáme je ke krupkám. 
Směs občas zamícháme, aby se krupky nepřichytily 
ke dnu a dále vaříme pod pokličkou. Když se veške-
rá voda vsákne a odpaří a krupky jsou měkké, při-
dáme do směsi utřené stroužky česneku, majorán-
ku a důkladně promícháme. Zapékací mísu nebo 
pekáč vytřeme sádlem a přeložíme do něj tuto 
směs, povrch pokapeme sádlem a v předem vyhřá-
té troubě necháme zapéct.

Přejeme dobrou chuť, ať letos vidíte „zla-
té prasátko“. Také spoustu splněných přání, 
které (snad) objevíte pod vánočním stromeč-
kem!

Vánoční Kuba

vysoký cholesterol, zajišťují dobrou kvalitu pokož-
ky, normalizují hladinu cukru v krvi

Použití ječných krup
Nejčastěji se ječné kroupy používají do: polév-

ky, pomazánky, omáčky, kaše, salátu nebo jako 
příloha ke masu. Ječné kroupy lze použít do sla-

ných ale stejně tak i do sladkých jídel. Zatímco my 
se budeme už v sobotu ládovat bramborovým sa-
látem a smaženým kaprem, věřte tomu, že ve sta-
ročeské kuchyni tomu tak ani zdaleka nebývalo. 
Vrcholem štědrovečerního hodování byl totiž čer-
ný kuba z krup a hub. Zařaďte ho letos i vy na své 
sváteční menu a nebudete litovat!
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Pátek 9. 12. 2016 v 19:30

Decibely lásky
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání, a přitom ne-
přestávají věřit na lásku, přátelství a lidské souznění. Okolnosti se mění, ale věčná touha milovat a být mi-
lován zůstává. Mladý umělec Dan (Filip Cíl) sní o úspěchu, ale zatím si odpykává veřejně prospěšné práce 
při úklidu města. Jeho šéfem je Kristián Hovorka (Rudolf Hrušínský nejml.), který spolu s Otou (Pavel Hor-
váth) pracuje v Technických službách na Plzeňském magistrátu, kde mají na starosti úklid města. Dan se na 
diskotéce seznámí s Betkou (Alžběta Bartošová), Kristiána zaujme Danova pohledná sestra Danka, která 
za bratra stále žehlí jeho průšvihy. Ne všechno ale vychází. Betčina nepřejícná kamarádka (Aneta Vrzalo-
vá) a její přítel Robert (Jakub Grafnetr) se rozhodnou vše zkomplikovat nefér hrou. A zatímco Danka s Kris-
tiánem hledají cestu, jak konečně zakotvit „v neklidných vodách života“, tak Kristiánův táta Láďa (Rudolf 
Hrušínský ml.) a Betčina šarmantní tetička (Iva Janžurová) dokazují celému světu, že věk je pouhé číslo.

Komedie / Muzikál / Romantický
Česko, 2016, 91 min, české znění

Režie: Miloslav Halík
Hrají: Rudolf Hrušínský nejml., Filip Cíl, Alžbeta Bartošová, Aneta Vrzalová, Lucie Vondráčková,  

Rudolf Hrušínský ml., Iva Janžurová, Pavel Horváth a další
Premiéra: 11. 2. 2016

Neděle 11. 12. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Doba ledová: Mamutí drcnutí
Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité všemožnými katastro-
fickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu 
jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém 
dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny 
a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako leno-
chod jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě 
– na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně 

věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa…
Animovaný / Komedie

USA, 2016, 95 min, české znění
Režie: Mike Thurmeier
Premiéra: 14. 7. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 57 %

KINO PALKOVICE
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Pátek 16. 12. 2016 v 19:30

Devátý život Louse Draxe
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt 
podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život. 

Čím dál víc je vtahován do spleti záhad na hranici reality a fantazie...
Thriller

Kanada / Velká Británie / USA, 2016, 108 min, původní znění s českými titulky
Režie: Alexandre Aja

Hrají: Jamie Dornan, Aiden Longworth, Sarah Gadon, Aaron Paul, Michael Adamthwaite,  
Barbara Hershey a další.

Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 20. 10. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 69 %

Neděle 18. 12. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Vánoční pásmo pro děti
VÁNOČNÍ SEN 

(režie: K. Zeman a B. Zeman, 1945) - O veselých kouscích hadrového panáčka,  
který ožil ve štědrovečerním snu malé holčičky.

MĚSÍČNÍ POHÁDKA 
(režie: Z. Miler, 1958) - Kreslená pohádka o ledovém panáčkovi a panence z dětského výkresu.

ŽERTÍKEM S ČERTÍKEM 
(režie: H. Týrlová, 1980) - Klid vánočního stromečku narušuje nezbedný čertík, jenž zlobí ostatní  

figurky z vizovického těsta.

KULIČKA 
(režie: H. Týrlová, 1963) - Veselá hříčka se zvířátky, která se snaží získat pro sebe skleněnou kuličku.

DVA MRAZÍCI 
(režie: Jiří Trnka, 1954) - Příběh o dvou mrazících, kteří se rozhodli potrápit zimou lidi.

50 min., vhodné pro děti do 10 let

Až po uši v mechu
V hlubokém lese, ve vykotlaném pařezu, bydlí Bertík a Josefka. Protože to jsou lesní trnci, starají se ve 
svém mechovišti o lesní podrost, Josefka šije klobouky parádivým muchomůrkám a Bertík zhasíná a roz-
svěcí noční houby – lampy. Žilo by se jim krásně, kdyby se jednoho dne Bertíkovy svítivé houby nezačaly 
ztrácet... Příběh lesních trnků se tak prolíná s osudem mladé a hezké Rusalky, kterou pomohou z nesnází.

Animovaný / Loutkový / Krátkometrážní / Pohádka
Česko, 2015, 26 min, české znění

Režie: Filip Pošivač, Barbora Valecká
Hrají: Anna Polívková (vyp.), Jan Cina (vyp.), Marie Doležalová (vyp.)

Na ČSFD hodnoceno na 70 %
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Pátek 6. 1. 2017 v 19:30 (hororová noc)

Purpurový vrch
Edith Cushingová (Mia Wasikowska) je na svou dobu velmi emancipovaná dívka s literárním talentem  
a nepěkným traumatem z dětství, s nímž se vypořádává právě psaním. Záhadnému cizinci, siru Thomasi 
Sharpeovi (Tom Hiddleston), se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on. Dokonce tak, že po tragické ot-
cově smrti brzy odloží smutek a provdá se za něj. Díky sňatku se stane spolumajitelkou panství Purpuro-
vý vrch, jemuž vévodí majestátní, leč chátrající viktoriánský dům, jehož děravou střechou padá do vstupní 

haly déšť, sníh a listí. V jeho ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí jako doma….
Horor / Fantasy / Drama

USA / Kanada, 2015, 119 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Guillermo del Toro

Hrají: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Jim Beaver, Burn Gorman, 
Leslie Hope a další.

Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 15. 10. 2015

Na ČSFD hodnoceno na 65 %

Mama
Pět let Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) vytrvale hledal malé neteře Lilly a Victorii, které po násilné matči-
ně smrti zmizely i s otcem neznámo kam. Jeho pátrání, hraničící s posedlostí, narušuje i vztah s přítelkyní 
Annabel (Jessica Chastain), ale Lucas se nakonec dočká satisfakce. Obě dívky se najatým pátračům podaří 
najít v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. Dívky jsou zubožené, sociálně velmi zaostalé, ale 
naživu, což si nikdo neumí vysvětlit. Protože jejich návrat do civilizace proběhne nečekaně rychle, může 
Lucas zažádat o jejich svěření do své péče a spolu s Annabel se jim snaží nahradit harmonickou rodinu. 

Postupně si ale oba začínají klást otázku, zda si s dívkami nepřivedli domů i někoho dalšího…
Horor / Thriller

Španělsko / Kanada, 2013, 100 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Andres Muschietti

Hrají: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Javier Botet, Megan Charpentier, Daniel Kash,  
Isabelle Nélisse, Morgan McGarry

Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 21. 3. 2013

Na ČSFD hodnoceno na 68 %
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Neděle 8. 1. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář  
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, 
ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den 
na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan 
pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum jmé-

nem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.
Animovaný / Komedie / Rodinný

USA, 2016, 90 min, v českém znění
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney

Premiéra: 11. 8. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 68 %

Pátek 13. 1. 2017 v 19:30

Božská Florence
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání  
a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Car-
negie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talen-

tu, nyní čelí obtížné výzvě...
Životopisný / Komedie / Drama / Hudební

USA / Velká Británie, 2016, 110 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Stephen Frears

Hrají: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend, 
Allan Corduner a další.

Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 25. 8. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 70 %
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Neděle 15. 1. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Pojar dětem
Pásmo je složeno z krátkých animovaných filmů režiséra Břetislava Pojara, realizované v jeho posledním 
tvůrčím období. Břetislav Pojar je znám především jako tvůrce seriálů jako jsou Pojďte, pane, budeme si 
hrát, Zahrada, Dášeňka. Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel v posledních letech. První film 
Psí historie vypráví o malém klukovi, který díky opuštěnému pejskovi kamarády, další film Hiroshi je o ma-
lém japonském chlapci, který se stěhuje za strýcem do hor. O princezně, která se nesmála je pohádka 
o „hloupém“ Honzovi, šikovném automechanikovi, který odvahou a důvtipem získá srdce smutné prin-
cezny. Čtvrtý příběh, Vánoční balada, se odehrává v budoucnosti, kdy malý chlapec dostane k Vánocům 
kouzelný dárek, který změní svět. Posledním snímek je Narcoblues o dětech a nebezpečném svět drog.

Pásmo krátkých filmů
ČR, 2016, cca 70 min, české znění

Vhodné pro děti do 8 let

Pátek 20. 1. 2017 v 19:30

Den nezávislosti: Nový útok
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme 
ukořistěné mimozemské technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje 
o přežití i z cesty k našemu vítězství. Ale bude to stačit? Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru 

blíží k naší Zemi? Nebo nás před zánikem zachrání hlavně naše vynalézavost a důvtip?
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný

USA, 2016, 120 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Roland Emmerich

Hrají: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Jessie Usher, Bill Pullman, Maika Monroe, Sela Ward, William 
Fichtner a další.

Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 23. 6. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 54 %
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Neděle 22. 1. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Tučňáci z Madagaskaru
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vo-
jína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou při-

pravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa.
Komedie / Rodinný

USA, 2014, 90 min, v českém znění
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith

Premiéra: 27. 11. 2014
Na ČSFD hodnoceno na 68 %

Pátek 27. 1. 2017 v 19:30

Warcraft: První střet
Království Azeroth a říše Draneor se od sebe nemohou lišit víc. Azeroth je vzkvétající říše lidí, v níž moudře pa-
nuje král Llane (Dominic Cooper). Jeho vojsko vedené rytířem Lotharem (Travis Fimmel) a společenství moc-
ných kouzelníků v čele s mágem Medivhem (Ben Foster) důsledně chrání mírumilovnou civilizaci. V Draenoru 
představuje život permanentní boj mezi znepřátelenými rasami Orků, jež spojí až neporazitelný nepřítel, náka-
za, která v jejich zemi postupně ničí vše živé. Jejich vůdce Gul´dan vytvoří s pomocí temné magie portál, kterým 
můžou Orkové proniknout do jiného světa a ten si osídlit. Shodou okolností se jejich cílem stane právě Aze- 
roth, jehož obyvatelé jsou ochotní bránit svou zemi do posledního muže, ostatně nic jiného jim ani nezbývá. 

Zdá se, že ničivý střet civilizací nelze zastavit, ti, kdo hledají náhradní řešení, přesto existují.
Fantasy / Dobrodružný / Akční

USA, 2016, 123 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Duncan Jones

Hrají: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer,  
Robert Kazinsky a další

Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 9. 6. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 29. 1. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Pásmo filmů Jiřího Trnky
DÁREK 

(režie: J. Trnka a J. Krejčík, 1946) - Groteska o strastech autora filmového námětu.

PÉRÁK A SS 
(režie: Jiří Trnka, 1946) - Satira z období 2. světové války inspirovaná pražskou pověstí  

o záhadném hrdinovi.

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA I. 
(režie: J. Trnka, 1954) - Loutková adaptace kapitoly ze stejnojmenného románu J. Haška,  

v níž Švejk kupuje zakázaný koňak.

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA II. 
(režie: J. Trnka, 1955) - Epizoda ze stejnojmenného románu J. Haška o nepříjemnostech,  

které způsobí voják Švejk ve vlaku.

72 min., vhodné pro děti do 15 let
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Pátek 3. 2. 2017 v 19:30

X men - Apokalypsa
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského svě-
ta X-Menů načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po 
tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magne-
ta (Michael Fassbender) s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. Osud 
Země tak visí na vlásku. Raven (Jennifer Lawrencová) s pomocí profesora X (James McAvoy) stane v čele 
týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největšího nepřítele a zachránili lidstvo před úpl-

ným zánikem.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi

USA, 2016, 143 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Bryan Singer

Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Rose Byrne a 
další.

Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 19. 5. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 71 %

Neděle 5. 2. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. 
Úterý celý život sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy 
neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl 
být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném 

ostrově, musí využít pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů…
Animovaný / Dobrodružný / Komedie

Belgie / Francie, 2016, 90 min, v českém znění
Premiéra: 18. 2. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 53 %

Vstupné: 50,- Kč, představení pro děti: 30,- Kč
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INZERCE

 
 
 

 
 

 
 

Společnost TECHNOSVAR a.s. působí déle než 25 let na strojírenském trhu 
působící  přijme  v souvislosti  s ekonomickým  rozvojem  a  růstem  počtu 
nových zakázek kolegy do výroby: 
/pracoviště ve Frýdku i v Fryčovicích/:  
 
‐ zkušené obráběče na konvenční i moderní CNC stroje a obráběcí centra  
‐ zručné zámečníky  
‐ šikovné svářeče s certifikací 
‐ montážní dělníky pro nepásovou výrobu 
 
Uvítáme také nového kolegy/‐ni: 
 
‐ technika na výstupní kontrolu – kvalitáře 
‐ zástupce mistra výroby 
 
Požadujeme  strojírenskou  praxi,  ochotu  pracovat,  zkušenost  a  manuální 
zručnost.  
Nabízíme stabilitu ryze české firmy, dlouhodobé uplatnění, benefity.  
Více www.technosvar.com nebo mailem technosvar@technosvar.com 

 
Zároveň  přejeme  čtenářům  příjemný  a  pohodový  předvánoční  čas 
strávený v kruhu vašich blízkých. 
 

Za společnost: Vladimír TOMEČEK, člen představenstva a.s. 
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Termínový kalendář

  3. 12.  Předvánoční jarmark u kulturního domu spojený s lampionovým průvodem 
  7. 12.  Senior klub -  Předvánočním setkání v Restauraci pod Habešem
24. 12.  Betlémské světlo -  kostel sv. Jana Křtitele 9 - 11 hodin
  1. 1.  Novoroční výšlap na Kubánkov

GARÁŽOVÁ VRATA 
Dvoukřídlá, výklopná, sekční. Včetně montáže. 

www.vrata‐ostrava.cz 
Stavíme ploty na klíč 

Pletivové ploty, svařované pletiva, branky, brány. 
www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 

POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE 
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 
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Plesy

21. 1.   Farní ples
28. 1.  Volejbalový ples
  4. 2.  Košt pálenek
11. 2.  Hasičský ples
18. 2.  Hasičský ples
25. 2.  Obecní ples

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tis-
ková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise,  
Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Ing. Veronika Zajaczová, Martina Mertová. 
E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.  
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor tis-
kové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů. Fotografie 
bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 1/2017 je 8. 2. 2017
Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: Alois Oleják

Kino Palkovice

  9.12. v 19:30   Decibely lásky
11.12. v 17:00   Doba ledová: Mamutí drcnutí   (představení pro děti)

16.12. v 19:30  Devátý život Louse Draxe
18.12. v 17:00  Vánoční pásmo pro děti + Až po uši v mechu (představení pro děti)

rok 2017
  6. 1. v 19:30  Purpurový vrch + Mama    (hororová noc)

  8. 1. v 17:00  Tajný život mazlíčků    (představení pro děti)

13. 1. v 19:30  Božská Florence
15. 1. v 17:00  Pojar dětem     (představení pro děti)

20. 1. v 19:30  Den nezávislosti: Nový útok
22. 1. v 17:00   Tučňáci z Madagaskaru    (představení pro děti)

27. 1. v 19:30  Warcraft: První střet
29. 1. v 17:00  Pásmo filmů Jiřího Trnky    (představení pro děti)

  3. 2. v 19:30  X men - Apokalypsa
  5. 2. v 17:00    Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek  (představení pro děti)
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PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, OCHUTNÁVKA DOMÁCÍCH 
VÁNOČEK A ROZSVĚCENÍ A ZDOBENÍ STROMEČKU

Sobota 3. prosince 2016 od 15.30 hodin
na prostranství před kulturním domem v Palkovicích. 

Sraz na lampiónový průvod „za mostem naproti ZŠ“ v 16.00 hodin.
 V programu vystoupí:

►Dechová kapela Palkovjanka
 ►Děti MŠ a ZŠ Palkovice

►Dětský folklorní soubor Ostravička 
►Sólistka operetního souboru NDM Jana Kurečková 

►LOF Myslík ☻
► Za přinesenou ozdobu na stromeček sladká odměna.

 ► Vánoční občerstvení, domácí speciality a něco na zahřátí zajištěno.
► Ukázka vánočních lidových zvyků. 

►V kulturním domě si mohou děti pohrát v „Centru tety Lenky“.
►V 19:00 hodin uvedeme v kině pohádku Anděl páně.

OCHUTNÁVKA DOMÁCÍCH VÁNOČEK! Přijďte se pochlubit svou nejlepší domácí 
vánočkou. Doneste 1 – 2 ks vánočky k ochutnání v čase mezi 15:00 – 16:00 hodin. 
Nejlepší vánočky dle hlasování návštěvníků budou na závěr večera oceněny.

www.palkovice.cz
www.facebook.com/ObecPalkovice
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