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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané Palkovic a Myslíku,
máme před sebou nový rok 2016 a s ním nová
očekávání, předsevzetí, tužby a přání. Naše redakční rada si dala loni jedno předsevzetí a to takové, že
v tomto roce přineseme naše listy zase trošku jiné,
plné informací, nových rubrik a také v novém kabátě. Naše představy jsme uvedli v realitu a vy držíte letošní první výtisk v úplně „novém barevném
provedení“. Nutno dodat, že jsme trochu naplněni nejistotou, jak to všechno na vás zapůsobí. Do
jaké míry to bude pro vás zajímavé, přijatelné nebo
čtivé a do jaké míry nikoliv. Toto si v tuto chvíli asi
nikdo z nás netroufne odhadnout. Každý člověk je
originál a každý umí přijímat více či méně změny
a novoty. V prvé řadě došlo k zásadní graﬁcké změně. Jednalo se nám o oživení vzhledu za pomocí
barev (vizualizace) a také o oživení informací. Stále
upřednostňujeme názor, že by listy měly přinášet
informace ze života naší vesnice právě především
z pera vás občanů, protože tam kde je o čem psát,
tam je život. Další výraznou změnou je naše nová
pravidelná rubrika o samosprávě, která doposud
v listech nikdy nebyla. V ní chceme občanům trochu
více přiblížit fungování samosprávy v obecné rovi-

ně a odstranit tak z povědomí některé polopravdy
a předsudky. Celý letošní rok vám tak budeme zjednodušenou formou odkrývat v sedmi pokračováních principy fungování samosprávy obcí jako je ta
naše. Možná na první pohled velká výzva, ale máme
odhodlání popasovat se s ní se ctí. Loňské pranostiky jsme nahradili seriálem o státních svátcích a významných dnech. Ač se to na první pohled nemusí
zdát, i zde je prostor pro zajímavé čtení. Holky v akci
ve své rubrice také mění pohled na kulinářský svět
a přinášejí vám jiný úhel pohledu na gastronomii
v konfrontaci tradiční kuchyně 19. století a současného zdravého životního stylu. Trochu jsme zapracovali i na přehlednosti listů tak, aby se i nový nezasvěcený čtenář lépe zorientoval a nemusel dlouze listovat a hledat potřebné informace. Do jaké
míry se nám to všechno podaří, uvidíme později.
Před námi je nový rok plný nových vizí a událostí.
Chtěli bychom vám do něho popřát hodně zdraví,
štěstí, lásky, pozitivních zážitků a v neposlední řadě
také neutuchající humor okořeněný zdravým a barevným pohledem na svět skrze šeď běžných každodenních skutečností.
Jménem redakční rady Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
dovolte mi využít tuto první příležitost v Palkovických listech a popřát Vám s mírným zpožděním
jen to nejlepší v roce 2016. Letošní rok je opět ve
znamení vysokého tempa práce pro obec. Rozepisovat se již zde nyní nebudu, protože si myslím,
že zejména investičním akcím byla věnována velká
pozornost v předchozím čísle.
Zde bych si tedy dovolil zmínit jen několik dílčích věcí. Jednak poprvé držíte v ruce Palkovické
listy v nové celobarevné podobě, která se mění
přibližně po deseti letech a vychází z nového pojetí vizuální prezentace obce. Zároveň došlo k malému zvětšení listů z formátu A5 na B5, což Vám
snad přinese větší komfort při čtení a lepší možnost prezentace fotograﬁí. V každém případě nic
není deﬁnitivní, takže budeme rádi za jakékoliv
Vaše připomínky či doporučení.

Druhou věc, kterou zde zmíním, je Obecní ples,
na který Vás srdečně jménem kulturní komise
a vedení obce zvu. Ples realizujeme v sobotu
27. února opět po roční přestávce a pevně věřím,
že se Vám Hollywoodské pojetí bude líbit.
Třetí věcí je obecní kino, které po několikaleté odmlce loni opět začalo promítat. Kinu věnuji
samostatný článek uvnitř listů, nicméně zde bych
Vás chtěl pozvat na sérii velmi atraktivních dokumentů, které pro Vás budeme hrát od února každou druhou neděli. Zatím jsme připravili tři dokumenty na zkoušku, nicméně pokud bude o ně
zájem, budeme v jejich promítání určitě pokračovat.
Přeji příjemné čtení v nových Palkovických listech.
Ing. David Kula, MBA
místostarosta

Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 10. 12. 2015 v Palkovicích
v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619).
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 11. 2015.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 5. 11. 2015, 23. 11. 2015 a 3. 12. 2015.
3. Dopis paní Věry Kuchařové ze dne 7. 12. 2015 ve věci kácení stromů.
4. Zápis o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 v roce 2015.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada a Karla Menšíková.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Židek, Mgr. Petr Gřes a Ing. David Kula, MBA.
4. Ceník obce Palkovice č. 2/2015 O úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (30,12 Kč/m3 bez DPH, resp. 34,64 Kč/m3 včetně
15 % DPH) s účinností od 1. 1. 2016.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Změny č. 2 rozpočtu obce Palkovice v roce 2015.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 25 % skutečných výdajů za rok 2015 s platností do
31. 3. 2016.
8. Rozpočtový výhled obce Palkovice na roky 2016 až 2031.
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9. Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmu bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2015.
10. Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 8/DPS/FM/K/2013.
11. Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 7/DPS/FM/K/2013.
12. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Obcí Palkovice
a Moravskoslezským krajem za účelem zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Obce Palkovice
ve výši 7.400 Kč.
13. Zajištění ﬁnancování projektu „Palkovice – dostavba kanalizace IV. etapa“ z vlastních zdrojů obce
Palkovice (bankovní účet obce, bankovní úvěr nebo půjčka ze SFŽP ČR).
14. Dotaci Římskokatolické farnosti Palkovice ve výši 25 000,- Kč a pověřuje Radu obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace.
15. Zastupitelstvo obce Palkovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, výzvy č. 5, pro projekt s názvem Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice nemusí žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko obdržet, a je připraveno projekt proﬁnancovat v plné
výši ze svých vlastních zdrojů.
16. Zastupitelstvo obce Palkovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, výzvy č. 5, pro projekt s názvem Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice nemusí žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko obdržet, a je připraveno projekt proﬁnancovat v plné
výši ze svých vlastních zdrojů.
III. ruší:
1. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Dostavba kanalizace v obci Palkovice
IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem vyhlášené Zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2014.
IV. ukládá:
1. Komisi životního prostředí posoudit kácení stromů v roce 2016 v Obci Palkovice do 15. 2. 2016.
2. Finančnímu výboru zastupitelstva obce provést v součinnosti s účetní obce ﬁnanční kontrolu hospodaření obce Palkovice a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres
Frýdek-Místek za rok 2015 do 29. 2. 2016.
3. Radě obce v součinnosti s Komisí životního prostředí provést kontrolu vtékání balastních vod a černých napojení do splaškové kanalizace Obce Palkovice do 30. 6. 2016 a uskutečnit kroky k nápravě.
4. Starostovi obce zajistit proměření proﬁlu cesty na pozemku p. č. 3097/12, k. ú. Palkovice z důvodu
zásahu porostu do komunikace do 31. 1. 2016.
V Palkovicích dne: 10. 12. 2015

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta
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Vážení čtenáři Palkovických listů, vážení spoluobčané
vinností obce a tak zůstává jeho jediným „akčním“
návrhem uspořádání přednášky profesionálů z VŠB
na téma jak přispět k čistotě ovzduší v obci.
Pokud mé předchozí řádky působí více než ironicky, je to zřejmě způsobeno vzpomínkami na
předvolební kampaň v obci, která v pojetí Sdružení nezávislých kandidátů byla hlavně založena na
kritice všeho a všech. Očekával bych, že stane-li se
lídr tohoto uskupení členem zastupitelstva, bude
nejen kritizovat, ale hlavně se znalostí věci argumentovat a nabízet a prosazovat lepší a rozumnější řešení… Nic však není ztraceno, nebudou-li
v Palkovicích předčasné komunální volby, bude
mít pan Kreuzmann po celé tři roky jistě ještě řadu
příležitostí, aby všem Palkovjanům ukázal, kdo to
s naší obcí myslí opravdu nejlépe a nejrozumněji.
A pokud by třeba potřeboval jako předseda komise pro životní prostředí pomoc či radu, tak jsem
jako její bývalý předseda kdykoliv k dispozici. Nikdo učený totiž ještě z nebe nespadl.
Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem,
abych vám do nového roku 2016 popřál mnoho
zdraví, štěstí, pohody, lásky, vzájemného porozumění a Božího požehnání.
S úctou
Slavomír Bača, zastupitel
a člen rady obce Palkovice

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik
myšlenek, které mne napadly při čtení posledního
vydání našeho obecního zpravodaje. Myslím, že
díky svému zajímavému obsahu je pro mne, a věřím, že také pro většinu z vás, důležitým zdrojem
aktuálních informací o dění v naší obci. Považuji
také za správné, že na jeho stránkách nacházejí místo také kritické příspěvky. K tomu, jehož autorem je člen zastupitelstva za uskupení Sdružení
nezávislých kandidátů Palkovice pan Petr Kreuzmann, cítím potřebu se krátce vyjádřit.
Není úplně běžné, když člen zastupitelstva obce
po ročním působení v tomto orgánu napíše, že je
„se svou prací v zastupitelstvu nespokojen“ a jako
hlavní důvod uvádí, že se mu „nepodařilo zabránit
zbytečnému zadlužování obce“. Po přečtení jeho
„argumentů“ na toto téma jsem však téměř nabyl
dojmu, že byť jsem s ním při jednání zastupitelstva
seděl v jedné místnosti, byl každý z nás zřejmě na
zasedání jiného zastupitelstva. Nezbývá mi, než použít toto přirovnání, protože věcné argumenty jakoby pan Kreuzmann neslyšel, nebo snad dokonce slyšet nechtěl a dodnes se proto usilovně drží
své zjednodušující a také zavádějící argumentace.
Pokud jde o část příspěvku, zabývající se životním
prostředím v obci, navrhuje pan Kreuzmann v rámci péče o památné stromy to, co je zákonnou po-
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INFORMACE PRO OBČANY
Poplatek za odpady v roce 2016
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
Sazba poplatku v Kč za osobu a rok
492,-

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku v Kč za stavbu a rok
492,-

Poplatek za psa
Poplatek za psa v roce 2016 činí 150 Kč. Za každého dalšího psa 250 Kč. Poplatek je nutno zaplatit
nejpozději do 30. dubna 2016!!!

Vodné a stočné na rok 2016
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava) – 40,70 Kč/m3.
Cena stočného (ceník Obce Palkovice 2/2015) – 34,64 Kč/m3.
V obou případech se jedná o cenu včetně DPH.

Palkovické listy
V roce 2016 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 80 Kč/rok. Čtenáři, kteří chtějí listy v roce 2016 odebírat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2016 v pokladně Obecního
úřadu v úřední dny:
pondělí a středa
7.00 – 11.00
12.00 – 17.00

Jízdní řády
Jízdní řád platný od 13. 12. 2015 najdete na webových stránkách obce: www.palkovice.cz (bez záruky)

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2015
obyvatelé
stav k 1. 1. 2015
v roce 2015:
přihlášení
narození
odhlášení
zemřelí
stav k 31. 12. 2015
z toho:
muži
ženy

Celkem
3 228
81
32
94
27
3 220
1 625
1 595

Palkovice
2 747
69
27
76
24
2 743

Myslík
481
12
5
18
3
477

Nejstarší žena – ročník 1916, nejstarší muž – ročník 1924. V celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2015
(3220 osob) je započteno 11 cizinců s pobytem na území obce Palkovice.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Konec 1. pololetí školního roku 2015/16
Pro žáky bylo připraveno mnoho akcí, zapojili se
do projektů Hodina pohybu navíc, Technické dovednosti, POKOS, Zdravé zuby, Buď OK. Žáci navštívili
divadelní představení v divadlech v Ostravě a Českém Těšíně, zúčastnili se čtenářských dílen, plaveckého výcviku, lyžařského výcviku a kurzu sebeobrany.
Na jaře 2015 byla naše škola vybrána do mezinárodního šetření PISA 2015. Je to největší mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání ve světě, které organizuje OECD.
Českou školní inspekcí bylo v České republice
k testování vybráno celkem 345 škol, zapojilo se
7000 žáků 9. ročníku.
Žáci byli testováni v oblastech přírodovědná
gramotnost, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a týmové řešení problémů. Naše
venkovská škola dosáhla ve všech 4 testovaných
oblastech nadprůměrných výsledků. Z 345 škol
z České republiky se naše škola umístila v přírodovědné gramotnosti na 9. místě, v matematické na
41. místě, v čtenářské na 41. místě a v oblasti týmové řešení problémů na 26. místě.
Děkuji všem pedagogickým zaměstnancům,
kteří se dlouhodobě podílejí na vzdělávání žáků
tak, že žáci 9. ročníku dosahují v testování v rámci
České republiky tak dobrých výsledků. Děkuji také
ostatním zaměstnancům školy, kteří zajišťují provoz školy a stravovací služby.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

V 1. pololetí šk. roku 2015/16 navštěvovalo
naši školu 270 žáků. V 1. pololetí prospělo celkem
263 žáků, z toho 188 s vyznamenáním. Se samými jedničkami prospělo v 1.A 15 žáků, v 1.B 16
žáků, ve 2.A 17 žáků, ve 2.B 19 žáků, ve 3.tř. 7 žáků,
ve 4.tř. 15 žáků, v 5.A 7 žáků a v 5.B 5 žáků. Na
2. stupni prospěli se samými jedničkami: v 6.tř.
Matěj Minarčík a Vendula Veselková, v 7.tř. Kristina Gřesová, v 8.tř. Hana Polášková, Kateřina Žváková, v 9.tř. Veronika Eliášová, Klára Kasperčíková
a Vojtěch Pavlas. Neprospělo celkem 7 žáků. Za
reprezentaci školy, za výborný prospěch a zodpovědnou práci bylo uděleno celkem 119 pochval
třídního učitele a 4 pochvaly ředitele školy za svědomité plnění školních povinností, práci pro třídu
a reprezentaci školy. Za špatnou pracovní morálku, nevhodné chování a neomluvené hodiny bylo
uděleno celkem 31 napomenutí třídního učitele,
14 důtek třídního učitele a 6 důtek ředitele školy.
Mezi nejvýznamnější úspěchy našich žáků
v 1. pololetí patří účast našeho dívčího družstva ve
složení Eliška Kubalová, Hana Polášková, Michaela
Štefková a Kateřina Žváková v krajském kole stolního tenisu, v krajském kole Velké ceny mladých
zoologů ZOO Ostrava 18. místo ze 137 škol družstva ve složení Veronika Eliášová, Eliška Kubalová, Hana Polášková, Vendula Veselková a Kateřina
Žváková a 2. místo Magdaleny Jursové v okresním
kole Matematické olympiády.

Realizace projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1116
Technické dovednosti ve škole v Palkovicích
Naše škola se zapojila do výzvy 57 MŠMT projektem r. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1116 Technické dovednosti na podporu rozvoje kompetencí
a technických dovedností žáků.
Do projektu se v období září – prosinec 2015
aktivně zapojilo 52 žáků 6. a 7. ročníku. Součástí
projektu bylo vytváření žákovských výrobků a žákovských portfolií s pracovním listem, sebehodnocením, hodnocením a fotodokumentací. Žáci
6. ročníku vyráběli podstavec pod hrnec ze smr-

kových hranolků a provazu. Žáci 7. ročníku vyráběli ze smrkových desek stojany pro nové dopravní značky na školní dopravní hřiště. Pro děti, které s opracováním dřeva začínají, není jednoduché
měřit a řezat tak, aby všechny díly měly požadovanou délku, a vrtat tak, aby všechny otvory byly
ve správném místě. Ale i tak se žáci snažili. Zapojením do tohoto projektu školní dílna mohla být
vybavena potřebným nářadím a stroji za celkem
204 112,- Kč.
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Původní školní dílny a strojovna byly zrušeny při stavebních úpravách nových šaten o letních prázdninách 2015. Nové školní dílny byly pak
vybudovány v jiné sklepní místnosti. Z prostředků zřizovatele tam byla provedena rekonstrukce osvětlení, rozvodů vody a elektrického proudu. Zrenovovány byly také pracovní stoly. Děkuji
tímto vedení obce za provedení stavebních úprav
v nové školní dílně, neboť bez těchto úprav by nebylo možné projekt realizovat.
Děkuji také panu Josefu Novákovi (Modrá labuť) za podporu technického vzdělávání výraznými slevami při nákupu nářadí pro školní dílny.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Kurz sebeobrany
pan René Kaniok a Lukáš Novák nám ukázali, jak
se bránit v případě napadení. Předvedli nám různé způsoby obrany. Pak jsme si prakticky všechny chvaty vyzkoušeli sami na sobě. Instruktoři nám
trpělivě radili. Překvapilo nás, že i užitím malé síly,
jsme schopni překonat útočníka, který je mnohem větší a silnější než my. Nicméně hlavní myšlenkou tohoto kurzu nebyla jen skutečná obrana sebe sama, ale i pomoc druhému, který se dostane do nesnází. Instruktoři nám připomínali, jak
je důležité nenechat se zaskočit, jak můžeme využít momentu překvapení a jak se máme snažit
uvolnit se tak, abychom mohli útočníkovi utéct
a přivolat pomoc. Všichni jsme poctivě trénovali celé dopoledne. Shodli jsme se, že tento kurz
byl pro nás velmi užitečný. Zúčastnit se ho mohli
všichni žáci, protože byl hrazen z fondu prevence, za což bychom chtěli poděkovat vedení obce
Palkovice.
Klára Kasperčíková, žákyně 9. tř.
Mgr. Ludmila Skarková, ŠMP

Poslední den před vánočními prázdninami
22. 12. 2015 proběhl v tělocvičně kurz sebeobrany. Zúčastnila se ho jen naše 9. třída. Instruktoři

Návštěva v Domě seniorů
Dne 21. prosince 2015 šlo pár dětí ze ŠD s paní
vychovatelkou po obědě do Domu seniorů v Palkovicích. Jednalo se o tyto děti: Julinka Mazurová, Karolínka Černínová, Eliška Halatová, Dominiček Beneš a Kristýnka Krautová. Paní vychovatelka s dětmi nacvičila krátké pásmo písní o zimě a vánočních
koled. Jakmile jsme přišli k domu a zazvonili, přišla nám otevřít milá paní ošetřovatelka a pozvala

nás dál. Babičky a dědečkové už seděli v malém
„obyváčku“ domu a těšili se na nás. Zpívané koledy
a písničky o zimě se jim velice líbily, tleskali a zpívali společně s námi. Zazpívali jsme také babičkám
a dědečkům, kteří jsou upoutáni na lůžko. Na závěr
naší návštěvy jsme slíbili, že je opět na jaře navštívíme a nějaké vystoupení pro ně nachystáme.
Děti z II. oddělení ŠD a paní vychovatelka
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Zápis do 1. třídy
V pátek 22. ledna 2016 proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. Zápis probíhal novou formou v šesti
třídách najednou. V jeho průběhu děti prokazovaly svou úroveň zralosti a připravenosti v oblastech
zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky,
kresby, matematických představ i řeči a výslovnosti, která je v poslední době častěji oslabena.
Bylo zapsáno celkem 37 dětí a z tohoto počtu
zažádali rodiče tří dětí o odklad školní docházky.
Budoucí prvňáčci se nyní budou, tak jako
v předchozích letech, pravidelně setkávat v rámci
projektu „ My se školy nebojíme“. Zažijí nanečisto nejen matematické hrátky, jazykovou průpravu,
ale také sportovní odpoledne, a na závěr budou
pasováni na „Prvňáky“. Pro jejich rodiče je připravena odborná přednáška a budou mít možnost
účastnit se také, v rámci tohoto projektu, všech
ukázek vyučovacích hodin.

Všem přejeme mnoho zdraví, zážitků a zábavy
a na šikovné budoucí prvňáčky se již těšíme.
Učitelky 1. stupně

Předškolní vzdělávání v Palkovicích přináší
také alternativní variantu
působení. Lesní školka nabízí dětem a rodičům
jiný úhel pohledu v předškolní výchově dětí. Podle Asociace lesních mateřských škol je zásadní
myšlenka „s dětmi venku, za každého počasí bez
zdí a plotů“. Na místo pevně stanoveného řádu
zákonem je zde prostor pro samotné děti jako takové a pobyt v přírodě může dát dětem plnohodnotnou přípravu do života.
Lesní školky jsou sice akreditované MŠMT, ale
nemohou být v současné době zařazeny do rejstříků škol, a tak je naleznete pod pojmem „dětský klub“. V tomto případě nejsou státní orgány
povinny ze zákona tyto subjekty dozorovat. Lesní mateřské školky jsou vedeny jako neziskové organizace a nemohou být dotovány státem tak,
jako je tomu u mateřských škol registrovaných
u MŠMT. Provoz tedy hradí rodiče.
V Palkovicích naleznete Lesní klub Bezinka –
projekt spolku Otevřený rodič o. s., který je otevřen od 1. dubna 2014. Lesní školka sídlí v blízkosti
přehrady Olešná, což jste jistě mnozí z vás zaregistrovali. Fungování je založeno na takovém principu, že je většina programů uskutečňována venku
v bezprostřední blízkosti lesa a přehrady, permakulturní zahrady (založeno na poznání, že příroda

Nespočet možností v různých oblastech života, které nám přineslo 21. století, se odráží v našem
každodenním rozhodování. Ne vždy je to jednoduché, neboť potřebujeme znát co nejvíce informací. V době téměř všudypřítomného internetu to
není složité, nicméně – čeho je moc, toho je příliš,
a tak se člověk může v takovém množství informací (a leckdy nepravdivých) lehce ztratit.
Mnoho lidí neví, v čem je lesní školka od té státní jiná a naopak. Pojďme si tedy položit fakta vedle sebe a nahlédnout pod pokličku předškolnímu
vzdělávání.
Alternativní předškolní vzdělávání nabírá v posledních letech stále širší význam, co se týče jeho
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„Každý spolek, ať už turistický nebo skautský,
má svá pravidla, které bude dodržovat. Státní školy a školky však musí splňovat spousty předpisů
a zákonů. Kontroluje je pravidelně asi 20 institucí.
Pořád je to však věc rodičů, kam své děti dají. Stát
se to však snaží ovlivnit, tak proto se rozhodl, že
zařídí povinné předškolní vzdělávání od září 2017
a to může zařizovat pouze škola, která je uvedena
ve školním rejstříku,“ uvádí Ivo Fišer, ředitel Základní a mateřské školy v Palkovicích.
Dnešní doba tedy jasně udává možnost volby
a záleží na zvážení předpokladů pro a proti, které si musí každý rodič položit sám. Je důležité informovat se o možnostech, ať už alternativního
předškolního vzdělávání či vzdělávání ve smyslu
školského zákona, především je však nutné dbát
na vlastní pocity a preference. Lesní školka není
uvedena v rejstříku škol, ale ode dne otevření byla
ze tří čtvrtin zaplněná, zájem stále roste a popularita se rozšiřuje. „Od července roku 2014 jsme
měli kapacitu plnou, a pokud bychom měli ještě další prostory, tak naplníme i je. Zájem je totiž opravdu veliký. To beru jako ukazatel toho, že
to děláme dobře. To je také jeden z důvodů, proč
nepřijímáme děti na celý týden, ale jen na dva či
tři dny, abychom mohli uspokojit více zájemců. Ti
k nám jezdí opravdu ze širokého okolí. Od Prostřední Bečvy až po Karvinou,“ říká Ivana Cviková.
„Toto zařízení není v rejstříku škol, to znamená,
že nemůže zajišťovat povinné předškolní vzdělávání,“ upřesňuje ředitel ZŠ a MŠ v Palkovicích, ale dodává: „Předškolní vzdělávání je velmi jednoduché,
neboť je spousta dětí, které nikdy do školky nechodily a po příchodu do první třídy poznají barvy, umí
se podepsat či souvisle mluvit, takže bych se toho
nebál. Kdo chce mít děti v lesní školce či podobném zařízení a myslí si, že je to pro to dítě dobré,
tak ať to tak je. Je to koneckonců věc rodičů.“
Rozhodnutí je jen a pouze ve vaší režii. Pokud
vašemu dítěti bude vyhovovat individuální přístup,
který bude respektovat a podporovat jeho potřeby, lesní školka Bezinka není od Palkovic daleko
a nabízí se vám tedy využití této nabídky alternativního předškolního vzdělávání. Na druhé straně
stojí systém a řád v jiném slova smyslu, podle zákona deﬁnovaná plnohodnotná příprava na základní školu a kontrolovatelné území.
Ať už využijete jakékoliv možnosti, rozhodně
nepochybíte. Minimálně získáte cennou zkušenost
do dalšího rozhodování o budoucnosti vašich ratolestí. „Někdo poslouchá country, big beat nebo
lidovou hudbu a někdo snese všechno. Je to pořád otázka volby,“ uzavírá Ivo Fišer.

člověka bohatě uživí) a jurty (tradiční obydlí kočovných kmenů). Je zde preferován malý kolektiv
dětí a pedagogický přístup je založen na alternativních systémech vzdělávání, což je respektující
přístup, zážitková a intuitivní pedagogika a projektová výchova. Lesní školka se zaměřuje především na individualitu dětí a jejich soulad s přírodou a rodinou.
„Co mě vlastně dovedlo k myšlence a realizaci
lesní mateřské školky Bezinky v Palkovicích?,“ prozrazuje koordinátorka lesního klubu Bezinka Ivana Cviková a pokračuje: „V Brně, kde jsme původně bydleli, navštěvoval náš syn jeden rok klasickou
státní školku. Tam jsme také objevili koncept lesní mateřské školky. Zažívali jsme tudíž dva protipóly předškolní výchovy – celodenní pobyt venku
v přírodě a maximálně jednohodinový pobyt venku,
v případě příznivého počasí na dětském hřišti. Respektující a direktivní přístup, kolektiv 15 a 30 dětí,
dále zájem a nezájem pedagogů, environmentální výchovu v přírodě a environmentální výchovu
na obrázku, přežívání syna v klasické a ‚žití‘ v lesní
školce, rodič jako nepřítel a rodič jako vítaný přítel.
A velmi brzy jsme vliv lesní školky viděli i na nás
samotných, rodičích a zjistili jsme, že to je koncept
blízký našemu životnímu stylu. Pak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Palkovic.“
Jiný a pro někoho možná neobvyklý koncept
má své opodstatnění pro budoucí život dítěte.
„Protože to, co tvoříme, vychází z našich dětí, rodičovství a našich životů, ne z pedagogických pouček,“ říká Ivana Cviková a pokračuje: „Rámcový
denní režim začíná mezi 8–9 hod. příchodem dětí,
převzetí pedagogem a volnou hrou na zahradě.
V 9 hodin začíná ranní kruh, což je přivítání se
a společné zpívání, třeba i cvičení, což mají děti
moc rády. Pak se často ihned vyráží s batůžkem
a svačinou na výpravu do lesa, polí, nebo k přehradě. Zpět se vrací děti až na oběd. Po obědě je
polední klid, čtou se pohádky a příběhy. Kdo neusne, tak tvoří nebo jde ven, kde probíhá volná
hra nebo individuální program podle zájmu dětí.
Do 16:30 hodin by měla být školka prázdná, ale
to jsme snad ještě nezažili. Děti nechtějí jít domů
a rodiče také rádi zůstávají společně na zahradě.“
Faktem však zůstává, že existuje školský zákon,
který jasně deﬁnuje, co to vzdělávání je a jak se
poskytuje. Pokud bude schválen zákon o povinném předškolním vzdělávání alespoň jeden rok
před nástupem do první třídy základní školy, tak
budou muset rodiče volit „oﬁciální“ zařízení, které
je uvedeno v rejstříku škol a má povolení zajišťovat předškolní vzdělávání.
10

1/2016
Výpovědi rodičů z jednotlivých předškolních
zařízení také mluví za své – je to tedy opravdu na
každém z nás, jak se rozhodneme. Nic není jen
černé a bílé, to je třeba si nejdříve uvědomit.
Kateřina Šupinová má svou dceru umístěnou
ve státní školce v Palkovicích a ráda se podělila
se svými pocity a zkušenostmi z mateřské školky
v Palkovicích.
Jak jste spokojená se státní školkou?
„Se státní školkou jsem velice spokojená. Paní
učitelky mají skvělý přístup k dětem a dcera se vrací ze školky vždy velice spokojená, těší se tam – co
více si jako maminka přát. Dcera chodí do školky
druhým rokem a sleduji u ní pokroky. Ne vždy se
do školky těšila, ale jakmile zapadla do kolektivu,
poté viděla, co vše školka nabízí.“
Co se vám na ní konkrétně líbí?
„Na školce se mi líbí ta rozmanitost nabídky
činností. Děti chodí ven na zahradu či na procházky, tvoří, malují a jejích výtvory jsou vystavené ve
třídě a není jich málo. Vybarvují omalovánky a já
si téměř každý den odnáším nějaký obrázek od
dcerky, hrají klasické hry a mají opravdu velkou
škálu pěkných hraček, je si s čím hrát. Dále se učí
básničky a písničky, dcerka mi tak doma stálé něco
přednáší a zpívá. Také tam cvičí, alespoň co jsem
od ní slyšela. Tento pestrý program ještě doplňují
různými divadelními představeními, chozením do
kina anebo jinými akcemi ze školky, jako je např.
olympiáda, karneval, čarodějnice, Mikuláš. Je toho
opravdu hodně, co školka nabízí.“
Co vás vedlo k rozhodnutí se pro státní
školku?
„Pro státní školku jsem se rozhodovala ze dvou
důvodů. Zaprvé mám školku kousek od domova a za druhé hrají roli také ﬁnance. Státní školka je méně nákladná, zvlášť když máte více dětí.
Já mám dvě děti a oběma chci dávat stejně. V září
do školky nastupuje můj syn a jiná varianta by
byla ﬁnančně náročná a nezvladatelná. Sice nejsem nadšenec dnešní doby a toho, jak jsou děti
vychovávány u počítače a televize, jsem pro přírodu a rozvoj v ní a v kolektivu, tak mě lesní školka samozřejmě zaujala, ale jak jsem již zmínila, tak
jsem se z ﬁnančních důvodů více o tuto alternativu nezajímala.“
Na podobné otázky odpověděl i rodič Richard
Vysloužil, který má svého syna v místní lesní školce Bezince.

Jste spokojený s lesní školkou?
„Já i žena jsme hodně spokojeni a hlavně malý
je nadšený, mnohdy ani nemůže dospat a už se
ptá, kdy půjde zase do školky.“
Co se vám na lesní školce konkrétně líbí?
„Líbí se mi tohle - vezmete Chaloupku na vršku,
Vinnetoua, kapříka Metlíka, Foglara, Králíky z klobouku a Rumcajse, přidáte k tomu nadšené pedagogy, partu dětí, sopku z hlíny a máte skoro představu, jak to v lesní školce vypadá.  Je toho ale
celá řada, co mě mile překvapuje, tak to zkusím
vzít tak nějak postupně.
Především je to atmosféra ve školce, přístup
pedagogů (otevřenost, komunikativnost, respekt
k dítěti i k rodiči) a pestrý program. Jsem rád, že
děti znají své pedagogy a oslovují se navzájem
jménem. Líbí se mi také respektující přístup k dítěti, zážitková pedagogika i to, že děti jsou vedeny
k souladu s přírodou a rodinou.
Na programu a činnostech, které děti provádějí, oceňuji jejich pestrost, která je odrazem právě probíhajícího ročního období nebo svátků
(sběr plodů, pečení brambor, rukodělné činnosti,
pomoc v lese, Betlém, Tři králové, Svátek zemřelých). Těší mě, že děti nechodí za ruky po městě
na hodinu na hřiště, ale že čas tráví většinou venku
v přírodě nebo v zázemí školky. Neřeší se, jestli
někdo nechá kousek oběda (což si dobře pamatuji z vlastní školky) nebo má kalhoty po kolena
od hlíny...
Líbí se mi i vysoká míra informovanosti a komunikace mezi školkou a rodiči. Každý týden nám
chodí podrobná zpráva a fotograﬁe z toho, co děti
dělaly. Každý měsíc přijde také pedagogický plán
a rozpis, co se bude dít, a my tak víme, na co se
můžeme s dětmi těšit.
Hlavní je pro mě ale spokojenost syna se školkou, jeho radost a nadšení. Jako muž také oceňuji
krásné paní učitelky. “
Co vás vedlo k rozhodnutí se pro lesní školku?
„V první řadě to byly pozitivní zkušenosti našich přátel s lesními školkami obecně, napříč celou
republikou. Dobré je také to, že školku máme doslova pár metrů od domu, viděli jsme její postupný
vznik, a také jsme si ji mohli vyzkoušet ještě před
nástupem. Oceňovali jsme také vstřícnou komunikaci s pedagogy i s ostatními rodiči.“
Bc. Veronika Zajaczová
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Nový rok 2016 na Kubánkově
Novoroční výšlap na nejvyšší horu obce, na kopec Kubánkov, již dlouhá léta pozpátku láká stovky
turistů, ale i řádových občanů z okolních vesnic, zejména z regionu „Povodí Ondřejnice.“ Nejinak tomu
bylo i letos. Již od časných ranních hodin po všech
přístupových cestách přicházeli účastnicí akce, aby
společně přivítali „Nový rok 2016“ - první z větších
kulturních akci obce, kterou již po sedmnácté připravili zastupitelé a zaměstnanci obce.
Přestože počasí nebylo zrovna nejlepší, ale zase
nebylo zima a nepršelo, se nás tam sešlo pouhým
odhadem okolo čtyř set a možná i o něco více.
S myšlenkou novoročních výšlapů, ale nepřišly
jako první Palkovice, nýbrž turisté z Fryčovic, kteří tu
letos byli už po 42 a později se k nim přidali turisté z Hukvald, ti tu byli už po 31. My „Palkovičtí“ jsme
se přidali až na popud tehdejšího starosty obce
Ing. Hušky a Rady obce, kdy jsme uvažovali čím a jak
nejlépe přivítat první den nového tisíciletí roku 2000,
ale také i jak se rozloučit s posledním dnem roku

Nejmladší účastník
tisíciletí minulého 1999. Slavnostní vítání bylo však
poprvé uspořádáno se zapálením novoroční vatry
a živou hudbou kapely „Palkovjanka.“ Samozřejmě,

Nejstarší účastnice
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ho účastníka. Je těžko říct zdá se nám to podařilo přesně a pravdivě. Přesto, ale uvádíme, že snad
nejmladším byl šesti měsíční chlapeček Jáchym
Urbánek s maminkou Martinou, Palkovice 259
a druhý byl opět osmi měsíční chlapeček Richard
Kavka z Fryčovic. Nejstarší účastnici byla paní Drahomíra Slípková, 87 let! z Myslíku a druhou pak
pětaosmdesátiletá paní Božena Urbánková z Místku. Nejvzdálenější účastnici byli snad z Ostravy,
bylo jich sedm, takže jména neuvádíme.
K opravdu pěknému i příjemnému prožitku prvního dne roku 2016 přispěli i myslivci z Palkovic
a klub westernových koní, kteří pro nás připravili stánky
s občerstvením, za což jim patří naše poděkování.
S plamínky dohořívající vatry jsme se loučili
s přáním příští rok opět nashledanou!
Starosta obce pan Radim Bača vyslovuje všem
pořadatelům, kteří věnovali této významné akci
v tento sváteční den mnoho času ze svého osobního volna, srdečné poděkování!
Karla Menšíková a Stanislav Harabiš

že se nejednalo pouze o tuto jedinou velkou kulturní akci. Další pak následovaly v průběhu roku. Tolik
alespoň velmi stručně z historie a vzpomínek.
Teď již zpět k oslavě Nového koku 2016. Přesně v 11 hodin zazněla z reproduktoru česká národní hymna „Kde domov můj“. K hudbě se přidala většina přítomných sborovým zpěvem, což bylo
moc dojemné! Následoval novoroční projev a po
něm pověření zástupci obce paní Karla Menšíková
a pan Josef Lukeš slavnostně zapálili novoroční vatru, jako symbol přátelství, ale i den oslav „obnovy
samostatného Českého státu“. Plameny a kouř dodaly novoročnímu dopoledni slavnostní charakter
i náladu. Následovaly tradiční stisky rukou, přání
všeho nejlepšího, v prvé řádě pevného zdraví, pokoje, míru, a radosti ze života, stvrzené tisíci polibků a určitě neméně přípitků. K tomu všemu přispěl
hudební doprovod pana Aleše Kubaly. Tentokráte bohužel bez živé hudby, pouze z reproduktorů.
Snažili jsme se také v tom množství lidí najít
nejmladšího, nejstaršího, ale také nejvzdálenější-

Vítání občánků

V neděli 10. ledna proběhlo v sále restaurace
pod Habešem vítání občánků, a že bylo koho vítat. Na slavnostní přivítání do života bylo pozváno 20 dětí se svými rodiči. Nechyběl ani tradiční

doprovod prarodičů a přátel. Celkem se zúčastnilo slavnostního aktu 18 dětí, z toho 11 chlapců
a 7 děvčat. Ačkoliv se všichni pozváni nemohli dostavit, slavnostnímu rázu to nic neubralo na
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le pan Břetislav Chovanec. Na závěr byl připraven
malý raut s přípitkem a přáním našim nejmenším a jejich rodičům hodně zdraví, pohody, štěstí při výchově jejich dětí a radostný život v naší
obci.
Poděkování patří paní Heleně Kapsové, Dagmar Bajtkové, panu starostovi Radimu Bačovi, paní
Daně Lakomé, Lence Žaarové, panu Chovancovi, učitelkám MŠ Hance Praussové a Markétě Vyvialové.
Za komisi KPOZ připravila
předsedkyně Karla Menšíková

kráse a výjimečnosti. K hezkému zážitku se připojilo vystoupení dětí z MŠ s říkankami a písničkami, které připravily paní učitelky Hana Praussová
a Markéta Vyvialová. Paní Helena Kapsová přivítala rodiče i hosty a naše nejmenší. Zastupitelka
obce Karla Menšíková přednesla proslov a přivítala rodiče i hosty. K přivítání se připojil i starosta obce Radim Bača. Už tradičně ke slavnostnímu vítání občánků patří společná fotograﬁe rodičů a sourozenců, podpis rodičů do pamětní knihy, předání kytiček a drobných dárků i ﬁnančního daru 2000 Kč. K poslechu nám hrál na hous-

Buďme pyšní na naše kino, aneb co nás letos nově čeká
Víte o tom, že Palkovice jsou jedinou vesnicí v širokém okolí, kde stále funguje pravidelné promítání
v kině? I když nemůžeme v kině hrát nejnovější ﬁlmové premiéry, buďme na něj pyšní. Kino hraje významnou roli v kulturním životě v naší obci a pevně věříme, že jeho význam poroste. Ohlédněme se
nyní za loňským rokem. Pravidelně promítat v kině
jsme opět začali po technické inovaci v dubnu 2015,
kdy jsme uvedli pohádku Tři bratři. Kino hrálo každý
pátek vybraný ﬁlm a každou druhou neděli představení pro děti (kromě letní přestávky). Od té doby
jsme celkem odehráli 36 ﬁlmů v kamenném kině
a 8 ﬁlmů v letním kině. Na všechna představení
přišlo celkem 1 536 diváků. V průměru činila návštěvnost 35 diváků na jeden ﬁlm. Nejúspěšnějším ﬁlmem byl Hodinový manžel, na který zavítalo
184 diváků. Nejúspěšnějším ﬁlmem pro děti byla
Ovečka Shaun ve ﬁlmu, na který přišlo 57 diváků.
K tomu všemu jsme za velkého zájmu promítali zápasy Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.
V letošním roce bychom rádi na úspěchy v loňském roce opět navázali. Mimo již zajeté promí-

tání bychom Vám na zkoušku chtěli nabídnout
každou druhou neděli vybraný kvalitní a současně divácky zajímavý dokument. V neděli 14. února v 17 hodin Vám nabídneme dokument Heleny Třeštíkové o životě Lídy Baarové Zkáza krásou.
28. února v 17 hodin bude následovat ﬁlm Z popelnice do lednice, který mapuje plýtvání s jídlem
v naší společnosti. Třetím dokumentem budou
13. března v 17 hodin Vražedná pole na Srí Lance dokumentující občanskou válku v této úžasné
zemi. Oba dva uvedené ﬁlmy byly s velkým úspěchem uvedené v rámci festivalu Jeden svět, kde
získaly velkou přízeň diváků a v rámci recenzí na
ČSFD jsou nadprůměrně hodnoceny. Pevně věříme, že Vás ﬁlmy zaujmou a spojíte nedělní odpoledne s návštěvou kina. Všechny dokumenty mají
vstupné dobrovolné. Již nyní také začínáme jednat o opětovném promítání MS v ledním hokeji
a ME ve fotbale. Další novinky zveřejníme během
roku.
Ing. David Kula, MBA,
místostarosta

Pozvánka na Obecní ples v Hollywoodském stylu
Kulturní komise obce Palkovice si Vás dovoluje po roční přestávce pozvat opět na Obecní ples,
který je tentokrát laděn do Hollywoodského stylu.
Ples se uskuteční v sobotu 27. února 2016 od 19:00
v Restauraci Pod Habešem v Palkovicích. Pro účastníky bude připraven červený koberec, chodník ﬁlmových hvězd, barmanská show Lukáše Adamovského, ﬁlmový fotokoutek, míchané nápoje z Hollywoodských ﬁlmů, vystoupení Pole dance taneč-

nic u tyče a půlnoční tombola. Nejen slavné ﬁlmové
melodie k tanci a poslechu Vám zahraje EKG Band.
Vstupné na ples činí 130 Kč v předprodeji, případně 160 Kč na místě. Předprodej vstupenek
a místenek probíhá pouze v pondělí a ve středu
v čase 7-11 a 12-17 na OÚ v Palkovicích. Počet míst
je omezen, doporučujeme si lístky co nejdříve zakoupit v předprodeji. Tematické oblečení je vítáno.
Kulturní komise
14
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Farní ples 2016
v pořadí již třetí farní ples. Tentokrát se nesl v duchu cestování a dobrodružných výprav. Tématem
plesu byla totiž CESTA KOLEM SVĚTA. Program
připravovalo společenství mládeže a k tanci a poslechu hrál oblíbený Mini Maxi Band pod vedením
Víta Pavlíčka.
Náš ples navštívilo hned několik vzácných
osobností. V úvodu nás všechny přivítal otec Bronislav jako sultán se svou družinou, který po celý
večer rozdával úsměvy a dobrou náladu. Programem nás doprovázeli dva světoznámí cestovatelé
Libor a Vojta. Ti se s námi podělili o své dobrodružné a často i nebezpečné zážitky z cest. Dále
pak náš ples navštívilo prozatímní farní divadelní uskupení, které s námi pohovořilo o Africkém
a Arktickém působení mistra Járy Cimrmana, který
v Palkovicích určitě nikdy nebyl a mnoho dalšího…
Jelikož se jednalo o cestovatelský ples, i kostýmy účastníků tomu odpovídaly. Já jsem například potkala přátele z Mexika, Itálie, Ruska, daleké
Havaje, Německa…a nechyběl ani odvážný cestovatel kolem světa na koloběžce. Děkujeme všem
sponzorům a občanům za dary do tomboly, všem
účastníkům za účast a doufáme, že se s námi budete bavit na podobné akci i v příštím roce.
Ivana Kahánková

Se začátkem nového roku nám v naší obci začala plesová sezóna. Plesy mají u nás velkou tradici. V sobotu 24. ledna organizovala naše farnost

15

1/2016

VÝZNAMNÁ DATA
Významné dny a státní svátky (leden, únor)

16. ledna (významný den) – Den památky Jana
Palacha
Jan Palach (1948-1969) byl studentem historie
a politické ekonomie na Filosoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami
Varšavské smlouvy v r. 1968.

Vážení čtenáři Palkovických listů,
po roce, kdy nás na těchto stránkách provázely pranostiky, dochází ke změně. Abychom se neopakovali, rozhodli jsme se věnovat významným
dnům a státním svátkům v jednotlivých měsících
celého roku. Tyto jsou přesně stanoveny v zákoně č. 254/2000 Sb. a v našem seriálu se jich budu
převážně držet s menšími či většími odbočkami
k určitým zajímavým dnům, především k tzv. Mezinárodním či světovým dnům „něčeho“.
Většina těchto dnů připomíná tématiku ochrany životního prostředí, tradiční kulturní hodnoty,
důležité události, ale také např. upozorňuje na důležité problémy současnosti.

27. ledna (významný den) – Den památky obětí
holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Tento den vyhlásila organizace OSN v roce
2005 u příležitosti 60. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.

LEDEN
1. ledna (st. svátek) – Den obnovy samostatného
českého státu, Nový rok, Světový den míru
Kdo by si nechtěl po bujarých silvestrovských
oslavách dopřát den volna? Většina z nás si tento
den spojuje převážně se začátkem nového roku,
řídíme se v tomto, stejně jako většina států, gregoriánským kalendářem. V některých zemích je začátek roku posunut o několik dnů až měsíců ( juliánský kalendář, Čína, Tibet).
Světový den míru se slaví od r. 1968 a Den obnovy samostatného českého státu od r. 2000.

ÚNOR
V měsíci únoru není žádný státní svátek, ostatní
svátek ani významný den s přímým vztahem k České republice. Je zde však celá řada mezinárodních či
světových dnů, z nichž některé vyjmenuji.
2. února – Světový den mokřadů
(platí od r. 1971)
4. února – Světový den boje proti rakovině
(od r. 2000)
2. neděle v únoru – Světový den manželství
Celá polovina manželských svazků se dnes rozpadá, nezapomínejme tedy, že i manželství si zaslouží ochranu, úctu a oslavu. Chlapi, tak aspoň
jednou za rok té vaší robce dopřejte pocit, že jste
ještě pořád ten, kterému kdysi řekla: ano!
11. února – Světový den nemocných
21. února – Mezinárodní den mateřského jazyka
WTF? LOL? aby jsme, o5, příjdu dýl, omlékuj...
Alespoň dnes se můžeme pokochat krásou češtiny
a blýsknout se znalostí slov: chrabrý, rčení, eklektismus, příkrý, krasotinka či estakáda.
Specialitou je pak 30. únor, kdy si připomínáme
Světový den omylů v kalendáři.
Ing. Richard Vysloužil
16

1/2016

SAMOSPRÁVA
Slovo úvodem

Možná nám dáte za pravdu, že v současné hektické době je pro běžného občana téměř nemožné orientovat se v nekonečné záplavě různých zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a spousty dalších podobných druhů informací. Skoro se nám
někdy chce říci až nesmyslů, které nám ovšem
v jistých případech ovlivňují život. V poslední době
jsme slýchávali z úst některých našich spoluobčanů určitou kritiku (v obecné rovině) na samosprávu jako takovou. Tato kritika hovořila o složitosti orientovat se v této oblasti lidského života. A právě to bylo pro nás inspirací a důvodem
s tím něco udělat a pokusit se vám občanům obou
částí naší obce zjednodušenou formou přiblížit
tuto problematiku. Naše snažení tedy hodláme
nasměrovat k tomu, abychom v rámci možností
představili fungování samosprávy obcí a toto
téma přiblížili čtenářům listů a všem těm, které to
nějakým způsobem zajímá. Nechceme se stavět
do role samozvaných odborníků na samosprávu,
proto se snažíme toto téma průběžně nastudovat
s využitím všech dostupných relevantních zdrojů. Během celého roku se vám pokusíme zjednodušenou formou na sedm pokračování představit principy fungování samosprávy a její dopad
na život občana. V jednom čísle také „zabrousíme“ do samosprávy kraje, protože i toto má bezprostřední souvislost s fungováním obcí. Do jaké
míry se nám to podaří, to už necháváme na vašem laskavém posouzení. Pokud se nám dostane zpětné vazby od vás, budeme jen rádi. Předem
se omlouváme všem těm, které tato problematika
nezajímá.

1. Základní principy fungování obce a jejich
orgánů
Obce jsou základními stavebními kameny veřejné správy v České republice. Nezastupitelnou
roli v systému veřejné moci hrají nejen díky svému počtu 6 253, ale především díky svým kompetencím. Jde o veřejnoprávní korporace, tedy právnické osoby, které mají vlastní majetek, hospodaří
podle vlastního rozpočtu, v právnických vztazích
vystupují svým jménem a nesou odpovědnost vyplývající z těchto právnických vztahů. Ze zákona je
tak obec nadána způsobilostí vstupovat do právnických vztahů, vystupovat v nich svým jménem
a nést odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Důležitým faktorem je, že právní subjektivita se
vždy pojí s územními samosprávními celky jako takovými, nikoli s jejími orgány (zastupitelstvo, rada,
starosta, …). Z toho plyne, že v právních jednáních
musí vždy vystupovat obec. Orgány obcí samy
o sobě právní subjektivitu nemají, proto například
nemůže být kupní smlouva uzavřena s obecním
úřadem, nýbrž s obcí. Při výkonu veřejných úkolů
mají obce veřejnou moc. Stát může zasahovat do
samostatné působnosti územních samosprávných
celků jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona,
a jen způsobem stanoveným zákonem. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou
v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům.
Podle Ústavy České republiky je obec tvořena
třemi základními pilíři:
- územím, na kterém je samospráva vykonávaná,
- občany přiřazenými územnímu samosprávnímu celku,
- samosprávou – existencí samosprávního územního celku jako právnické osoby veřejného práva se soustavou samosprávních orgánů.

1. Základní principy fungování obce a jejich
orgánů
2. Finance, rozpočet, hospodaření s majetkem
obce a územní rozvoj obce
3. Veřejné služby v obci, veřejný pořádek a bezpečnost
4. Školství a kultura
5. Samospráva krajů
6. Životní prostředí a doprava
7. V demokracii vzájemně komunikujeme

Zákon o obcích (Zákon č. 128/2000 Sb.) vymezuje obec jako základní územní samosprávné
společenství občanů; tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí. Každá část územní ČR je tak součástí území některé obce, kartograﬁcky vymezené
katastrálním územím obce, které se může skládat
z více katastrálních území.
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Občany jsou všechny fyzické osoby, které jsou
státními občany České republiky a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu. Každý občan může mít
jen jedno místo trvalého pobytu. Občané starší
18 let mají právo:
- volit a být volení do zastupitelstva obce,
- hlasovat v místním referendu,
- vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce
v souladu s jednacím řádem svá stanoviska
k projednávaným věcem,
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok,
- požadovat projednání určité záležitosti v samosprávné působnosti obce radou obce nebo zastupitelstvem obce,
- nahlížet do některých dokumentů jako je například:
• rozpočet obce a závěrečný účet za uplynulý
kalendářní rok,
• zápisy z jednání zastupitelstva obce,
• usnesení rady obce,
• zápisů výborů zastupitelstva obce a komisí
rady obce.

xu (morální zásady odpovídající významu veřejné
funkce).
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby,
nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta
obce. Zasedání zastupitelstva obce musí být veřejná. Obecní úřad informuje o místě, čase a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu
nejméně sedm dnů před zasedáním. Přitom musí
dbát na to, aby všechny body programu připravovaného zasedání, jež jsou v době zveřejnění pozvánky obci již známy, byly v této informaci uvedeny. Smyslem pozvánky je občany o konkrétních
záležitostech řádně informovat, aby se mohli rozhodnout, zda se takového zasedání zastupitelstva
chtějí zúčastnit. Občané obce mají právo vyjadřovat se ke každému bodu jednání zastupitelstva
a to ještě před hlasováním. Jednání zastupitelstva
obce se může řídit jednacím řádem. Zastupitelé obce Palkovice schválili revidovaný jednací řád
v loňském roce. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis. Ze zápisu by mělo být
patrno, o jaké věci se v rámci připraveného bodu
programu jednalo, jaký byl průběh projednávání příslušného bodu včetně rozpravy a vystoupení přítomné veřejnosti, podané protinávrhy a hlasování o nich. Probíhá-li neveřejná pracovní porada zastupitelstva obce, nemůže zastupitelstvo
přijmout žádná usnesení. Na těchto neveřejných
pracovních poradách nelze učinit jakékoli platné
rozhodnutí v konkrétních věcech. Porady mohou
sloužit pouze k rámcovému předjednání problematiky. Není tedy možné, aby zastupitelé záležitost projednali neveřejně takovým způsobem, že
veřejnosti zůstanou neznámé základní aspekty
učiněného rozhodnutí. I v tomto případě je nutné
pamatovat na transparentnost jednání. V souladu
s literou zákona vychází počet zastupitelů z počtu
obyvatel a musí být vždy lichý. Počet zastupitelů
je v rozpětí od 5 do 55. Hlasováním zastupitelstva
byl v Palkovicích stanoven počet na 15 zastupitelů.
Poradními, iniciativními a kontrolními orgány
zastupitelstva obce jsou výbory zastupitelstva.
Zřídit výbor je právem zastupitelstva, nikoliv jeho
povinností. Výjimkou je zřízení výboru ﬁnančního
a výboru kontrolního, které ze zákona povinné je.
Výborům ﬁnančnímu a kontrolnímu zákon stanovuje náplň činnosti, ostatním výborům ji určuje zastupitelstvo obce.
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a ﬁnančními prostředky obce, případně
plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo.

Ze všech výše uvedených dokumentů si může
pořizovat výpisky.
Samospráva je jednou z věcí veřejné správy.
Jde vlastně o souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují zájem obce a jejich občanů.
Zákon o obcích vymezuje čtyři základní orgány obce. Nejdůležitějším a nejvýše postaveným
v rámci samosprávy je zastupitelstvo obce. Dále je
to rada obce, starosta, obecní úřad.
V naší obci máme uvolněné (starosta, místostarosta) a neuvolněné členy zastupitelstva. Rozdíl
spočívá v rozsahu výkonu funkce a v odlišném
způsobu odměňování, které stanovuje svým nařízením Vláda ČR. O tom, kdo se stane uvolněným členem zastupitelstva obce, hlasuje zastupitelstvo. Uvolněným členem zastupitelstva je ten,
kdo je pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn
ze svého pracovního poměru. Na uvolněné členy
zastupitelstva se nevztahuje zákoník práce (nadřazenost zákonů).
Zastupitelé jsou veřejnými činiteli, vykonávají
veřejnou funkci a jako takoví musí také vystupovat. Musí se především zúčastňovat jednání zastupitelstva, rady, případně dalších orgánů jsou-li jejich členy (pokud byli jmenováni). Musí hájit zájmy
obce a jejich občanů. Jako člen kolektivního orgánu se musí chovat jako řádný hospodář a s majetkem nakládat účelně. Samozřejmostí by mělo
být dodržování určitých pravidel etického kode18
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rozhodují kolektivní orgány obce, tedy zastupitelstvo obce nebo rada.
Zástupcem starosty je místostarosta. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.
Místostarosta vykonává všechny úkoly, které přísluší
ze zákona starostovi. Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, tedy obecně
závazné vyhlášky a nařízení obce. Zastupitelstvo si
může zvolit více místostarostů a v tom případě pak
stanoví jejich pravomoci a úkoly.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta, který zde plní roli
zaměstnavatele podle zákoníku práce.
Obecně závazné vyhlášky, které vydává obec
ve své samostatné působnosti, patří do tzv. původní, originální právně normotvorné pravomoci. Jejich existence je zakotvena přímo v Ústavě
ČR. Nařízení obce jsou druhým typem právních
předpisů. Obec je vydává ve své přenesené působnosti, a to na základě a v mezích zákona, je-li
k tomu zákonem zmocněna. Schvalování obecně
závazných vyhlášek patří do vyhrazené působnosti
zastupitelstva obce, schvalování nařízení obce do
vyhrazené působnosti rady obce. Jejich správnost
kontroluje Ministerstvo vnitra ČR, které je podle
zákona pověřeno dozorováním. Právní předpisy
obce včetně jejich evidence musejí být každému
k dispozici u příslušného obecního úřadu.
Při výkonu samosprávy neexistuje podřízenost
obce jinému orgánu.
To byly úvodní informace k této nové rubrice o samosprávě. Úvod do této problematiky byl
možná trochu delší a nudný, ale někdy to bez základního názvosloví a vysvětlení pojmů nejde.
V příštím čísle si přiblížíme ﬁnancování a rozpočet
obce či hospodaření s obecním majetkem.
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

Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří. Ze
své činnosti se zodpovídají zastupitelstvu. Předsedou výboru musí vždy být člen zastupitelstva, členy pak mohou být občané obce.
Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Tvoří ji starosta, místostarosta a další radní, kteří jsou voleni zastupitelstvem
obce. Počet členů rady je lichý, nejmenší počet je
5, nejvíce 11, přičemž nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva. Jednotlivé členy volí a odvolává zastupitelstvo ze svých řad.
Starosta zastupuje obec navenek a za výkon
své funkce odpovídá zastupitelstvu. Jeho postavení lze velmi vzdáleně přirovnat ke statutárnímu orgánu právnické osoby, což však vůbec neznamená, že má pravomoc samostatně rozhodovat o záležitostech patřících do samosprávy obce.
Protože o většině otázek v samostatné působnosti
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SPORT
Fotbalový turnaj Svazku měst a obcí povodí Ondřejnice
V úterý 29. prosince se ve fryčovické sokolovně uskutečnil fotbalový turnaj zastupitelů Svazku
měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO). Celkem
bylo přihlášeno 5 týmů – Palkovice, Stará Ves nad
Ondřejnicí, Kateřinice, Fryčovice a společný tým
Hukvald a Brušperku. Tým Palkovic tvořili zastupitelé obce Radim Bača, Slavomír Bača, David Kula,
Karolína Žilková, Tomáš Opěla, Martin Polášek,
Dalibor Rada, Petr Gřes a Tomáš Huďa.

Tým Palkovic sehrál celkem 4 zápasy, z nichž
dva vyhrál a dva prohrál. Toto nakonec vedlo
k umístění na třetím místě. Vítězným týmem se
staly Kateřinice. Zvláštní uznání od palkovického
týmu i soupeřů získal starosta Radim Bača, který
působil na postu brankáře a jehož forma rostla
s každým odehraným zápasem. Již nyní se těšíme
na další ročník turnaje, kde máme jen vítězné ambice.
Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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SENIOR KLUB
Senioři bilancují
nás všech a obsluze restaurace - zkrátka všem - za
pěkný společenský večírek na sklonku roku.
Úplnou tečkou roku 2015 v činnosti našeho klubu bylo odpoledne 30. prosince. To se sešli členové výboru se svými rodinnými příslušníky, aby si
poděkovali za dobrou spolupráci a dohodli si opětovnou činnost v roce 2016. Díky všem.
Základní osnovu činnosti Senior klubu pro rok
2016 již máme. Bude se však nadále rozvíjet podle
skutečných podmínek:
17. února
výroční schůze
9. března
oslavy Mezinárodního dne žen
20. dubna
beseda o bezpečnosti seniorů
18. května
zájezd do Hradce nad Moravicí
22. června smažení vaječiny
20. července zájezd do Šternberka
17. srpna
smažení bramborových placků
14. září
zájezd na Lysou horu
21. září
zájezd na Novojičínsko
19. října
nákupní zájezd do Polska
7. prosince předvánoční posezení s jubilanty

Vánoce jsou již chvilku za námi, ale nemůžeme
si nepřipomenout činnost našeho klubu v závěru loňského roku, která udělala deﬁnitivní tečku za
naší celoroční aktivitou.
Ve středu 25. listopadu jsme se sešli v naší klubovně, abychom si připravili na první adventní neděli adventní věnečky. Sešlo se nás 12 a výrobky dopadly velmi pěkně. Tak jsme se vnesli do příjemné
vánoční nálady a hned 5. prosince jsme nastoupili
na akci Obecního úřadu - Mikulášský jarmark, abychom potěšili nejen sami sebe, ale i 30 hostů z polských Kobiernic. Ti nám přijeli zazpívat, popřát pěkné Vánoční svátky a pohodu do nového roku, a dle
svých zvyků všechny přítomné i pohostili.
V konci roku jsme také zavzpomínali na spřátelené kluby z povodí řeky Ondřejnice a popřáli si navzájem pěkné svátky a úspěšný rok 2016. A ve středu 9. prosince jsme si všechno pěkné popřáli i s našimi členy na Předvánočním posezení s jubilanty
v renovovaném sále Restaurace Pod Habešem. Tradičně byli přizváni Obecním úřadem sedmdesátiletí
a pětasedmdesátiletí jubilanti. Sešlo se nás tam celkem 101. Děkujeme Obecnímu úřadu za pohoštění, hudebníku Zdeňku Krásnému za pěkný program
a naší lékárnici Mgr. Aleně Skácelové, zahradnici paní Zbrankové, vedení podniku Zero, prodejny
Modrá labuť a Beskyd Agro Palkovice za sponzorské dary do pestré tomboly. I několika účastnicím,
které přinesly na stoly chutné cukroví k pohoštění

A naši jubilanti v počátku roku jsou všichni
z Palkovic: Marie Stavinohová, MUDr. Lenka
Zemanová, Marta Tuhovčáková, Miroslav Toman, Helena Kubáňová a Zdenka Zlá.
Milí oslavenci, přejeme Vám pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho pěkných chvil v dalších letech
života.
Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI
Vánoční dílna na Myslíku

vosku, dárkové tašky, vánoční přáníčka a jmenovky na dárky. Používaly při tom techniku quilling –
což je jedna z nejjednodušších výtvarných technik a zvládnou ji i děti. Zjednodušeně řečeno, jde
o zdobení pomocí ruliček papíru. Pracovalo se
s obrovským nadšením a fantazií, atmosféra byla
nádherná. A výrobky? Ty se dětem opravdu povedly! Kdo si chtěl mezi tvořením trochu oddychnout, mohl si vychutnat hrníček vánočního čaje
a posilnit se cukrovím, které maminky připravily. Děkujeme všem za pomoc a nápady, napečení
dobrot a především za hojnou účast, která svědčí
o tom, že se tvořivé dílny líbí.
Už teď se na vás těší na další tvořivé dílně
Hana, Iva, Lenka, Lucka, Monika

V sobotu 28. 11. 2015 uspořádaly členky „Sokolu“ Myslík tradiční vánoční dílnu. Za zvuku vánočních koled děti s rodiči vytvářely svíčky z včelího

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Ke dni valné hromady, která se konala dne 12. 12. 2015, má sbor v Palkovicích 58 členů.
Prostřednictvím Palkovických listů Vás krátce seznámíme s naší činností za rok 2015.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2015
je minimalizovat dobu přerušení masáže hrudníku při deﬁbrilaci. Rovněž byl do vozidla zakoupen dýchací přístroj nyní jich jednotka vlastní 4ks
a 3 nové přilby. Pro 5 členu jednotky byly pořízeny nové zásahové obleky včetně zásahové obuvi.
Další vozový park, kterým jednotka disponuje, se skládá z vozu Volkswagen Transporter, Avie
Furgon, a vozidla Robur.
Co se týká investic do vybavení jednotky, byly
kromě již výše uvedených prostředků do TATRY
pořízeny v roce 2015 za přispění obecního úřadu a také sponzorů tyto významnější prostředky:
plovoucí čerpadlo MAMUT 2400 l/min se spojkou A110, vysavač na vodu umožňující odsátí vody
v zaplavených objektech i při minimálních hladinách této vody, kdy už jsou běžné typy čerpadel
nepoužitelné. Vozidlo transportér bylo dovybaveno vozidlovou vysílačkou se statusy atd. v celkové
hodnotě přes 200 tis. Kč.

Zásahová jednotka čítá
15 členů, kteří se pravidelně
zúčastňují odborných kurzů
a teoretické přípravy. V letošním roce to bylo školení
velitelů, řidičů, lehký zdravotnický kurz, obsluha motorových pil a rovněž jeden člen výjezdové jednotky absolvoval zdravotnický kurz.
V příštím roce čeká naše strojníky prodloužení
odborné způsobilosti na 2 denním školení ve školicím středisku v Jánských koupelích.
Co se týče techniky, tvoří nosný pilíř výjezdové
jednotky vozidlo TATRA 815 CAS 32 z roku 1985,
které bylo v letošním roce dovybaveno deﬁbrilačním přístrojem tzv. AED, sloužící k prvotnímu zásahu při zástavě srdce, kdy tento samostatně vede
zachránce k tomu, aby masíroval srdce správnou
silou a se správnou frekvencí. Systém umožňu22
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Rok 2015 byl pro výjezdovou jednotku a jejich
členy časově dost náročný. I když to na první pohled nevypadá, v obci nevznikl žádný velký požár, nezasáhly nás povodně ani žádná větrná kalamita, přesto naše jednotka vyjela k 27 zásahům

a 30 událostem na vyžádání obce. Za tyto vyšší
čísla může velmi suché a teplé léto.
První výjezd naší jednotky se suchem nemá ale
nic společného. Jednotka vyjela 28. 2. k čerpání
vody ze sklepa rodinného domu.
23
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dominovaly výjezdy jednotky k doplňování vody
a zalévání stromků. Jednotka byla 18x zalévat nasazené obecní stromy, 16x doplňovala vodu do vyschlých studní na Hůrkách a retenční nádrže u fotbalového hřiště, aby místní fotbalový klub mohl
trochu zvlažit vysušený trávník.
Pro mateřskou školku a základní školu jsme uspořádali cvičnou evakuaci školy a školky s následnou
ukázkou techniky. Tato akce se setkala s velmi dobrým ohlasem. Rovněž se jednotka podílí a účastní
různých akcí pořádaných pro děti a nejen pro ně.
Toto je stručné zhodnocení roku 2015 z pohledu aktivity jednotky, kdy je možno objektivně si
přiznat, že činnosti neustále přibývá a nelze už říct
i z výše uvedeného, že hasiči jsou na obci pouze
k hašení požárů, a když v podstatě naštěstí moc
požáru není, že jsou tudíž zbyteční a vynakládají
se na ně ﬁnanční prostředky z obecního rozpočtu
v neadekvátní výši k tomu, co dělají.

31. 3. pak k požáru trávy u Olešné, 28. 4. k požáru sazí v komíně a 4. 7. k požáru rozvaděče.
21. 7. jsme asistovali při pálení úlu napadených
včelím morem a 23. 7. jednotka vyjela k požáru
kontejneru.
V průběhu srpna začala sezóna sršňů. Celkem
naše jednotka vyjela k likvidaci bodavého hmyzu
devatenáctkrát.
Mezitím v polovině srpna byla jednotka vyslána
k odstranění spadlé větve z komunikace.
Posledním výjezdem byl požár lesa na Hůrkách,
kdy vítr rozfoukal ohniska po pálení klestí a jednotka pak 3 hodiny tyto ohniska dohašovala.
Kromě statisticky evidovaných výjezdů jednotka prováděla další činnosti v rámci výpomoci obci
a občanům. Zde patří dík zejména Josefovi Prokopovi a Milanu Skurkovi.
5x jsme čistili obecní kanály, 2x jednotka prováděla pročistění studní. V letošním suchém létě pak

Činnost SDH
První sobota v červenci se již tradičně stala termínem pro pořádání naší noční pohárové soutěže
o Pohár palkovické sjezdovky „Memoriál Miloslava
Menšíka“. Této soutěže se zúčastnilo 42 týmů a v kategorii nad 35 let naše družstvo slavilo vítězství.
V červenci jsme vypomáhali na obecní akci Festivalu dechovek a v srpnu tradičně na Dožínkách.
21. listopadu jsme vyrazili na Jižní Moravu. Tentokrát na zájezd a to do Petrova. Cestou jsme navštívili největší památkovou rezervaci vinohradnických staveb v ČR – Vlčnovské búdy. Po příjezdu
do Petrova jsme si v rychlosti prohlídli další památkovou rezervaci Plže a nabrali směr sklep pana
Svobody. Sklep, který je jedním z nejmodernějších
a největších v ČR.
Na podzim jsme se podíleli na přípravných pracích před započetím rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Činnost sboru začíná pravidelně v lednu zajišťováním a přípravou hasičských plesů. Už několik
let za sebou se nám daří prodat téměř všechny
lístky jak na první, tak i na druhý ples a tak tomu
bylo i v roce 2015.
Koncem dubna pořádáme pro naše členy tradiční stavění máje v areálu hasičské zbrojnice. Trošku nám tuto akci zkomplikovalo obecní pálení čarodějnic, na které jsme přislíbili zajištění občerstvení. Majka se tedy symbolicky postavila jako vždy
30. dubna a posezení proběhlo netradičně 1. května. Kácení máje již proběhlo v tradičním termínu.
18. dubna jsme se s podporou Obecního úřadu
připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“
a sbírali jsme odpadky podél příjezdových komunikací do a z Palkovic a také kolem tělocvičny,
Domu služeb a Jednoty. Akci určitě zopakujeme
v roce 2016 ve větším rozsahu.

Sportovní činnost SDH
Kromě výše uvedených skutečností se členové
sboru účastní také pohárových soutěží, a to hned ve
třech kategoriích. Výsledky sportovní činnosti již byly
zveřejněny v minulém vydání palkovických listů. Mimo
soutěží v požárním útoku se nám v letošním roce podařilo rovněž vyhrát ﬂorbalový turnaj pořádaný IZS.

Na závěr zprávy bychom za celý sbor dobrovolných hasičů v Palkovicích chtěli popřát občanům Palkovic hodně zdraví a štěstí do Nového roku a OÚ poděkovat za podporu věnovanou
sboru a jednotce v Palkovicích.
Výbor SDH Palkovice
24
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Tříkrálová sbírka

Představovat tento projekt je něco jako nošení dříví do lesa. Za těch 16 let existence v naší obci
se tento projekt sám dostatečně prezentoval. Tak
si dovolím jen konstatovat, že i letos jsme se mohli

setkávat v rámci tříkrálového koledování. V období
od 1. ledna do 14. ledna patnáct skupinek dobrovolných koledníků stejně jako minulá léta obcházely domácnosti a za zpěvu lidové koledy získávaly
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potřebným v zahraničí, na celostátní projekty a na
režie sbírky.
Pro koledníky je opět přichystáno poděkování,
které se uskuteční v sobotu 6. února od 15 hodin
v Kině Vlast v Místku. Koledníci se mohou těšit na ﬁlmové představení Aldabra: Byl jednou jeden ostrov.
Chtěl bych moc poděkovat všem občanům
Palkovic a Myslíku za jejich přístup a zapojení
do této akce, ať už jako koledníci nebo dárci. Na
tomto místě bych rád moc poděkoval všem dětem a mládeži, v převážné většině, členům turistického oddílu Žlutý kvítek, kteří svým nasazením a odpovědným přístupem coby koledníci přispěli k hladkému průběhu této akce. Naše škola může být hrdá na to, že má takové žáky. Moje
poděkování míří také na Obecní úřad k paní Bajtkové, která nám vždy zajišťuje potřebný servis
pro zapečetění kasiček a počítání peněz. Vaší zásluhou se naše obec v tomto charitativním projektu řadí mezi nejúspěšnější v rámci regionu.
Fotky z koledování najdete na webové adrese:
http://pirat.rajce.idnes.cz a více informací o sbírce
pak na adrese: www.trikralovasbirka.cz.
Tomáš Huďa,
koordinátor sbírky pro Palkovice

ﬁnanční příspěvky od občanů do zapečetěných
kasiček. Samozřejmě nechyběl tradiční nápis na
zápraží domu, znamenající ve své symbolice klid,
mír, štěstí a požehnání. Mimo ﬁnanční příspěvky
jsme „sklízeli“ také radost a pohodu na tvářích našich spoluobčanů z obou částí obce.
V letošním roce se vybralo v Palkovicích a na
Myslíku celkem 99 104 Kč. Oproti loňskému roku
(106 tis. Kč) je to sice mírný pokles, ale i tak jsme
dosáhli velice slušného výsledku. Také již po mnohá léta se opakující, takže vlastně už tradiční. A jak
si vedla tříkrálová sbírka v rámci celé Charity Frýdek–Místek? To už je moje otázka na její zástupce.
„Než sbírka začala, měli jsme zapečetěno
274 ks pokladniček. Během sbírky však přibylo ještě pár skupinek a zapečetěno bylo 280 pokladniček“ uvedla koordinátorka sbírky Renáta Zbořilová. 25. ledna byly spočítány poslední pokladničky. Celkový výtěžek za Charitu Frýdek-Místek činí
1 851 079,-Kč, což je o 150 770,-Kč více než loni.
„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí našich koledníků a koledníkům za jejich nasazení a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká je.“ poděkoval její ředitel Martin Hořínek
a dodal: „Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením
a také závazkem, neboť ukazují, že lidé v regionu
nejsou lhostejní a naše práce má smysl, který veřejnost vnímá.“
Charita Frýdek-Místek dle pravidel sbírky využije z této vybrané částky 65%, což je 1 203 201,- Kč.
Tyto prostředky pomohou osobám v tísni a rozvoji charitního díla. „Peníze použijeme mimo jiné
na nákup velkokapacitní pračky na Oázu pokoje,
investice do budovy Domu pokojného stáří, podporu Dobrovolnického centra, podporu činnosti
a zlepšení kvality terénní péče, na své si přijdou
i další střediska.“ upřesnila Renáta Zbořilová. Zbylá část výtěžku, tedy 35% se rozděluje na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, na pomoc

Poděkování za Tříkrálové koledování
Děkuji panu Tomáši Huďovi za obětavost při organizování Tříkrálové sbírky. Děkuji koledníkům,
kteří za každého počasí koledovali od domu k domu.
Za to jím patří velký dík.
Karla Menšíková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Senzační senior

Organizace Nadace Charty 77 v Praze má již třetím rokem vyhlášený projekt pod názvem „Senzační
senior“, ve kterém uděluje čestná uznání jednotlivcům
i kolektivům za aktivní celoroční i celoživotní činnost.
V roce 2015 toto čestné uznání na shromáždění 1. října v Praze obdržel za celoživotní aktivitu
z 96 nominovaných v kulturních a sportovních organizacích v našem kraji pan Vilém Vlk z Palkovic. Angažoval se v kulturních institucích města Frýdku-Místku a v obci Palkovice, dále pak ve

sportovní organizaci Válcoven plechu a v ČSTV ve
Frýdku-Místku. Je aktivní v kulturních a sportovních klubech a v dopisovatelské činnosti do časopisu a sportovních novin celorepublikového formátu
jakož i v poslední době se spolupráci ostravského
rozhlasu a ostravské televize, kteří mu udělili preverenci k tomuto čestnému uznání. Lucie Vyparinová
Jménem redakční rady blahopřejeme a jsme
rádi, že mezi námi žijí takoví občané!

Blahopřejeme
Zastavit čas by jistě bylo krásné,
není v tom ale důstojnost a řád,
jak mohl by člověk prožít život vlastně,
prožít jej celý, když by byl pořád mlád.
Listopadový měsíc byl měsícem oslav životního výročí pro pana Evžena Friedrischka
(80 let), Františka Mertu (80 let) a paní Františku Zemanovou (93 let) všech z Palkovic
V měsíci prosinci oslavili svá životní jubilea Ludmila Krčová (95 let), František Opěla (85 let), Marie Seibertová (85 let), Božena
Bílková (92 let), Eva Chlebková (80 let), Drahomír Červenka (80 let), Štěpánka Kapsová (85 let) a Drahomíra Michálková (93 let),
všichni z Palkovic.
A v měsíci lednu zacinkaly skleničky při přípitku k životnímu výročí u paní Elišky Hochové (94 let) z Palkovic.

K dlouhé řadě gratulantů se připojuje redakční rada Palkovických listů,
starosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.
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Svatba
Když si muž a žena řeknou ano,
ne vždy jim láska vydrží.
Vy jste to však dokázali,
svůj život štěstím naplnili.
Tak ještě hodně, hodně roků,
splněných snů a nadějí,
vždyť manželství je krásná báseň,
když jsou si dva souzeni.

Dne 13. 1. 2016 oslavili nádherné jubileum – 65 let společného života manželé
Jan a Marie Seibertovi z Palkovic.
Do dalších let společného života jim
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Redakční rada Palkovických listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Rozloučili jsme se
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy jen hladívala,
oči, které se tak jasně dívaly,
se navždy zavřely.
V měsíci listopadu nás navždy opustili pánové Josef Myslikovjan z Palkovic
a Ladislav Slípek z Myslíku.
Měsíc prosinec se smutně zapsal do myslí příbuzných a známých paní Jiřiny Gistingerové z Palkovic a pánů Pavla Krpce a Františka Lanče z Palkovic.
V lednu letošního roku jsme se rozloučili s paní Alžbětou Krpcovou z Myslíku, paní Marii Mičulkovou a paní Julii Žáčkovou z Palkovic a panem Miroslavem Dámkem, Palkovice.
Upřímnou soustrast přijměte od redakční rady Palkovických listů,
starosty, rady a zastupitelstva obce a KPOZ.
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HOLKY V AKCI
chařka vydaná roku 1826. Tato knížka vycházela
v mnoha vydáních více než sto let. Z této knihy budou i vybrané recepty, které si vám po celý rok dovolíme nabídnout.

V letošním roce jsme si pro vás připravily dva
„protipóly“ našich receptů. Jednou skupinou bude
propagace zdravého životního stylu formou představení netradičních přírodních produktů
a receptů z nich. Druhou skupinou budou recepty
tradiční české kuchyně z doby našich prababiček tak, jak je v 19. století beletristickou formou zachytila ve své knize významná česká spisovatelka
a buditelka Magdalena Dobromila Rettigová.
Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, (31. ledna 1785 Všeradice –
5. srpna 1845 Litomyšl) byla českou buditelkou
a spisovatelkou, autorkou kuchařek, básní, divadelních her a krátkých próz. Jako spisovatelka byla
Rettigová velmi plodná, napsala několik desítek
drobnějších i rozsáhlejších děl. Pod vlivem svého
muže a přátel se odhodlala psát a publikovat česky. Z jejího díla je dnes nejznámější Domácí ku-

Pivní polívka s chlebem
Rozkrájej chleba do hrnku, aby ho bylo něco
přes polovic, pak na něj nalej studeného piva, přidej trochu kmínu, osol to a nech to vařit, až se
chleb rozvaří. Do jiného hrnku vraz 3 celá vejce,
dej k nim kus másla, 3 deka cukru a koﬂíček husté
kyselé smetany. Dobře to rozmíchej, pak to vlej do
polívky, nech ji za ustavičného míchání ještě chvilenku povařit a polívka jest hotová. Kdo ji chce míti
přikyslou, může do ní přimíchat několik lžic vinného octa a přidat cukru. Takto se může také dělat
polívka z vody místo piva, jen že se místo kyselé
smetany vezme sladká a cukr se vynechá. Pak se
to jmenuje žebrácká polívka.
29
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Chia semínko

Semínka chia jsou drobná semínka šalvěje hispánské, která roste v některých zemích Jižní
a Střední Ameriky. Tato semínka se řadí k tradičním potravinám již po dlouhé generace v zemích,
kde se pěstují již přes 4 000 let. Pro svou výživnou hodnotu jsou nazývána „runners food“, nebo-li jídlo běžců. Semínka chia mají vynikající hydroﬁlní vlastnosti, tj. vysokou schopnost vázat na sebe
vodu. Jeden díl semínek dokáže zvětšit svůj objem až dvanáctkrát, čímž pomáhají tělu zajistit vyš-

ší hydrataci (zevnitř). To je velmi důležité při jakékoliv zvýšené fyzické námaze.
Semínka chia jsou významným zdrojem proteinů, kvalitních sacharidů a tuků, z nichž má klíčové zastoupení nenasycená mastná kyselina omega-3 a vláknina. Semínka dále obsahují řadu antioxidantů, vápník - až pětkrát více vápníku než
v kravském mléce. Semínka obsahují dále železo,
zinek, draslík, magnesium, fosfor a další důležité živiny v čisté a přírodní tedy lehce stravitelné formě.

Chia pudink nejen k snídani
1 banán
lžička medu nebo sirupu z agáve
čerstvé ovoce dle chuti
Banán rozmixujte s mlékem. Přidejte 3 lžíce
semínek a případně trochu doslaďte. Nechte asi
15 minut bobtnat nebo můžete nechat semínka
nabobtnat přes noc. Díky tomu docílíte opravdu
pudinkové konzistence. Na konec můžete pudink
ozdobit čerstvým ovocem.
Vaše snídaně bude pro jednou zase o něco
pestřejší a plná energie. Jak jednou vyzkoušíte, už
nebudete chtít nic jiného.
Dobrou chuť.

200 ml rostlinného mléka (mandlové, kokosové atd.)
3 lžíce chia semínek
30
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KINO PALKOVICE
Program kina únor – březen 2016
Pátek 12. 2. 2016 v 19:30

Everest

Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se tam celá
procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal)
přesto nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“
vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?“
Dobrodružný / Drama / Thriller
Velká Británie / USA / Island, 2015, 121 min, původní znění s titulky
Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes a další.
Premiéra: 24. 9. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 76 %
Neděle 14. 2. 2016 v 17:00 (dokument)

Zkáza krásou

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní
dívka se rychle stala největší československou ﬁlmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil
národního nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala
v jejím zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila otevřenou zpověď kdysi milované a následně zatracované hvězdy na pozadí unikátních materiálů z několika evropských ﬁlmových archivů i ukázek slavných rolí Lídy Baarové. Příběh sebedestruktivní lovestory s proporcemi antické tragédie je fatálně
spjat s evropskými dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět
u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty.
Dokumentární
Česko, 2015, 90 min, české znění
Režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
Hrají: Lída Baarová (a.z.), Zorka Janů (a.z.), Josef Goebbels (a.z.), Vladimír Borský (a.z.), František Čáp
(a.z.), Václav Krška (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Gustav Fröhlich (a.z.)
Premiéra: 7. 1. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 73 %
Pátek 19. 2. 2016 v 19:30

Celebrity s.r.o.

Děj ﬁlmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami,
režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy, techni31
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ci tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní
postava ﬁlmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která
je inspirována reálnou postavou lobbisty - maﬁána. Tím sice probudí diváky z letargie a sledovanost jen
kvete, to ovšem neujde pozornosti ani samotného maﬁána, který se v seriálu pozná a začne se po svém
způsobu ozývat. Tomáš se pomalu, ale jistě, začíná ocitat ve velkých problémech.
Komedie
Česko, 2015, 103 min, české znění
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip Kaňkovský, Vilma Cibulková, Robert Jašków, Antonín Procházka, Zuzana Bydžovská, Ladislav Mrkvička, Andrea Kerestešová, Martin Stránský a další.
Premiéra: 29. 10. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 45 %
Neděle 21. 2. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Hotel Transylvánie 2

Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy
stane upírem. Když tedy Mavis ve společnosti Johnnyho vyrazí na návštěvu lidské části příbuzenstva - na
které ji ostatně také čeká nejedno překvapení - požádá „Děda“ Drac o pomoc své přátele Franka, Murrayho, Waynea a Griﬃna a společně Dennisovi nachystají „kurz pro strašidla“. Nemají ale nejmenší tušení, že
se k návštěvě své rodiny v hotelu chystá také Dracův rozmrzelý a velmi, velmi, velmi staromódní otec Vlad.
Když se tedy Vlad dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný upír - a ještě k tomu teď do Hotelu Transylvánie
mohou jezdit i lidé - nastane mela, ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách.
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2015, 90 min, české znění
Režie: Genndy Tartakovsky
Premiéra: 24. 9. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 73 %
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Pátek 26. 2. 2016 v 19:30

Interstellar

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských
dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.
Sci-Fi / Dobrodružný / Mysteriózní
USA / Velká Británie, 2014, 169 min, v původním znění s titulky
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon a další.
Premiéra: 6. 11. 2014
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 84 %

Neděle 28. 2. 2016 v 17:00 (dokument)

Z popelnice do lednice?

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Více než polovina vyprodukovaného jídla se nikdy nedostane na talíře spotřebitelů. Místo toho skončí v kontejnerech nebo na skládkách. Řeč přitom není jen o zkažených potravinách, ale i o naprosto nezávadných produktech, kterým často ještě neprošla záruční lhůta. Jen v zemích
Evropské unie potká tento osud 90 milionů tun jídla ročně, což je dvojnásobek objemu potravy, která by
stačila k nasycení všech hladovějících na světě. Jak je možné, že dochází k ničení takového množství jídla?
Dokumentární
Německo, 2010, 88 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Valentin Thurn
Premiéra: 8. 9. 2011
Na ČSFD hodnoceno na 84 %
Pátek 4. 3. 2016 v 19:30

Ant-Man

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale
současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi
Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela
novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést raﬁnovanou loupež, která zachrání celý svět.
Akční / Sci-Fi / Komedie
USA, 2015, 117 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Peyton Reed
Hrají: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Michael Peña a další.
Premiéra: 16. 7. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %
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Neděle 6. 3. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Winx club: Magické dobrodružství
Večírek pořádaný na oslavu nového školního roku na Alfee naruší prastaré čarodějnice, které se spojily
s mladými Trix a společně se chystají zničit veškerou pozitivní energii na světě. Bloom uniká z paláce v Dominu, kde se u skutečných rodiču učí být princeznou, a vrací se na Zemi, kam za ní přichází i Winx. Společně se vydají na cestu k záchraně magické dimenze a obnovení přátelství mezi Sparxem a Eraklyonem.
Animovaný
Itálie, 2010, 87 min, české znění
Režie: Iginio Straﬃ
Premiéra: 6. 3. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 57 %
Pátek 11. 3. 2016 v 19:30

Wilsonov

První světová válka právě skončila, a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor
Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný problém!
Ve městě prý řádí tajemný vrah. Oběti mají ukousnutý jazyk a hrůzou umírají ještě dříve, než vůbec dojde ke
skutečnému napadení. Místní policejní sbor tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. A sám Wilson okamžitě posílá příslušníka americké FBI. Ta má specialisty na maﬁe, drogy, komunisty, socialisty i jinou
verbež. A má také machra na mytologii a mystiku. A tím je Aaron Food (Jiří Macháček), muž v dlouhém kabátě a klobouku, který si jen zřídka sundává z hlavy. Muž vychovaný českou kojnou. Po celém světě už vyřešil 513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. A aby ve městě nebloudil, k rukám dostává mladého policejního
čekatele Josefa Eisnera (Vojtěch Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha může začít.
Komedie / Krimi
Česko / Slovensko, 2015, 115 min, české znění
Režie: Tomáš Mašín
Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus, Richard Stanke a další.
Premiéra: 1. 10. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 47 %
Neděle 13. 3. 2016 v 17:00 (dokument)

Vražedná pole na Srí Lance
Dvě desetiletí války s tamilskými separatisty na severu Srí Lanky ukončila brutální ofenziva srílanské armády v roce 2009. Film rekonstruuje události, které se odehrály během 120 dní krutých bojů, a přináší důkazy o válečných zločinech srílanské vlády. Podle svědectví a videonahrávek, se kterými pracují autoři dokumentu, se zdejší civilní obyvatelstvo stalo obětí cíleného bombardování a poprav. Masakry desetitisíců
lidí se navíc odehrály v oblastech, které měly být podle oﬁciálních vyjádření státních představitelů takzvaně bezzásahové. Film přináší šokující svědectví, jehož věrohodnost se srílanská vláda snaží zpochybnit.
Dokumentární
Velká Británie, 2013, 93 min
Režie: Callum Macrae
Hrají: Rufus Sewell
Premiéra: 30. 4. 2013
Na ČSFD hodnoceno na 89 %
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Šílený Max: Zběsilá cesta
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle,
v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi
odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové
silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller
Austrálie / USA, 2015, 120 min, v původním znění s českými titulky
Režie: George Miller
Hrají: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley a další.
Premiéra: 14. 5. 2015
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 81 %
Neděle 20. 3. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Winx club: V tajemných hlubinách
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn je potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivionu,
ale předtím musí získat životní sílu krále. Winx si okamžitě vzpomněly na Skaje, který je králem Eraklionu
a manželem Bloom. Čarodějnice vyráží do Gardenije, kde Bloom a Skáj tráví společné chvíle..
Animovaný
Itálie, 2014, 98 min, české znění
Režie: Iginio Straﬃ
Premiéra: 30. 10. 2014
Na ČSFD hodnoceno na 42 %
Pátek 25. 3. 2016 v 19:30

Zbrusu Nový zákon
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoﬂí a celé dny
tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle
Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle na
truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce
života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?
Komedie
Lucembursko / Francie / Belgie, 2015, 115 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Jaco van Dormael
Premiéra: 24. 12. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 72 %

Vstupné: 50 Kč, dětská představení: 30 Kč, dokument: vstupné dobrovolné

35

1/2016
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VERNISÁŽ
Sobota 5. 3. v 17 hodin,
předsálí kina Kulturního domu

Před koncertem Hany a Petra Ulrychových Vás srdečně zveme
na slavnostní vernisáž děl uměleckého řezbáře Milana Obody
a umělecké tvorby z keramické hlíny a kovu Vladimíra Vítečka.
S oběma umělci budete mít možnost se také osobně setkat.
Vernisáž můžete navštívit i Vy, kteří se na koncert nechystáte,
ale umění je Vám blízké.

V neděli bude výstava zpřístupněna od 9.30 do 15 hodin.
Vladimír Víteček
(narozen 1.12. 1966)
Keramická hlína a kov spolu s velkou chutí a nezbytnou
dávkou fantazie jsou základem umělecké tvorby ostravského
středoškolského učitele angličtiny Vladimíra Vítečka.
Svým nezaměnitelným rukopisem, který je někdy podtržen
až groteskní stylizaci ﬁgur, nám vypráví příběhy
z každodenního života kolem nás.
Po Kuřimi, Ostravě, Havířově a Domu u šraněk v Ostravě
-Vítkovicích je tato výstava v Palkovicích dalším místem,
na kterém Vladimír Víteček vystavuje svá díla.

Milan Oboda
(1941)
Milan Oboda pochází z Frýdku-Místku.
Příroda, hudba a náboženství, to jsou vůbec hlavní motivy tvorby
tohoto známého dřevořezbáře. Pod rukama umělce ožívají torza
staletých buků či dubů, kterým umělec vdechuje život, rozeznívá
v nich struny houslí či kontrabasů, nacházíme v nich
náboženské postavy či symboly.
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Firma

Pavel Zeman nabízí:

- drobné i větší stavební úpravy, koupelny a WC
- obklady, dlažby, sadrokartony, plovoucí podlahy (laminátové, celodřevěné, vinylové), zdění příček, vyrovnávání podlah, kameninové koberce, rozvody vody, odpady, venkovní omítky, marmolit, sádrové omítky atd.
- výroba vestavěných skříní, úložných prostorů a jiného
nábytku z lamina na míru.

Tel: 608 770 112
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Kominictví
Tatarko
Ing. Ľubomír

Mobil: 725 388 072

Nabízíme profesionální
služby v oblasti
tčištění
tkontroly
tměření
spalinových cest
Předsezónní čištění komínu
od 400,- Kč
CHRAŇTE SVÉ BLÍZKÉ
A SVŮJ DOMOV!
40
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Termínový kalendář
13. 2.

Hasičský ples I.

17. 2.

Senior klub – výroční členská schůze

20. 2.

Hasičský ples II.

27. 2.

Obecní ples

4. 3.

Valná hromada Honebního společenstva Palkovice – Restaurace pod Habešem v 17.00

5. 3.

Vernisáž děl uměleckého řezbáře Milana Obody a umělecké tvorby z keramické hlíny
a kovu Vladimíra Vítečka – kulturní dům v 17.00

5. 3.

Koncert Hany a Petra Ulrychových a skupiny Javory beat – kulturní dům v 18.00

6. 3.

Výstava děl uměleckého řezbáře Milana Obody a umělecké tvorby z keramické hlíny
a kovu Vladimíra Vítečka – kulturní dům v 9.30 - 15.00

9. 3.

Senior klub – oslavy Mezinárodního dne žen

12. 3.

Velikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem v 13:00

Kino Palkovice
12. 2.

v 19:30

Everest

14. 2.

v 17:00

Zkáza krásou

19. 2.

v 19:30

Celebrity s.r.o.

21. 2.

v 17:00

Hotel Transylvánie 2

26. 2.

v 19:30

Interstellar

28. 2.

v 17:00

Z popelnice do lednice?

4. 3.

v 19:30

Ant-Man

6. 3.

v 17:00

Winx club: Magické dobrodružství

11. 3.

v 19:30

Wilsonov

13. 3.

v 17:00

Vražedná pole na Srí Lance

18. 3.

v 19:30

Šílený Max: Zběsilá cesta

20. 3.

v 17:00

Winx club: V tajemných hlubinách

25. 3.

v 19:30

Zbrusu Nový zákon

(Dokument)
(Představení pro děti)
(Dokument)
(Představení pro děti)
(Dokument)
(Představení pro děti)

Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa –
předseda Redakční rady, Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková,
Bc. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku-Místku pod registrační značkou
MK ČR E12364. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk © Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Uzávěrka příštího čísla 2/2016 je 9. 3. 2016.
Vychází osmkrát ročně.
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Obec Palkovice
Vás zve na

© Tiskárna Kleinwächter

červený koberec
půlnoční tombola
ﬁlmový fotokoutek
chodník ﬁlmových hvězd
Pole dance tanečnice u tyče
barmanská show Lukáše Adamovského
míchané nápoje z Hollywoodských ﬁlmů
nejen slavné ﬁlmové melodie k tanci a poslechu
Vám zahraje EKG Band
Vstupné: 130 Kč v předprodeji
160 Kč na místě
www.palkovice.cz
www.facebook.com/ObecPalkovice
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Tématické oblečení vítáno.
Předprodej vstupenek a místenek
od 18. 1. 2016
Po, St.: 7- 11 hod, 12 - 17 hod
na OÚ v Palkovicích
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