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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané Palkovic a Myslíku,
předkládáme vám druhé vydání listů v tomto
roce, tentokrát v „jarním kabátě“. Zima se nám pomalu stává minulostí a zatím se nesmělými krůčky připravuje vstoupit mezi nás jaro. Letošní velikonoční svátky přijdou poněkud dříve a přinesou
s sebou jeden den volna navíc. Poslaneckou sněmovnou nově schválený státní svátek připadne na
Velký pátek a mnozí z nás tuto změnu přicházející
z lavic zákonodárců určitě přijmou s povděkem.
Můžeme tak věnovat více času svým rodinám
a přátelům, případně sobě samým. Kéž by i v budoucnu přicházely „z tohoto směru“ podobné pozitivní změny, které by občanům a obcím ulehčovaly život. Nedávno schválený rozpočet obce stejně
jako minulé roky pamatuje na spolky; nejen z tohoto důvodu přinášíme nová pravidla pro poskytování dotací. Tuto změnu dosavadního způsobu
poskytování totiž obcím nařizuje nová legislativa.
Naše Základní škola připravuje zápis do první třídy.
O dalších bohatých činnostech žáků a žákyň se dočtete v pravidelné rubrice. Určitě nepřehlédnutelnou informací z jejich školního života jsou postřehy
od třech zahraničních studentek z asijského kontinentu - tyto u nás v obci krátce pobývaly v rámci studijního projektu Edison. V rubrice významné
dny na vás čekají upoutávky na zajímavost některých výročí. Světový den vody nám občanům to-

hoto regionu může připomenout v médiích nedávno zveřejněnou informaci, že stav vody v nádržích
se po dvou letech opět dostal do normálu. Při počtu obyvatel více jak jeden milión v rámci našeho
kraje je to informace více než potěšující. Členové
oddílu jachtingu, sportovci naší Tělovýchovné jednoty, opět bodovali a tentokráte ne na vodě, ale
na půdě kongresu jachtingu - jak se můžete dočíst
ve sportovní rubrice. Náš senior klub měl také plné
stránky bilancování, což ukazuje jejich velkou aktivitu a pozitivní energii. Držíme palce do další činnosti. Zahrádkáři letos budou také hodnotit svoji
loňskou činnost a to doslova názorným příkladem.
Soutěžní košt, který pořádá spolek chovatelů ukáže, jak dopadla zahrádkářská úroda v této speciﬁcké „disciplíně“. Více informací najdete uvnitř. Letos
si připomínáme 700 let od narození významného
panovníka v historii českého národa a toto výročí
si oživily některé děti v rámci pravidelného jarního
tábora naší farnosti-více se dozvíte v jejich rubrice.
Nesmíme také zapomenout na prvního letošního
občánka Palkovic, jak se můžete dočíst z informací
komise KPOZ. Pokud se Palkovické listy stanou pro
vás příjemným čtením, bude to ta nejlepší odměna
za naši redakční práci. Přejeme vám pevné zdraví
a mnoho pozitivní energie. Ta je totiž nakažlivá a
pro občany obou částí naší obce tolik potřebná.
Ing. Tomáš Huďa, předseda redakční rady
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty

Milí přátelé Palkovjané a Myslikovjané,
začátkem března zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání rozpočet pro letošní rok. Pro
mnoho z Vás jsou to pouze čísla seřazené v tabulkách, ale pro vedení obce je to jakési vodítko,
podle kterého musí připravovat investice nebo
dotace spolkům. Na rozpočtu v podstatě závisí
celý život obce rok po roku. V letošním roce nás
čeká stavba chodníku na Myslíku, stavba chodníku
u Tomisů a U Myšáka. Doufám, že se podaří konečně vybudovat bezbariérový přístup na obecní
úřad a k lékařkám. Drobných investičních či neinvestičních akcí bude ještě asi celá řada. To jsou
věci, o kterých se mluví, a které jsou vidět. Ale třeba takové směny pozemků, nákupy cest nebo jejich darování do obecního majetku jsou záležitosti,
které až tak vidět nejsou, ale jsou pro klidný život
na vesnici také potřebné. Na velkou většinu investičních, ale třeba i kulturních akcí se snažíme získat dotace tak, aby podíl obecních prostředků byl
co nejmenší. Nesmím také zapomenout na opravu
fasády kaple na Myslíku a rekonstrukci opěrné zdi
na hřbitově v Palkovicích.
Jsem rád, že vznikají skupiny občanů, kteří pořádají různé společenské akce a zpestřují tak život
na Myslíku i v Palkovicích.
V minulém týdnu byla trošku nešťastně zveřejněná vize Ing. arch. Kamila Mrvy z Kopřivnice týkající se vybudování centra obce. Zastupitelstvo obce
na své poradě tuto nezávaznou vizi vzalo na vědo-

mí s tím, že se k ní vrátíme v nějaké blíže nespeciﬁkované době. Ing. Mrva je uznávaným architektem,
jehož díla se však někomu líbí a někomu ne, což je
věcí názoru. Ale toto je u veškerého lidského konání bez rozdílu. Nedovedu si ovšem představit, že by
zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce schválilo tuto vizi bez přizvání dalších architektů do výběrového řízení na vyprojektování centra obce. Také
si myslím, že návrhy centra obce budeme muset
představit široké veřejnosti v Palkovicích a na Myslíku, pak diskutovat a nakonec možná schválit nebo
nikoliv. Moje časová představa je řádově více než
deset let, pokud se nestane ﬁnanční zázrak.
Jsem velmi rád, že se centrem obce zabýváme, protože určitě naše vesnice svou tvář potřebuje. Možná kolem zveřejnění vize centra vznikla zbytečná histérie. Já sám vím, o třech historických projektech centra obce od roku 1970 až po
rok 1989. S bývalým a předbývalým vedením obce
jsme zpracovali asi tři vize na základě příslibu ﬁnančních prostředků z Evropské unie. Jsem také
rád, že občané o zveřejněné vizi bohatě diskutují, ať už na facebooku, či kdekoliv jinde, což svědčí
o tom, že je tato problematika zajímá, a že jim
naše obec není lhostejná.
V dalších listech se zmíním o stavbě poslední
etapy kanalizace, která nás bude stát téměř totéž,
co plánované centrum obce. Přeji Vám pěkné, veselé a mokré velikonoce.
Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty
představíme, že vymýšlíme jen blbosti místo věcí,
které jsou pro obec klíčové apod.“. V tomto kontextu musím relativně s velkou lítostí říct, že nejvíce je
zde slyšet v diskusích několik lidí, kteří se bohužel
za celé volební období ani jednou nepřijdou podívat na jednání zastupitelstva, či vedení obce obviňují z řady věcí, aniž by se předem na dané věci
zeptali či přečetli si například rozsáhlý článek o investičních projektech, který jsme publikovali v Palkovických listech č. 7/2015. Dovolte mi tedy, abych
zde uvedl několik věcí na pravou míru:

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
toto slovo místostarosty věnuji zejména velmi
žádanému tématu, kterým je rozvoj centra obce.
Na začátku března jsem si dovolil zmínit některé
vize vedení obce týkající se budoucí podoby centra
obce v rozhovoru pro magazín Patriot a tento článek se stal velmi silným impulsem pro diskuse na
Facebooku obce i skupiny Palkovice. V těchto diskuzích mimo jiné zaznělo často, že: „chceme z obce
dělat město, že se občanů na nic neptáme, že vše je
zbytečně megalomanské, že nikde nic oﬁciálně ne3
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Za prvé, vedení obce v současnosti zpracovává vizi rozvoje centra obce, která bude v jednom
z následujících čísel Palkovických listů detailně
představena včetně vizualizací a komentářů. Aktuálně jde pouze o vizi, se kterou byli seznámeni
zastupitelé obce, ale zatím nic zásadního z tohoto
nebylo zastupitelstvem na veřejném jednání projednáno a ani schváleno. Toto by dle mého názoru mělo následovat až v okamžiku, kdy bude vše
představeno i občanům a ti se k tomu budou moci
také vyjádřit. Já sám jsem vděčný za každý názor,
který k tomu uslyším, i když třeba se nakonec do
ﬁnální podoby nezapracuje.
Za druhé, skutečnost, že obci chybí jasně deﬁnované centrum, kde by byly seskupeny obchody
a služby, a které by sloužilo jako přirozené centrum pro setkávání, to si myslím, že nikdo nemůže rozporovat. Během minulých volebních období
se objevila řada vizí či studií, jak s centrem naložit,
nicméně tyto studie měly vždy něco společného.
Zejména šlo o to, že byly ﬁnančně velmi náročné
a vzhledem k dalším prioritám obce velmi těžko
proveditelné. Naší snahou naopak bude představit studii, která bude velmi ﬁnančně šetrná a tudíž
i proveditelná. Vize, kterou brzy představíme,
bude založena na předpokladu, že minimum věcí
budeme bourat, naopak využijeme maximum stávajícího, to opravíme a doplníme drobnými stavbami a úpravami. Dle mého názoru se tedy nebude jednat vůbec o nic megalomanského, ale naopak o velmi úspornou variantu.
Za třetí bych chtěl zde prezentovat svůj čistě osobní názor. Pokud si kdokoliv jde dnes např.
koupit nové auto, tak si určitě nekoupí nového Favorita z roku 1992 nebo novou televizi z roku 1994.
Tak proč bychom měli v roce 2016 plánovat centrum obce tak, jak bylo zvykem stavět v minulosti? To, že přineseme do centra nějaké prvky architektury, které jsou aktuální a nadčasové, určitě hned nemusí znamenat, že děláme z vesnice
město, či že vymýšlíme věci, co se na vesnici nehodí. Podle mého názoru stavět ve stylu roubenek
z 19. století či čistě jen zateplovat a fasády natírat pestrobarevnými barvami, to je ještě mnohem
horší varianta, za kterou se budou naší potomci
určitě stydět. Neměli bychom se bát přinést do
Palkovic pro občany funkční, kvalitní a cenově rozumnou architekturu, která upevní charakter naší
obce. V ČR je řada obcí, která se tímto směrem
vydala (např. Trojanovice, Břežany či Líbeznice)
a většina jejich občanů je přesně na toto pyšná.
V daných obcích vzniká plně vesnická (venkovská)
architektura, která však zapadá do aktuální doby.

A paradoxní je, že v daných obcích právě nejvíce
z toho mají prospěch jejich obyvatelé, protože
hodnota jejich majetku tímto roste. A troufnu si
zde říct, že např. naše nová hasičárna se velmi brzy
stane jedním ze symbolů obce, která do jejího charakteru plně zapadne. Nebuďme tedy jen údržbáři
a natěrači, ale vezměme na sebe odvahu zde realizovat i věci, které vtisknou charakter naší obci
na dlouhá léta dopředu, a to vše za předpokladu, že se bude jednat o plně funkční a smysluplné
stavby.
Trochu jsem tedy v tomto článku předběhl
čas, nicméně jsem cítil potřebu Vás takto dopředu seznámit se svým vlastním pohledem na rozvoj
nejen centra obce. Chtěl bych to tedy shrnout slovy, že vše je zatím plně otevřené, vše bude veřejně prezentováno a představeno a ke všemu plánovanému bude možnost se určitě vyjádřit a případně přijít se svými vlastními návrhy. Nepředbíhejme tedy se zkratkovými úsudky či odsuzujícími
komentáři, ale počkejme do doby, až vše bude veřejně prezentováno a plně okomentováno.
V druhé polovině svého slova bych si dovolil
všechny co nejsrdečněji pozvat na několik kulturních akcí, které se nyní nakupily do relativně krátké doby. Začal bych kinem, kde bych rád zmínil, že
se nám podařilo výjimečně brzy a téměř souběžně
s multikiny získat možnost promítat ﬁlmy Rudý kapitán a Eva Nová či dokumenty Trabantem do posledního dechu a Girl Power nebo rodinný ﬁlm Příběh lesa. Pevně věřím, že Vás tyto i další v dubnu
a květnu nabízené snímky zaujmou a přijdete se
na ně s radostí podívat do kina. Jen pro zajímavost, na dokument o Lídě Baarové přišlo 38 diváků, což na Palkovice je nadprůměrná návštěvnost.
Na předposlední sobotu v dubnu jsme pro Vás
připravili divadelní představení Pravda o zkáze Titaniku autora Františka Ringo Čecha, kterou Vám
zahraje soubor D.N.A. z Frýdku-Místku. Následovat bude Pálení čarodějnic a stavění Máje, které se
výjimečně uskuteční již v pátek 29. dubna. Na neděli 1. května jsme připravili opět pokus o rekord
v počtu líbajících se párů pod rozkvetlou třešní,
který doprovodíme promítnutím retro ﬁlmu Rebelové se Zuzanou Norisovou a Janem Réviem
v hlavní roli. A od pátku 6. května se již podruhé
můžete těšit na promítání Mistrovství světa v ledním hokeji v kině. Na polovinu května pak chystáme slavnostní otevření nově opravené hasičské
zbrojnice. Také zde musím zmínit, že na začátek
května připadne opět výročí osvobození od nacistů. Přeji tedy jen samé dobré kulturní zážitky.
Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 3. 2016 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 10. 12. 2015.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 10. 12. 2015, 16. 12. 2015, 28. 12. 2015, 11. 1. 2016, 25. 1. 2016.
28. 1. 2016, 18. 2. 2016 a 25. 2. 2016.
3. Protokol o výsledku kontroly Finančního výboru zastupitelstva obce Palkovice o hospodaření obce
Palkovice za rok 2015.
4. Protokol o výsledku kontroly Finančního výboru zastupitelstva obce Palkovice o hospodaření Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace za rok 2015.
5. Zápis č. 3/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 10. 2.
2016.
6. Rozbor hospodaření obce Palkovice za rok 2015.
7. Informace starosty a místostarosty obce o připravovaných investičních projektech v obci Palkovice.
8. Informace Slavomíra Bači o připravovaných komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Palkovice.
9. Situaci ohledně pozemku č. 1879/2, k. ú. Palkovice, o dalším postupu bude rozhodnuto na základě
předložení nabídky vlastníka pozemku.
10. Situaci ohledně zájmu o odkup pozemků č. 3089, 3072/6, 3072/5, 3072/4, 3073, 3078, 2997/3,
3079 a 3087, k. ú. Palkovice, o dalším postupu bude rozhodnuto na základě jednání se zájemcem
o odkup.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karolína Žilková a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Tomáš Opěla, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David Kula, MBA.
4. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2016.
5. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2016.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na projekt Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice uzavřenou mezi Obci Palkovice a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/05.01861.
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice uzavřenou mezi Obci Palkovice a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/05.01859.
8. Záměr odkupů pozemků v obci Palkovice pro potřebu realizace komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Palkovice.
9. Přijetí dotace ve výši 73 750,- Kč od Moravskoslezského kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu.
10. Přijetí dotace ve výši 24 130,- Kč od Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích.
11. Záměr odkupu části pozemku č. 1103, k. ú. Palkovice.
12. Záměr odkupu části pozemku č. 2674/3, k. ú. Palkovice.
13. Záměr přijetí daru pozemku č.1373/1, k. ú. Palkovice.
14. Záměr přijetí daru pozemku č. 1527/3, k. ú. Palkovice.
15. Záměr přijetí daru pozemku č.1550/12, k. ú. Palkovice.
16. Záměr přijetí daru části nebo celého pozemku č. 743/1, k. ú. Palkovice.
5
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Záměr přijetí daru části pozemku č. 246, k. ú. Palkovice.
Záměr odkupu části pozemku č. 1287/3, k. ú. Palkovice.
Záměr směny pozemku č. 528/7, k. ú. Myslík za část pozemku č. 537/3, k. ú. Myslík.
Záměr odkupu části pozemku č. 2803/7 a části pozemku č. 2800, k. ú. Palkovice.
Záměr směny pozemku č. 2806/5, k. ú. Palkovice za část pozemku č. 2806/4, k. ú. Palkovice.
Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Palkovice
dle přílohy č. 1 platné od 1. 4. 2016.

III. zamítá:
1. Žádost Davida Lakomého o odkup části pozemku č. 2987/1, k. ú. Palkovice
IV. pověřuje:
1. Martina Kurečku zastupováním obce Palkovice na Valné hromadě honebního společenstva Palkovice, která se koná dne 4. 3. 2016 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích a zároveň mu uděluje plnou moc k hlasování na Valné hromadě honebního společenstva Palkovice, kde bude obec Palkovice zastupovat z titulu řádného hospodáře.
V. ukládá:
1. Komisi životního prostředí, místního a bytového hospodářství vypracovat nový návrh pravidel pro
poskytování příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016 do 30. 4. 2016.
V Palkovicích dne: 3. 3. 2016

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta

Hospodaření v obecním lese v roce 2015
Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo
instalováno v porostech 20 ks feromonových lapačů s pravidelnými periodickými kontrolami a to
3 x měsíčně v období květen – září, celkem 15 kontrol.
Ing. Jiří Patík, lesní odborný hospodář

Těžební činnost
Celková výše těžeb za sledované období činila 2320,1 m3 a v plné výši se jednalo o těžbu nahodilou (větrné vývraty a kůrovcová). Těžba byla
prováděna dodavatelskou ﬁrmou Beskyd Agro a.s.
ve výši 2.272,1 m3 a formou samovýroby ve výši
48,00 m3.
Pěstební činnost
Příprava ploch určených k zalesnění se prováděla na ploše 5,39 ha. Umělá obnova první sadbou na ploše 3,83 ha s celkovým počtem sazenic 29.920 ks. Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na ploše 1,14 ha v počtu 10.025 ks (buk,
olše).
Byla provedena také ochrana kultur proti okusu zvěří a to namáčením sazenic před výsadbou (22.420 ks) a nátěrem proti zimnímu okusu
(35.170 ks).
Byl proveden rovněž výřez nežádoucích dřevin
a křovin (1,24 ha) a výchova mladých porostů prořezávkou (2,32 ha). Celoplošné vyžínání bylo provedeno na ploše 15,69 ha.
6
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Obec Palkovice získala dotaci na dva projekty
Již minulý rok jsme v Palkovických listech psali
o dvou projektech, kde jsme žádali o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nyní je již možno říct, že na oba dva byla přidělena dotace. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

šaten s vlastním sociálním zařízením, vybudování učebny tzv. cvičného bytu v 1. PP pro praktickou výuku žáků školy a rovněž dětí mateřské školy
a vybavení počítačové učebny a dalších tříd moderními informačními a komunikačními technologiemi. Cílovou skupinou jsou rodiče žáků ZŠ a rodiče dětí MŠ. Uživateli výstupů projektu jsou pak
samotní žáci ZŠ a děti MŠ. V budově základní školy je již vše hotovo a veškeré pořízené vybavení
a moderní šatny, družiny a cvičný být slouží žákům školy.

Název projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01859
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:
11 125 180,44 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
9 813 521,66 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice včetně vybudování nové
nadstavby nad současnou garáží s cílem využít
její prostory jako zázemí pro Sbor dobrovolných
hasičů (SDH) obce Palkovice, dále pro další místní spolky a také pro volnočasové zájmové kroužky dětí a žáků. Objekt hasičské zbrojnice byl dlouhodobě v nevyhovujícím technickém a provozním
stavu. Cílovými skupinami jsou členové SDH Palkovice, členové místních spolků a rodiče dětí docházejících do zájmových kroužků. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice je naplánováno na květen,
kdy se budete moci s celou stavbou seznámit.
Název projektu: Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01861
Předpokládané celkové výdaje projektu:
4 280 379,12 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
3 818 852,46 Kč
Předmětem projektu byla rekonstrukce části
objektu ZŠ a MŠ Palkovice spočívající v přemístění současných šaten pro žáky z 1.NP do 1. PP, vybudování tříd školní družiny v místě současných
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INFORMACE PRO OBČANY
Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2016

6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči
obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni podání žádosti má žadatel závazky po splatnosti vůči státu, územním samosprávným celkům,
zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že
bylo vůči nim zahájeno insolvenční řízení.
7. Maximální objem ﬁnančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce je 550 000 Kč. Konečný objem prostředků bude stanoven Radou
obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.
8. Maximální výše dotace na provozní ﬁnancování spolků činí 200 000,- Kč. Žadatel je oprávněn podat jednu žádost v rámci dotačního řízení.
9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho individuálního projektu činí 30 000,- Kč. Žadatel
je oprávněn podat více žádostí v rámci dotačního řízení.
10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci výhradně na předepsaném formuláři, který je
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze
získat v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Palkovicích nebo na internetových stránkách
obce Palkovice www.palkovice.cz.
11. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě 7. 3.
– 18. 4. 2016. Nedodržení termínu má za následek vyřazení žádosti z dotačního řízení.

1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný
postup při poskytování dotací z rozpočtu obce
Palkovice.
2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon
č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné
správě) a rozhodnutí Zastupitelstva obce Palkovice.
3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území obce
Palkovice veřejně prospěšnou činnost zejména
v oblasti sportu, kultury, volnočasových, náboženských, sociálních, zdravotních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež“).
4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní ﬁnancování spolků v roce 2016,
b. realizaci individuálních projektů v roce 2016
(např. kulturní akce, závody, společenské
akce, soutěže, představení, výstavy, přednášky apod.)
5. Poskytovatelem dotace je obec Palkovice, Palkovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054,
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“).
Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci
kalendářního roku a výhradně na účel, pro který byla poskytnuta.
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12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poštou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice
č. p. 619, 739 41 Palkovice.
13. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada
obce a o žádostech nad 50 000 Kč včetně
rozhodne Zastupitelstvo obce nejpozději do
30. 6. 2016.
14. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejména vyhodnocení celoroční činnosti žadatele,
odborný a společenský význam.
15. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny požadované údaje.
16. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně
(např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou,
hůlkových písmem) a musí být podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.
17. S příjemcem bude uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
18. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
19. Dotaci je možno využít na úhradu nezbytně
nutných nákladů spojených s provozem spolku nebo na realizaci jeho individuálních projektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.
20. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, s osobními údaji bude naloženo dle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
21. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude zavázán vytvořit poskytovateli dotace podmínky

k provedení kontroly. Výkon kontroly bude
provádět Finanční výbor.
22. Příjemce dotace je povinen nejpozději do
10. prosince kalendářního roku, v němž byla
dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení a vyúčtování přijaté dotace.
23. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel
vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla
dotace poskytnuta.
24. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování odpovídá žadatel a jeho statutární orgán.
25. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace nebo dotaci
použije v rozporu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě vrácení dotace či její části. K vrácení dotace
je také povinen ten příjemce dotace, kterému
bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.
26. Veškeré informace o dotačním řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou
zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
27. Tento Program pro poskytování dotací schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 3. 3. 2016
a nabývá účinnosti dnem schválení.
Radim Bača, starosta

Poplatky
Poplatky za odpady, psa a Palkovické listy nutno zaplatit nejpozději do 30. dubna 2016.
Pokladna Obecního úřadu v Palkovicích (pouze úřední dny)
Pondělí
7.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Středa
7.00 – 11.00
12.00 – 17.00

Sběrný dvůr
Provozní doba:

Středa
Sobota

15.00 – 18.00
8.00 – 11.00

Přestěhování prodejny Batex style
Provozovna Batex style byla přestěhována z Palkovic do Frýdku-Místku (Bahno), Palkovická 2284.
Provozní doba:
po - pá
7.00 - 17.00
tel. 608 455 600, 558 656 266 www.ibatex.cz
9
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Zápisy do mateřské školy a školní družiny ZŠ a MŠ Palkovice
bodů dle kritérií, a současně stejného roku, měsíce a dne narození. Formulář žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu
školy, v mateřské škole nebo na http://palkovice.
skolyfm.cz/index.php/dokumenty .
Zápis do školní družiny pro školní rok 2016/17
se bude konat ve čtvrtek 16. června 2016.
V době od 7.00 do 15.00 hodin budou na podatelně - sekretariátu ZŠ a MŠ Palkovice, č.p. 287 přijímány a registrovány řádně vyplněné a podepsané
formuláře (Zápisní lístek a Seznámení zákonného
zástupce). Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny jsou k nahlédnutí ve školní družině a na sekretariátu školy, zveřejněna na www stránkách ZŠ
a MŠ Palkovice ( http://palkovice.skolyfm.cz/index.
php/dokumenty). Pořadí podání přihlášky bude
jako doplňkové kritérium použito pouze v případě stejného počtu bodů dle kritérií. Zápisní lístky
a formulář Seznámení zákonného zástupce budou
rodičům žáků budoucích 1. tříd vydávány v MŠ, žákům budoucích 2.-5. tříd na konzultacích dne 2. 6.
2016, ostatní zájemci si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Zápis do mateřské školy se bude konat ve
čtvrtek 26. května 2016. Žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ZŠ
a MŠ Palkovice se budou přijímat v době od 7.00
do 15.00 hodin na podatelně - sekretariátu ZŠ
a MŠ Palkovice, č.p. 287. Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu zdravotního
pojištění dítěte. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou zveřejněna na www stránkách ZŠ
a MŠ Palkovice (http://palkovice.skolyfm.cz/images/prijmanideti.pdf), k nahlédnutí také v mateřské škole a na sekretariátu školy. Přednostně budou přijímány děti rok před zahájením školní docházky. Dalšími kritérii jsou věk dítěte, trvalý pobyt
dítěte v Palkovicích, celodenní pobyt a nástup od
1. 9. 2016. Kritérium trvalý pobyt bude při přijímacím řízení zohledněno pouze v případě, že zákonný zástupce s žádostí doloží také trvalý pobyt dítěte v Palkovicích (dětský občanský průkaz nebo
potvrzení vystavené Obecním úřadem Palkovice).
Pořadí podání přihlášky bude jako doplňkové kritérium použito pouze v případě stejného počtu

Projekt Edison
kteří pro ně zajistili například návštěvu Prahy, požární stanice, plesu v Palkovicích a lyžařských závodů, za což jim patří poděkování.
V palkovické škole jsme studentky slavnostně
přivítali v pondělí 22. 2. 2016 ve školní jídelně. Následně byl celý týden přizpůsoben rozvrh hodin
tak, aby se s nimi mohli setkat postupně všichni
žáci 4. - 9. třídy. Zahraniční studentky v hodinách
anglického jazyka představily v anglickém jazyce svou zemi, mluvily o kultuře své země (typické
tance, jídlo, zvyky) a taktéž o geograﬁi. Prezentace byly doprovázeny fotograﬁemi a video ukázkami na interaktivních tabulích. V nižších ročnících
byly informace překládány vyučujícími anglického
jazyka. Žáci měli možnost se studentek zeptat na
to, co je zajímalo. V odpoledních hodinách s nimi
někteří žáci byli na procházce, spolu s vyučujícími

V týdnu od 22. 2. 2016 do 26. 2. 2016 jsme
v Palkovicích uvítali v rámci projektu Edison zahraniční hosty, čtyři vysokoškolské studentky – Snow
a Raiyee z Číny, Adiba z Indonésie a Keti z Gruzie.
Tyto studentky strávily celkem šest týdnů na
šesti školách v našem kraji a jejich úkolem bylo
představit svou zemi žákům těchto škol. Pobyt
a program v Palkovicích zajišťovala škola ve spolupráci s kulturní komisí obce. Škola připravila dopolední program ve škole a mateřské škole; ubytování a odpolední program měla na starost, vzhledem k věku našich žáků, kulturní komise. Protože
se kulturní komisi nepodařilo ubytovat studentky
v rodinách starších studentů, kteří se již anglicky domluví, byly studentky ubytovány v Penzionu
u Bačů. V odpoledních hodinách se jim věnovali zejména pan Radim Bača a paní Petra Opělová,
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anglického jazyka studentky navštívily mateřskou
školu, ostravskou galerii, nákupní centrum Nová
Karolína, setkaly se seniory v palkovickém kině
apod. Byla to hodnotná a zajímavá zkušenost pro

žáky naší školy. Věříme, že akce pomohla k prohloubení kladného vztahu k anglickému jazyku
a také k otevřenému přístupu k jiným kulturám
a národnostem.
Mgr. Barbora Vraníková

Projekt Edison - zahraniční studentky napsaly
o pobytu v Palkovicích
Naše skupina přijela do České republiky na šestitýdenní program. Měly jsme příležitost pracovat
s různými školami a základní škola v Palkovicích byla
jednou z nich. To, co jsem tam viděla, bylo úžasné
a úplně jiné než na ostatních školách. Průběh výuky, úroveň anglického jazyka, zdvořilí a dobře motivovaní žáci, dobře organizovaní pedagogičtí pracovníci, to vše zvýšilo naše nadšení. Navštívily jsme
také mateřskou školku a dokonce i tam byly děti
schopné říci několik anglických slovíček.
Tato škola, velmi přátelské děti a učitelský sbor
zůstanou v mém srdci. Bude to pro mne nezapomenutelná zkušenost.
Přeji škole hodně úspěchů a štěstí. Děkuji
a doufám, že se opět setkáme.
S vřelým pozdravem
Keti Pshavelashvili

Autentické texty, které studentky napsaly v anglickém jazyce, nebyly nijak opravovány a upravovány, pouze doplněny přibližným překladem do
českého jazyka.
Keti z Gruzie:
My team members and me came to Czech Republic for 6 weeks program. We had a chance to
work with diﬀerent schools. One of them was Palkovice primary school. What I saw there was amazing and totally diﬀerent from other schools. Studying process, English level, polite and motivated
kids, well orginized staﬀ increased our enthusiasm.
We also visited nursery school, even there kids
were able to know some basic words in English.
This school,very friendly friendly children and
staﬀ stay in my heart. This experience will be unforgetable.
I wish the school success and good luck. Thank
you and hope to meet you again.
Kind Regards,
Keti Pshavelashvili

Raiyee z Číny:
Students and teachers in this school are really
nice and warm.I will always remember the ﬁrst day,
students took us to climb the mountain, shared
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forget about the teachers at school. All teachers
were very friendly and I felt very close to them.
I really like the school, I visited many class rooms
there and I felt a little bit envious because my primary school was not as great as this school! They
have art class which very cute because many students painted on the wall, and other classes which
as great as the art class room. I felt so sad when
I had to leave the school because all the people there were very nice. Never once I regret to
have Edison project in this school, if I had another
chance, I would gladly to visit the school again 

a lot of snacks and played with each other and
laughed a lot. By the way, palkovice is sooo beautiful. I will still remember the last day,we were going to
leave,and a lot of students came to our classroom,
saying goodbye, taking photos and giving us
a warm hug. I really cried a lot because of you all.
Thank you for everything.
I will come back to Czech in the future!
Hope to see you again!

Žáci a učitelé jsou na této škole opravdu milí
a laskaví. Navždy si budu pamatovat ten první
den. Studenti nás vzali na procházku do hor, rozdělili se s námi o sladkosti a dobroty, hráli si s námi
a hodně jsme se nasmáli. Mimochodem, Palkovice jsou tak krásné! Navždy si budu pamatovat ten
poslední den, kdy jsme měly odjíždět. Hodně studentů se přišlo do třídy rozloučit, fotili se s námi
a vřele nás objímali. Opravdu jsem kvůli vám všem
hodně plakala.
Děkuji za vše. Určitě se do České republiky
v budoucnu zase vrátím. Doufám, že se spolu zase
uvidíme.

Pokud mám mluvit o škole v Palkovicích, mám
na ni mnoho dobrých vzpomínek, zvláště na žáky.
Je tak dojemné připomínat si všechny chvíle, které jsem strávila ve škole, což znamená, že škola ve
mně zanechala velmi dobrý dojem. Všichni žáci
byli velmi milí, přátelští a také velmi roztomilí. Stále si pamatuji ten první den ve škole, kdy nás hodně žáků přišlo vyzvednout, prošli jsme se do hor,
rozdělili jsme se spolu o hodně věcí a hodně jsme
se nasmáli, ale také nechci zapomenout na učitele.
Všichni učitelé byli velmi přátelští a já jsem k nim
měla blízko. Škola se mi opravdu líbila, navštívila
jsem mnoho tříd, a cítila jsem trochu závist, protože má základní škola nebyla tak skvělá jako ta vaše.
Roztomilá byla učebna výtvarné výchovy, protože
hodně žáků vymalovalo zdi a další učebny byly stejně tak skvělé. Bylo mi tak smutno, když jsem musela odjet, protože všichni lidé byli velmi milí. Nikdy nebudu litovat, že jsem zažila projekt Edison na
této škole, a kdybych měla někdy další příležitost,
s radostí bych tuto školu opět navštívila.
Překlad připravila Mgr. Martina Černohorská

Adiba Jeyhan Shafira z Indonésie:
Speaking about Palkovice school, I have many
good memories with the school, especially the
students. I found it heartwarming to reminisce
every moments that I spent in the school which
means that the school left a very good impression on me. All the students were very nice,
friendly and also very cute. I still remember my
ﬁrst day at school, many students came to pick
us up to have a walk to mountain, and we shared
many things and laughters there, and also, not to

Lyžařský a snowboardový
zdokonalovací kurz – Filipovice 2016
když jsme se blížili ke Karlové Studánce a na Ovčárně nás přivítala nová, 20cm sněhová nadílka.
Sněhu jsme si všichni pořádně užili a děti poznaly
i zimní turistiku na horách.
Odpoledne jsme pak pokračovali v cestě do
Hotelu Stará pošta ve Filipovicích, který se nachází asi 200 m od svahu, kde jsme měli v dalších dnech lyžovat. Sněhové podmínky byly velmi
dobré a všichni jsme se těšili na další dny - na lyžování. Utvořili jsme 1 snowboardové a 3 lyžařská
družstva. Nikdo už nebyl začátečník, a proto jsme

Již potřetí připravila naše škola pro žáky 6. –
9. třídy zdokonalovací lyžařský a snowboardový
kurz. Letos jsme opět využili služeb Skiparku Filipovice, Bělá pod Pradědem v Jeseníkách. Kurz
proběhl od 31. 1 do 5. 2. 2016 a zúčastnilo se ho
45 dětí pod vedením 5 pedagogů.
V den odjezdu u nás pršelo a po sněhu nebylo
téměř ani památky. Přesto jsme věřili, že nás Jeseníky nezklamou a my prožijeme týden na sněhu.
Cestou do Filipovic jsme měli naplánovaný turistický výlet na Praděd. Sníh se začal objevovat, až
12
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mohli každý den plně využívat dobře připravený
lyžařský areál. Počasí nám přálo, sněhové podmínky byly výborné a svahy nebyly přeplněné lyžaři.
Opravdu velmi dobrá „lyžovačka“.
Večery jsme společně trávili ve společenské
místnosti, která nám byla celý týden k dispozici.
Pobavili jsme se u prohlížení fotek a videí z našich
akcí na svahu. Hráli jsme různé společenské a deskové hry. V družstvech si děti vyzkoušely i soutěž,
kterou známe z televize pod názvem „Kurňa, co to
je?“ Poznávaly netradiční předměty, písničky naruby i pantomimu.

Podívali jsme se na ﬁlmy o lyžování, snowboardu i nebezpečí hor. Také jsme využívali možnosti
zregenerovat své unavené svaly v bazénu.
Kurz jsme zakončili závody v lyžování i snowboardingu. Absolutní vítězkou mezi všemi lyžaři
byla Eliška Kubalová a nejlepší čas mezi snowboardisty měla Alenka Bačová.
V pátek 5. 2. jsme se domů vraceli spokojeni, s pocitem příjemně prožitého týdne na horách
a mnozí z nás s přáním, že za dva roky vyrazí se
školou v zimě znovu na lyžařský a snowboardový
kurz.
Mgr. Alice Gorelová

Lyžařský kurz 5. ročníku
sili i žáci z vyšších ročníků, kteří kurz v 5. ročníku
neabsolvovali anebo v tu dobu lyžovali a nyní se
chtěli naučit základy snowboardingu.
I když nám počasí příliš nepřálo, měli jsme každý den velmi dobře připravený svah a děti si mohly vyzkoušet lyžování na různých typech sněhu.
Kurzu se zúčastnilo 35 žáků, kteří byli rozděleni do
4 družstev. Děti, které už základy lyžování měly, se
v lyžování zdokonalily a ty, co ještě na lyžích nebo
na snowboardu nestály, se přestaly lyžování bát
a získaly základy, které mohou dále zdokonalovat.
Všichni jsme měli velkou radost z toho, jak děti
byly nadšené a s jakým očekáváním každý den na
kurz přicházely.
Lyžování i snowboardování si velmi užily a měly
radost z vydařeného týdne na sněhu.
Stejně jako každý rok, tak i letos bychom chtěli poděkovat provozovateli i obsluze sjezdovky za
velmi dobrou spolupráci, pochopení a vstřícnost.
Mgr. Alice Gorelová

Stalo se již tradicí, že naše škola organizuje pro
žáky 5. ročníku základní lyžařský kurz. V letošním
roce se přihlásilo i dostatek zájemců o kurz snowboardový, a proto jsme zařadili do kurzu i snowboardové družstvo. Do tohoto družstva se přihlá13
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Okresní kolo – anglická olympiáda
Dne 13. 1. 2016 proběhlo školní kolo anglické olympiády pro starší žáky (6.-9. třída) pod vedením Mgr. Vraníkové a Mgr. Černohorské. Tato
soutěž vždy probíhá ve dvou kategoriích – I.A (6.7.tř.) a II.A (8.-9.tř.). Jednalo se o písemnou a poslechovou část, jejíž tři vítězové v obou kategoriích
se pak utkali v ústní části soutěže, kde měli 5 minut hovořit na předem dané téma. Vítězové škol-

ního kola v anglické konverzaci v obou kategoriích
postoupili do okresního kola, které proběhlo 18. 2.
2016 na ZŠ Jiřího z Poděbrad. Jedná se o žáky Kamila Trochtu /kategorie I.A/ a Adama Rajnocha
/kategorie II.A/. Oba žáci nás reprezentovali úspěšně, Adam Rajnoch se umístil na 11. místě
a Kamil Trochta na krásném 3. místě
Mgr. Barbora Vraníková

Valentýnské odpoledne
I letošní školní rok se pro žáky II. stupně uskutečnila Valentýnská diskotéka, a to 12. 2. 2016 v jídelně školy. Diskotéku moderovali žáci 9. tř., program byl obohacen zajímavými soutěžemi, které
připravila taneční škola Antonio zajištující i hudbu

diskotéky. V rytmu nejrůznějších tónů se žáci stihli
také občerstvit - rozdávala se pizza, kofola aj. Za
pěkné odpoledne děkujeme i Spolku rodičů, kteří
akci podpořili ﬁnančně.
Za kolektiv učitelů Mgr. Šárka Pindurová

Konverzační soutěže v německém jazyce
vali na situaci, ve které se ocitli. Na prvním místě se umístil Vojtěch Ivo Pavlas, na druhém místě Hana Polášková, třetí místo obsadily Kateřina
Dámková a Kateřina Žváková. V okresním kole,
které se konalo 3. 2. 2016 ve Frýdku-Místku, naši
školu reprezentoval Vojtěch Ivo Pavlas, který se
umístil na pěkném 2. místě. Mgr. Jitka Krpcová

Dne 15. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se ho deset žáků 8. - 9. třídy, kteří měli zájem
prověřit své znalosti a konverzační schopnosti.
Žáci si vyzkoušeli poslech (porozumění textu), několika větami se představili, odpovídali na otázky
k vybraným tématům, popsali obrázek, reago-

Olympiáda v českém jazyce
Dne 26. 11. 2015 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se jej vybraní žáci
8. a 9. třídy, celkem 25 soutěžících. Nejlepší práce
měly Veronika Eliášová, Klára Kasperčíková a Kateřina Žváková. Do okresního kola, které se konalo

dne 8. 2. 2016 v Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí,
postoupila Veronika Eliášová z 9. třídy (nejlepší
slohové zpracování), umístila se na 8. místě.

Mgr. Jitka Krpcová

Karneval pro děti školní družiny
Dne 12. 2. 2016 pořádaly paní vychovatelky
spolu s lektorem taneční školy Antonio „Karneval“
pro děti školní družiny. Dopoledne vyzdobily prácemi děti ŠD tělocvičnu, barevnými balónky a krepovou dekorací, a karneval mohl začít.

Po obědě se děti odebraly spolu s vychovatelkami do tělocvičny, převlékly se do karnevalových
kostýmů a masek. Překvapením bylo pro děti, že
zábavný program a mix hudby zajišťovali lektoři
taneční školy Antonio. Hodně se tančilo, soutěžilo
14
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a vyhrávalo v karnevalových soutěžích. Naučili
jsme se i nové moderní tance a nechyběla i karnevalová tombola. Pro děti, které nevyhrály v tombole, čekaly ceny útěchy, takže každé dítě bylo
spokojené a šťastné. Občerstvení pro děti bylo ve

formě ovocného a čokoládového řezu. Děkujeme paním kuchařkám za zajištění pitného režimu,
děti si mohly vybrat ovocný čaj nebo pomerančový džus. Letos se nám „družinkový karneval“ opět
vydařil.
Vychovatelky školní družiny

Mateřská škola
Mateřská škola v Palkovicích zajišťuje svým dětem kompletní péči a předškolní vzdělávání na vysoké úrovni.
Celý kolektiv pedagogů se snaží dětem zpestřit
program v MŠ nejrůznějšími aktivitami, zábavnou
formou řízených činností a v neposlední řadě i zájmovými kroužky.
Mezi již zmíněné aktivity patří například jednou
měsíčně návštěva místního kina a taky pravidelné
zhlédnutí divadélka pro děti.
Mezi kroužky, které děti mohou navštěvovat,
patří – Tanečky, Flétnička, Angličtina pro předškoláky a jednou měsíčně keramická dílna.
Během měsíce vytváříme mimořádné dny vztahující se k momentálnímu tématu měsíce. V měsíci
únoru jsme například téma Lidské tělo a zdraví oživily doktorským dnem, kde se děti seznámily teoreticky i prakticky se stavbou lidského těla, s tvary a funkcí orgánů. Děti se mohly seznámit s náplní práce lékaře na operačním sále a s jeho pomůckami. Také
téma Zimní sporty si děti přiblížily výletem do Frenštátu pod Radhoštěm na skokanské můstky. Tyto
formy zážitkového učení jsou u dětí velmi oblíbené.
Před nedávnem měly děti možnost seznámit
se s novým pojmem a to s canisterapii, tedy terapií s přítomností vycvičených pejsků. Majitelka se

nám představila a nezapomněla ani na své čtyřnohé mazlíčky. Vysvětlila, co to vlastně canisterapie je a k čemu slouží. Poté se děti mohly s pejsky
pomazlit, také si vyzkoušet vést pejska na vodítku
a odměnit je drobným pamlskem.
K činnostem mateřské školy patří také každodenní individuální práce s dětmi, které odložily svou
školní docházku nebo s dětmi vyžadující vyšší péči.
Pro tuto práci jsme vyhradily místnost, kde děti mají
15
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klid a nejsou ničím rozptylovány. Tuto formu práce
jsme zahájily začátkem školního roku 2015/2016 a již
dnes můžeme pozorovat pozitivní výsledky.
Děti z předškolních tříd Hvězdička a Motýlek
začaly navštěvovat třídu ZŠ, kde je přítomna interaktivní tabule. Děti se takto mohou seznámit
s funkčností moderní techniky, tudíž pro ně používání po nástupu do školy nebude neznámou.
ZŠ A MŠ Palkovice disponuje programem zvaným ,,My se školy nebojíme“ jehož náplní je seznámit předškolní děti a jejich rodiče s výukou na
naší škole. Setkání probíhá jednou měsíčně v odpoledních hodinách a je zcela dobrovolné.
Markéta Vyvialová

Karneval
Dětský karneval v naší školce byla dlouho očekávaná událost. Vyzdobený sál v Restauraci pod
Habešem se hemžil různými pohádkovými postavičkami - létali tam motýlci, mezi nimi tančily víly
a princezny, také karkulky, kašpárci, indiáni, kovbojové, …zkrátka fantazie rodičů při výrobě ma-

sek neznala mezí. Maminky a babičky se postaraly
o bohaté pohoštění - sladké, slané i ovoce – samé
dobrotky. Žádné snažení dětí nezůstalo bez odměny. Tanečky, soutěže, diskotéka - všechny děti
i učitelky si toto odpoledne pořádně užily.

Další zprávičky ze školičky
• Každý měsíc - divadlo v MŠ a návštěva kina
• Sezónní činnosti – bobování, koulování, stavění
sněhuláků, hry se sněhem a na sněhu, krmení
zvěře a ptáčků
• Lyžařský výcvik na Bílé – zúčastnilo se 40 dětí –
týden jsme jezdili autobusem do SKIAREÁLU na
Bílé – některé děti získaly základy lyžování, jiné
si své umění ještě zdokonalily.

Bc. Monika Bebčáková

Rej masek
V závěru ledna se v Restauraci pod Habešem
uskutečnil rej masek pořádaný Spolkem rodičů při
Základní škole a mateřské škole Palkovice, z.s. Více
jak padesát malých školáků z prvního stupně základní školy využilo velkého sálu místní restaurace
a pořádně to rozjelo za zvuku dětských písniček.
Hudební program s velkým množstvím her a soutěží, o který se postarali pionýři z Pionýrské sku-

piny Miloše Sýkory Ostrava, bavil malé školáky až
do podvečerních hodin. Někteří z malých tanečníků uvítali možnost doplnit svou masku dokrášlením
svého obličeje a využili bezplatné služby dvou malířek na obličej.
Tak jako v uplynulých letech se i letos karneval
velice vydařil a už nyní se těšíme na další akce přiRodiče žáků
pravené Spolkem rodičů.
16
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Koncert Hany a Petra Ulrychových spojený
s vernisáží Milana Obody a Vladimíra Vítečka

Dne 5. 3. 2016 se v 17 hodin v Kulturním domě
v Palkovicích uskutečnila vernisáž uměleckého
řezbáře pana Milana Obody a umělecké tvorby

z keramické hlíny a kovu pana Vladimíra Vítečka.
Slavnostního zahájení vernisáže se ujal Radim Bača
a všechny přítomné přivítal. Byli představeni oba
umělci, se kterými si měli možnost lidé popovídat
o jejich tvorbě. Krátce po 18. hodině začal koncert
sourozenců Ulrychových se skupinou Javory beat.
Snažili jsme se o to, aby atmosféra celé akce
byla spíše domácká, příjemná. A myslím si, že se
nám to podařilo. Zaznamenali jsme velmi pozitivní
reakce po skončení koncertu a i pro nás samotné
pořadatele to byl zážitek, který se většinou už neopakuje. A to, že se Vám kulturní podvečer líbil, je
pro nás impuls k tomu, abychom třeba zase za rok
podobnou akci uspořádali.
Důležité je třeba zmínit, že bez ochotných lidí,
kteří s celou organizací pomáhali bez nároku na
odměnu a sponzorů, by se tato akce nemohla
uskutečnit. Děkuji všem!
Za pořadatele Petra Opělová
17

2/2016

Poděkování za uspořádání koncertu
Hany a Petra Ulrychových
Chtěl bych poděkovat Petře Opělové a jejímu
týmu za uspořádání koncertu Hany a Petra Ulrychových.
Atmosféra byla vynikající a myslím, že pro
všechny účastníky to byl nezapomenutelný záži-

tek. Také uspořádání výstavy výtvarných děl před
samotným koncertem bylo výborným nápadem.
Byl bych rád, kdyby se podobné akce pořádaly
častěji. Ještě jednou všem děkuji.
Dalibor Rada, zastupitel

Nezávislí PRO Palkovice a Myslík

(Před) velikonoční odpoledne
V sobotu dne 12. 3. se v Restauraci pod Habešem konalo již podruhé (Před) velikonoční odpoledne. V sále restaurace se sešli lidé, kteří mají rádi
tradice a ruční práce a rádi se o tuto svou velkou
zálibu podělí s ostatními.
U vstupu do sálu byla připravena ochutnávka
vaječného likéru a plecovníku, upečen byl také beránek.
Děti i dospělí si mohli uplést pomlázku, vyrobit
košík z pedigu, namalovat perníček, nebo si jen
koupit nějakou pěknou velikonoční dekoraci. At-

mosféru příjemně doplňovalo folklorní akustické
duo Jatelinka.
Novinkou byla návštěva věčně vysmáté babičky paní Otílie Kadašiové ze Slovenska, která má ve
Strečně u Žiliny vlastní dílnu a malé muzeum lidových řemesel.
Děkujeme Vám, kteří jste přišli, ale hlavně lidem,
kteří přijali pozvání a ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu přijeli mezi nás a ukázali to, co se naučili sami nebo od svých předků.
Díky patří: paní Anně Sasýnové z Myslíku za organizaci výstavky Seniorů z Palkovic, paní Lence
Žaarové z Palkovic, paní Marii Musilové z Trojanovic, paní Miladě Zbrankové a Karle Menšíkové za
prodej velikonočních dekorací, paní Šárce Perutíkové z Myslíka, paní Vlastě Vrtalové z Trojanovic,
paní Emílii Křístkové z Trojanovic, paní Heleně Ratajové ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, paní Světlušce
Stabravové ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, paní Otílii
Kadášiové z Žiliny, paní Daniele Daníkové z Žiliny,
Veronice Dedkové a Martince Knězkové z Palkovic,
panu Jaroslavu Wojnarovi z Palkovic.
Přijďte zase za rok mezi nás!
Petra Opělová
18
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Obecní ples se vydařil
Poslední sobotu v únoru se po roční přestávce uskutečnil obecní ples tentokrát v Hollywoodském stylu. Příchozí účastníky vítal červený koberec a palkovický chodník ﬁlmových hvězd. Každý se následně mohl zvěčnit ve stylizovaném fotokoutku, kde profesionální fotograﬁe na místě
rovnou tisknul Radek Němec. Následně si mohli dát v baru míchané nápoje připravené mistry
barmany. Krátce po sedmé hodině začala k tanci i poslechu hrát skupina EKG Band, která se svými písněmi rychle vryla do přízně návštěvníků.
Okolo desáté hodiny se konalo vystoupení Pole
dance tanečnic u tyče, jejíchž představení se líbilo
zejména přítomným pánům. Krátce před půlnoci
se uskutečnila barmanská show a následně tombola. Ples končil kolem třetí hodiny v noci a pevně věříme, že všech přibližně 220 návštěvníků si jej
užilo. Letos se navíc plesu také zúčastnily stážistky
z Číny, Gruzie a Indonésie, které byly s atmosférou
na plese také velmi spokojené.

Kulturní komise

Na konci dubna se opět po roce koná
slet čarodějnic a stavění Máje
černím programem Vás provedou Klauni z Hopsalínu. Navíc, každý kdo přijde v čarodějné masce,
bude spravedlivě odměněn.
Pro děti i rodiče bude připraven bohatý program, jako je mini diskotéka, čarodějné a rodinné
soutěže, čarodějný krámek, bublinová a balónková show, konfetový ohňostroj, malování na obličej, výroba velké čarodějnice k zapálení, zdobení
a stavění Majky, vyhodnocení nejlepších čarodějnic, v podvečer zapálení vatry s čarodějnicí a opékání špekáčků.
Kulturní komise

Obec Palkovice ve spolupráci s SDH Palkovice pro Vás opět připravila Pálení čarodějnic a stavění Máje, které se uskuteční v pátek 29. 4. 2016
od 16:00 hod do hluboké noci ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou v Palkovicích. Vstupné bude
dobrovolné. Občerstvení bude zajištěno.
Pálení čarodějnic je letos opět pojato jako akce
k přivítání jara, milé setkání a večerní posezení
s hudebním programem u zapálené vatry. Těšit se
můžete na čarodějnické odpoledne s diskotékou
plné her a soutěží. Večer k tanci i poslechu u ohně
zahraje Vít Pavlíček. Celým odpoledním a podve-

Připravili jsme pro Vás divadelní hru o zkáze Titaniku
Jak již bývá v Palkovicích téměř tradicí, o divadelní představení je vždy velký zájem. Proto jsme
pro Vás letos připravili v kulturním domě na sobotu
23. dubna od 18 hodin hru Pravda o zkáze Titani-

ku autora Františka Ringo Čecha. Divadelní hru Vám
zahraje Divadelní soubor D.N.A. (Divadlo nadšených
amatérů) z Frýdku-Místku. Vstupenky budou k dispozici v předprodeji v úředních hodinách na Obecním
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úřadě v Palkovicích od pondělí 4. dubna. Vstupné
činí 90 Kč v předprodeji nebo 120 Kč na místě.
O největší námořní katastrofě v historii toho
bylo napsáno a natočeno, ba i namluveno moc
a moc. Bylo vyřčeno mnoho odvážných teorií
o tom, jak to vlastně všechno bylo. Spisovatelé,
badatelé, odborníci i fantastové tvrdili, že právě ta
jejich teorie je jedině správná a možná. Není divu,

že také František Ringo Čech přišel se svým názorem. Samozřejmě, že i on je přesvědčen, že právě
on má PRAVDU. Ostatně, budete to moci v následujících minutách posoudit sami. A snad nám dáte
za PRAVDU, že je to nabízeno přesně podle známého úsloví: Si no e vero, e bene trovato - tedy
volně přeloženo: PRAVDA to být nemusí, ale je to
Kulturní komise
hezky podáno…

Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní
políbit tu svou dívku pod rozkvetlou třešní. Kulturní komise obce Palkovice zve všechny na Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, které proběhne
v neděli 1. 5. 2016 v 16:00 pod rozkvetlou třešní
u kulturního domu v Palkovicích.
Během této již „tradiční“ akce se pokusíme překonat loni vytvořený palkovický rekord v počtu líbajících se párů, který loni čítal 12 párů. Každý pár
obdrží také malý dárek a bude mít možnost se zde
zvěčnit na společné fotograﬁi. Následně v 17:00
v kině promítneme májový ﬁlmový muzikál Filipa
Renče Rebelové. Vstupné do kina bude dobrovolné.
Kulturní komise

Jelikož se říká, že každá dívka na první máj nepolíbená do roka uschne, přijďte i vy po roce opět

Mistrovství světa v ledním hokeji 2016
opět po roce v našem kině
Loňský rok jsme přišli s malým experimentem
a rozhodli jsme se promítat zápasy mistrovství světa v ledním hokeji v palkovickém kině. Jelikož toto

mělo mezi občany velký úspěch, rozhodli jsme se
opět letos promítání zopakovat. Proto jsme pro
Vás opět na období 6. – 22. května připravili vysílání zápasů českého národního týmu na Mistrovství
světa v ledním hokeji 2016, které se letos uskuteční
v Rusku. Těšit se můžete na tyto zápasy.
pátek
sobota
pondělí
čtvrtek
pátek
neděle
úterý

6. 5.
7. 5.
9. 5.
12. 5.
13. 5.
15. 5.
17. 5.

v 19:15
v 19:15
v 19:15
v 15:15
v 15:15
v 15:15
v 11:15

Česko x Rusko
Lotyšsko x Česko
Švédsko x Česko
Česko x Norsko
Česko x Kazachstán
Dánsko x Česko
Česko x Švýcarsko

Další zápasy českého týmu budou upřesněny
v závislosti na vývoji turnaje. Během zápasů bude
opět připraveno občerstvení. Kino bude otevřeno
45 minut před zápasem. Vstupné bude opět letos
činit 20 Kč.
David Kula, místostarosta
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VÝZNAMNÁ DATA
Významné dny – březen a duben
zabýval se všeobecnou teorií výchovy a didaktikou.
Komenský je považován za zakladatele moderní
pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.
Tento den se slaví od roku 2014.
V souvislosti s rozmáhajícími se nešvary ve školách (šikana, nedostatek znalostí, neúcta ke druhým) bych navrhoval tento den jako odpočinkový
pro učitele, kdy by nezdární žáci opisovali vybrané
pasáže z Komenského děl. Nejlépe křídou na břidlicovou tabulku...

Vážení čtenáři,
v kalendáři to letí jako voda, blíží se jaro, tak
i počet různě významných dnů je v těchto měsících větší. Zastavím se pouze u těch nejvýznamnějších nebo zajímavých.
BŘEZEN
8. března (významný den) – Mezinárodní den žen
(MDŽ)
Jedná se o mezinárodně uznávaný svátek stanovený OSN k výročí stávky newyorských švadlen
(1908). Snaha uspořádat den žen se zrodila počátkem 20. století a je historicky spjata s úsilím žen
o dosažení rovnoprávnosti. Základní myšlenka
MDŽ vychází z požadavku rovného zapojení žen
a mužů do rozhodovacích procesů a odstranění
diskriminace. MDŽ tak není jen svátkem spojeným
s karaﬁáty, vínem, chlebíčky a bonboniérami, ale
má každoročně připomínat boj žen (a samozřejmě
i mužů) za rovnoprávnost.

DUBEN
7. dubna (významný den) – Den vzdělanosti
Tento den upomíná na vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy, ke které došlo dne 7. dubna
1348. Ta byla první vysokou školou tohoto druhu
ve střední Evropě. Existence univerzity měla velký
význam pro české školství a posílila kulturní kontakty našich zemí s Evropou.
22. dubna – Den Země
Původně den, kdy se oslavovala jarní rovnodennost a příchod jara. V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Slaví se po
celém světě (od r. 1990).

10. března – Světový den ledvin
Nemocné ledviny nebolí... Takže ty 3 kafe, co
uděláme přes den v práci, je dobré proložit nějakou tou sklenicí s vodou.
12. března (významný den) – Den přístupu ČR
k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Česká republika je členskou zemí NATO od
roku 1999, kdy se společně s Polskem a Maďarskem stala první zemí bývalého východního bloku
(a bývalé Varšavské smlouvy, někdejšího hlavního
nepřítele NATO), která se k Alianci připojila.

Pohyblivými svátky v období březen-duben
jsou Velký pátek (letos poprvé volný den) a Velikonoční pondělí. Jejich původ souvisí s křesťanskými zvyklostmi a nástupem jara.
Ing. Richard Vysloužil

22. března – Světový den vody
Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním
z největších bohatství, které máme. V tento den si
zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou
tak přímo ohroženi na svém zdraví. Tak si při tom
čištění zubů nezapomeňte ten kohoutek zastavit...
28. března (významný den) – Den narození Jana
Ámose Komenského
Jan Ámos Komenský 1592-1670) byl tvůrcem
originální pedagogické soustavy v českých zemích,
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SAMOSPRÁVA
Pokračování seriálu principů fungování samosprávy
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

dou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.
Pokud tedy má obec splácet poskytnutý úvěr například dvacet let, splátky úvěru se musí objevit ve
všech letech rozpočtového výhledu.
Obce hospodaří s financemi v souladu se
schváleným rozpočtem a zároveň po celý rok
systematicky a úplně kontrolují jak hospodaření
své, tak i právnických osob, které zřídily nebo založily. Jestliže průběh roku přinese změnu, která si
vyžádá změnu v rozpočtu, lze ji provést výhradně
tzv. rozpočtovým opatřením. Zákon o rozpočtových pravidlech taková opatření nejen umožňuje,
ale v některých případech dokonce ukládá. Změny v rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce nebo
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem také rada
obce.
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do
závěrečného účtu obce. Ten obsahuje údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších ﬁnančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. A to tak podrobně, aby bylo možné zhodnotit hospodaření s ﬁnancemi a majetkem územního
samosprávného celku i jimi zřízených právnických
osob.

2. Finance, rozpočet, hospodaření s majetkem
obce a územní rozvoj obce
Každá obec musí vytvářet svůj rozpočet, podle
něhož hospodaří, na období jednoho roku. Rozpočty obcí jsou součástí soustavy veřejných rozpočtů, do které dále patří rozpočty krajů, dobrovolných svazků obcí, rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými
celky apod. Všechny veřejné rozpočty fungují nezávisle, ale vznikají mezi nimi různé vazby. Proto
je pro obce důležitá také příprava a projednávání státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje. Vazbu
mezi jednotlivými rozpočty představují zejména
dotace, příspěvky a návratné ﬁnanční výpomoci.
Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů
obcí upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Někdy se o tomto
zákonu hovoří jako o malých rozpočtových pravidlech. Malých proto, že vedle něj existuje také
zákon o rozpočtových pravidlech, který upravuje tvorbu a postavení rozpočtu státního, včetně
jeho vazeb na rozpočty územních samosprávných
celků.
Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu. Ten obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o ﬁnančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rozpočtový výhled se
sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazků zpravidla na období dvou až
pěti let následujících po roce, na který se sestavuje
roční rozpočet. U dlouhodobých závazků se uve-

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména:
1. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
2. příjmy z výsledků vlastní činnosti,
3. příjmy z hospodářské činnosti právnických
osob, pokud jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
4. příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů
z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci
obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,
5. výnosy z místních poplatků podle zvláštního
zákona,
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6. výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,
7. dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
8. dotace z rozpočtu kraje,
9. prostředky získané správní činností ostatních
orgánů státní správy, například z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí,
jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem
obce,
10. přijaté peněžité dary a příspěvky,
11. jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří
do příjmů obce.

koli majetkové dispozici, lhostejno, zda rozhodnutí činí zastupitelstvo, rada, starosta či obecní úřad.
Ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu,
zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Což
se vztahuje i na zastupitele. Poruší-li zastupitel povinnost pečovat o majetek obce s povinností řádného hospodáře (například nezváží odpovídajícím
způsobem ne/výhodnost konkrétního kroku, pro
nějž hlasoval), musí přímo obci nahradit škodu
tímto porušením vzniklou.

Výdajová strana se u obcí liší a odráží rozmanité preference obyvatel. Představy občanů i zastupitelů o potřebných výdajích prakticky vždy mnohonásobně překračují objem dostupných příjmů.
Výdaje z rozpočtu obce dělíme na běžné a kapitálové.
Běžné výdaje pak členíme na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery (dotace) a neinvestiční
půjčky. Mezi běžné výdaje patří ﬁnanční prostředky vynaložené na chod obecního úřadu, údržbu
veřejných prostranství (zeleně i komunikací), provoz veřejného osvětlení, hřbitova, obecní policii,
podporu místní kultury a sportu, příspěvek zřizovatele na provoz škol atd. Některé z nich se obtížněji plánují, například výdaje na sekání trávy nebo
na odklízení sněhu.
Kapitálové výdaje zahrnují peníze na investiční výstavbu, nákup nemovitostí, a to jak staveb, tak
pozemků. Patří sem také výdaje na generální rekonstrukce budov a zařízení, které zvyšují hodnotu majetku, i výdaje na nákup akcií, ﬁnanční vklady
do obchodních společností a investiční dotace fyzickým a právnickým osobám.
Obec si může odpovědně půjčit jedině
v případě, že je schopna splácet z rozdílu mezi
běžnými příjmy a běžnými výdaji a ještě jí zůstává rezerva.
Obce nakládají s veřejným majetkem (s majetkem, který má sociální funkci), a proto je při
dispozicích omezují proti jiným vlastníkům určité
speciﬁcké povinnosti. Klíčovou je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře. To znamená, že každá oprávněná osoba musí dbát, aby byl majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Tuto obecnou zásadu je nutné respektovat při rozhodování o jaké-

Mezi základní principy hospodaření obce
lze řadit zejména povinnost obce:
• využívat svůj majetek účelně a hospodárně
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze
zákonem vymezené působnosti,
• pečovat o zachování a rozvoj svého majetku,
vést evidenci svého majetku,
• chránit svůj majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
• naložit s nepotřebným majetkem způsoby
a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud obecní zřízení nestanoví jinak,
• chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv,
• při úplatném převodu majetku sjednat cenu
zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase
obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem
(případnou odchylku od ceny obvyklé zdůvodnit),
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• opatřovat písemnosti doložkou o tom, že byly
splněny podmínky platnosti právního jednání obce, pokud je zákonem platnost právního
jednání obce podmíněna předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem.

územního rozvoje. Bez pořízení územního plánu
nelze v obci vymezit plochy pro novou výstavbu.
Rozhodujícím aktérem územního plánování je
obec, představovaná svou politickou reprezentací.
Právě jí je svěřen největší díl přímé odpovědnosti za řádnou správu a rozvoj území. Její působení může z dlouhodobého hlediska obec rozvíjet,
nevhodnými zásahy do území však i poškodit. Je
nutné mít na paměti, že každý velký zásah do území v budoucnu vždy přinese vedle pozitivních přínosů i negativní jevy.
O velkých zásazích do území by proto vždy
měli spolurozhodovat i občané, ne jen momentální vedení obce, protože jde obvykle o nevratné
rozhodnutí. Záměr by měl být profesionálně představen, vysvětlen a diskutován s veřejnosti už v zárodku jednání. Významnými spolutvůrci při plánování a hybateli při rozvoji obce jsou vedle zastupitelů také samotní občané, zaměstnanci úřadu
a organizací zřizovaných obcí, hospodářští partneři, podnikatelé či majitelé objektů na území obce.
Kvalitní strategické řízení je postaveno na principu dělat správné věci správně a principu zdravého
selského rozumu (zdravý = vedení obce ve svém
rozhodování upřednostňuje to, co je správné
a prospěšné před tím, co je líbivé a populistické;
selský = rozhodnutí odpovídají místním podmínkám, jsou srozumitelné a v potřebných souvislostech, se zaměřují na řešení příčin; rozum = rozhodnutí jsou logická). Územní plán jako klíčový
dokument obce může zásadním způsobem podpořit rozvoj obce, může jej však utlumit.
Strategický plán by měl mít charakter dlouhodobý, tedy s přesahem přes čtyřleté volební období. Měl by obsahovat cíle středně až dlouhodobé (4–10 let) i krátkodobé (například roční). Plnění krátkodobých cílů je vhodné zapracovat do tzv.
akčního plánu a ten, pokud možno, propojit vhodnou formou s rozpočtem obce. Co bude obsahem
strategického plánu a jak se budou jeho cíle rozpracovávat a sledovat, je zcela na rozhodnutí zastupitelstva obce.
Teď už víte jak je to s příjmy a výdaji obecního rozpočtu, kdo je zodpovědný za hospodaření
s obecním majetkem nebo kdo se podílí na tvorbě strategického či územního plánu obce. V předprázdninovém čísle Palkovických listů se dozvíte
něco o službách v obci a jak je to s veřejným pořádkem či bezpečností.
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

Zájmem obce je především péče o všestranný (trvalý) rozvoj svého území a o potřeby (všech)
svých občanů, přičemž zároveň chrání veřejný zájem. Obec tedy nemůže upřednostňovat vlastní
zájmy obce před úkoly a povinnostmi vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, a to jak
působnosti samostatné, tak působnosti přenesené. Obec by měla při nakládání s majetkem nalézt
vhodný kompromis jednak svých vlastních zájmů
(zejména všestranný trvalý rozvoj svého území
s ohledem na potřeby všech občanů obce) a jednak úkolů vyplývajících ze zákona.
Při kontrole nakládání s majetkem platí dualismus (alespoň v rovině obecní), kdy se kontrola
rozpadá mezi ﬁnanční a kontrolní výbor.
Při výběru vhodných dodavatelů zboží, služeb
nebo stavebních prací nemá obec možnost zcela
volného výběru, ale s ohledem na své postavení
veřejného zadavatele musí postupovat cestou veřejné zakázky. Právní úprava veřejného zadávání
je v České republice obsažena v zákoně o veřejných zakázkách (ZVZ), do něhož byly zapracovány
příslušné předpisy Evropské unie. Zákon stanovuje postupy při zadávání veřejných zakázek, vymezuje důležité pojmy, členění zakázek, povinnosti
zadavatelů jakož i jednotlivých uchazečů v rámci
zadávacích řízení, zároveň i dohled nad dodržováním paragrafů.
Základním úkolem územního rozvoje je vytvářet v území podmínky pro udržitelný rozvoj, chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
vymezovat veřejný zájem na využití území, územní prevenci katastrof, územní podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
apod.
Územní plán je vedle strategického plánu nejdůležitějším nástrojem územního i strategického
plánování v obci. Zásadním způsobem určuje koncepci jejího územního rozvoje. V souladu se strategií obce vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán
v podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou
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SPORT
TJ Sokol Palkovice - Oddíl jachtingu

Dne 30. ledna získal Václav Klement a Jaroslav
Botor ocenění od Českého svazu jachtingu a České unie sportu.
Samotná celostátní konference členů jachtingu
se uskutečnila v Praze na Strahově. Při této příležitosti získali dlouholetí členové místního TJ Sokol
Palkovice oddílu jachtingu ocenění hned několik.
Prvnímu z mužů, Václavu Klementovi, poděkoval jachtařský svaz za dlouholetou obětavou

práci u příležitosti životního jubilea Zlatým čestným odznakem ČSJ a od České unie sportu získal Čestné uznání za významný přínos rozvoje sportu.
Titul Zasloužilého rozhodčího získal Jaroslav
Botor za svou dlouholetou obětavou práci rozhodčího při pořádání jachtařských závodů.

K získání těchto uznání gratulujeme!

Další úspěch v grantech pro zvelebení sportovišť
Stejně jako v předešlých létech tak i tento rok
jsme reagovali na výzvy nadací společností v Moravskoslezském kraji. A opět jsme prostřednictvím jejich zaměstnanců a členů naší organizace
uspěli.
V letošním roce jsme opětovně již počtvrté získali nemalou ﬁnanční podporu od Nadace OKD
Srdcovka. Z předešlých úspěšných grantů jsme zakoupili Bezpečné branky, zrekonstruovali oplocení hřišť, postavili dřevěný přístřešek a zázemí ví-

ceúčelového hřiště a v letošním roce dokončíme
osvětlení tohoto sportoviště.
Dalším projektem organizace je snaha k získání grantu od společnosti Arcelor Mittal k uspořádání tenisového soustředění pro palkovické děti
o letních prázdninách. U této společnosti jsme
byli v minulosti také úspěšní. Získané ﬁnanční prostředky šly do oddílu volejbalu a Žlutého kvítku.
Podpory odpovědných společností si nesmírně vážíme.

Valná hromada
Dne 1. 4. 2016 od 17 hod. se v Palkovicích, Restauraci pod Habešem uskuteční Valná hromada
TJ Sokol Palkovice. Jedním z hlavních bodů programu je úprava stanov podle platné legislativy.
Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu
Poslední únorovou neděli se v lyžařském Ski
areálu v Palkovicích – Za domem uskutečnil již 4.
ročník „Velké ceny Obce Palkovice – závodu v obřím slalomu”. Celou sportovní událost organizovala naše obec Palkovice a tento termín sportovního
dne snad ani organizátoři nemohli lépe vybrat. Výborné lyžařské podmínky zajistil mráz v předvečer
závodu a na čerstvě vyrobeném sněhu a perfektně
upravené trati změřilo své síly celkem 59 účastníků.

Krásné, slunečné počasí dopřávalo celému sportovnímu dni výbornou náladu. Akcí nás slovem doprovázel již tradičně náš kolega a kamarád Rosťa
Oliva svým humorným stylem a příjemnou hudbou.
Startovní rampou a cílem projelo celkem 31 dětí,
5 juniorů a 23 dospělých, rozdělených do svých věkových kategorií. Všichni závodníci byli odměněni
medailemi, diplomy a sladkostmi. Nejrychlejší ženský čas zajela paní Katka Provazníková, nejrychlejší
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čas v mužské kategorii dosáhl náš hostitel a majitel
sjezdovky pan Zbyněk Žák. Oba vítězové si kromě
medailí a diplomů odnesli i tradiční pohár pro vítěze celého závodu. Nejmladším účastníkem závodu byla Nelinka Vašínková a nejstarším závodníkem
pan Česťa Dulava, oba z Palkovic.
Vedení naší obce děkuje všem zúčastněným
závodníkům a divákům za velkou účast a děku-

je také všem organizátorům za výpomoc. Majiteli sjezdovky děkuje za vstřícné přijetí, výbornou
úpravu tratě a zajištění technického vybavení pro
hladký průběh celého závodu.
Doufáme, že se i v příštím roce dočkáme sněhové nadílky a budeme se moci opět všichni těšit
na další takto příjemné sportovní setkání.
Slavomír Bača, hlavní organizátor soutěže

Rozpis kopaná JARO 2016
OP MUŽI
27.3.
2.4.
10.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
15.5.
21.5.
28.5.
4.6.
12.6.
18.6.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

NOŠOVICE
PALKOVICE
BUKOVEC
PALKOVICE
PALKOVICE
OSTRAVICE
PALKOVICE
METYLOVICE
PALKOVICE
MOSTY
PALKOVICE
HRÁDEK
PALKOVICE

PALKOVICE
PÍSEK
PALKOVICE
LÍSKOVEC
BAŠKA
PALKOVICE
CHLEBOVICE
PALKOVICE
OLDŘICHOVICE
PALKOVICE
NÁVSÍ
PALKOVICE
JANOVICE

OS DOROST SK „A“
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
8.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.

13:00

SO

13:45
14:00
14:15
14:30
14:30
14:30
14:30

SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

DOBRÁ
VOLNO
JANOVICE
PALKOVICE
KOZLOVICE
PALKOVICE
PALKOVICE
TOŠANOVICE
PALKOVICE
26

PALKOVICE
PALKOVICE
DOBRATICE
PALKOVICE
LÍSKOVEC
RAŠKOVICE
PALKOVICE
BAŠKA

2/2016

SENIOR KLUB
Senioři bilancují
Družba s Poláky se rozvinula před několika roky
v rámci družby našich střediskových obcí a neustále se vyvíjí. Je to pro nás i určitý způsob relaxace. Navštěvujeme své kulturní akce a sledujeme
navzájem kulturní dění. Zvyky a společenský život jsou pro obě naše organizace jakousi inspirací. Hodláme v tom i nadále pokračovat, stejně jako
budeme stále rozvíjet spolupráci s kluby seniorů
z oblasti povodí řeky Ondřejnice.
Výbor našeho Senior klubu pokračuje ve své
práci ve známé a nezměněné sestavě 11 obětavých členů. Za podporu děkujeme všem svým členům, Obecnímu úřadu a také několika jednotlivcům - panům Otovi Brudnému, Jaroslavovi Mikendovi, Lubomírovi Pavlíčkovi, Tomášovi Kalkusovi
a MUDr. Antonínovi Lederovi za ochotnou výpomoc při akcích. Těšíme se na další spolupráci se
všemi.

Výroční členská schůze našeho Senior klubu
Palkovice se konala ve středu 17. února 2016. Sešlo
se nás tam 64. Řekli jsme si, že máme zaregistrováno celkem 227 členů, z toho 152 žen a 75 mužů,
všichni ve věku 23 až 94 roků.
Zhodnotili jsme svou práci za uplynulý rok
a schválili plán na rok současný. Za celý loňský
rok bylo zorganizováno 37 akcí, mezi nimi 6 autobusových zájezdů, a jsme rádi, když se mnohých
účastní i naši příznivci a ostatní veřejnost. Osvědčila se nám zavedená zábavná odpoledne v zimních
měsících v klubovně - sedmkrát, a v letním období společné vycházky po okolí - pětkrát. Pozvání
bývají nahodilá a k hojné účasti zveme i nečleny
klubu.
Bohatá byla i naše činnost společenská. Besedovali jsme o aktivitě a sebevzdělávání seniorů
a pak s panem Josefem Zlým o jeho cestě po Číně
a Tibetu. Naši členové - Lubomír Pavlíček, Zdeněk
Vycpálek a Josef Gavlas - besedovali se žáky místní Základní školy, aby jim přiblížili svou základní
vojenskou službu. Setkávali jsme se však i při mnohých veřejných akcích - ať to bylo kácení staré lípy
u Základní školy, při oslavách Mezinárodního dne
žen, na vernisáži k 70. výročí osvobození obce, při
smažení vaječiny a/nebo bramborových placků,
na Obecních dožínkách, pětkrát jsme byli hostiteli
polských seniorů z Kobiernic, třikrát nás na oplátku oni hostili v Polsku atd., atd.

A co nás čeká?
9. března zábavné odpoledne v kinosále u příležitosti Mezinárodního dne žen a 16. března další zábavné odpoledne v klubovně - tyto akce však
již budou v době, kdy čtete tyto řádky, minulostí.
Na středu 13. dubna plánujeme první letošní
vycházku do přírody, potom za týden - 20. dubna - bude v kinosále beseda s Policií ČR na téma
bezpečnosti a ochrany seniorů a v květnu nás
čekají další zajímavé akce. Sledujte naše vývěsní
skříňky!
Společenská část
Je nám líto, že jsme se museli 26. února rozloučit s paní učitelkou Věrou Zlou. Byla naší věrnou
členkou. Čest její památce. Budeme na ni dlouho
vzpomínat.
Našimi jubilanty v nastávajícím období jsou:
paní Jaroslava Krasulová z Myslíku a z Palkovic paní Zdeňka Vlková, Ludmila Friedrischková, Ludmila Morysová, Marie Ulčáková, Anna
Kocurková a panové Jiří Chlebek, Josef Červík
a Ladislav Masař.
Všem přejeme pohodu, pevné zdraví a ještě
hodně pěkných chvil.
Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI
Co připravují zahrádkáři na rok 2016?
Na výroční členské schůzi dne 17. 3. 2016 Palkovičtí zahrádkáři společně zhodnotili činnost v
roce 2015 a naplánovali aktivity na letošní rok. Členové výboru se schází pravidelně v první čtvrtek
v měsíci v kulturním domě. Aktuality jsou pravi-

delně zveřejňovány ve vývěsní skříňce U Kubaly
a u Domu služeb.
Akce, zájezdy, přednášky atd. jsou pořádány
i pro nečleny organizace, v případě zájmu volejte
p. Lenku Žaarovou, tel. 720 751 418

PŘIPRAVUJEME:
Březen

17. 3. 2016

Výroční členská schůze - Pod Habešem

21. 3. 2016

Exkurze - Kompostárna Bruzovice

Duben

Přednáška - ukázka pletení z proutí
20. 4. 2016

Exkurze - Bioplynová stanice Hodoňovice
Ukázka roubování

Květen

14. 5. 2016

Zájezd do Polska - azalky a rododendrony

27. - 28. 5. 2016

Celostátní výstava vín ve Staré Boleslavi

Červen

3. 6. 2016

Smažení vaječiny

Srpen

18. - 21. 8. 2016

Zájezd Agrokomplex Nitra

Září

8. 9. 2016

Členská schůze Pod Habešem

16. - 19. 9. 2016

Výstava ovoce a zeleniny - Pod Habešem
Foto soutěž: SLIMÁK

Prosinec

myslik.59@seznam.cz

23. - 25. 9. 2016

Výstava - Život na zahradě v Ostravě

3. 12. 2016

Předvánoční jarmark

1. 1. 2017

Novoroční výstup na Kubánkov

Lenka Žaarová, členka výboru zahrádkářů

Košt pálenek
Český svaz chovatelů – základní organizace Palkovice připravuje košt pálenek, který se bude konat v sobotu 21. 5. 2016 v Restauraci pod Habešem. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: slivovice, jablkovice, hruškovice a ostatní.
Sběr vzorků v budově chovatelů (naproti prodejny Rolnička):
pátek
8. 4. 2016
17.00 – 20.00
sobota
9. 4. 2016
8.00 – 12.00
Soutěžní vzorek o objemu 1 litr musí být opatřen cedulkou obsahující tyto údaje:
jméno a příjmení, kategorie, kontakt (e-mail, mobil, bydliště – alespoň jeden z údajů), rok pálení
Bližší informace u p. Dalibora Rady, mob. 725 054 039.
vzorku.
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Dne 16. 4. 2016 se již podruhé ve spolupráci s Obecním úřadem v Palkovicích
zapojíme do celostátní akce
„Ukliďme Česko“ a uklidíme příjezdové komunikace do Palkovic a dle počtu dobrovolníků také ostatní místa.
Sraz je v sobotu 16. 4. v 9:00 u hasičské zbrojnice v Palkovicích. Akce potrvá asi do 14 hodin.
Občerstvení pro každého účastníka bude zajištěno. Každému doporučujeme vzít si oblečení, které

může přijít k újmě. Pytle na odpad i rukavice zajistíme. Jelikož se budeme pohybovat kolem hlavních komunikací, úklid není vhodný pro malé děti.
Všichni se úklidu účastní na vlastní nebezpečí.
Náš úklid je součástí celostátní akce „Ukliďme
svět/Ukliďme Česko“. Pokud se rozhodnete přijít, zaregistrujte se prosím na tomto odkazu, ať
máme přehled, kolik dobrovolníků bude k dispozici http://www.uklidmecesko.cz/event/11283 .
Ti, kteří se nemohou přihlásit přes webové
stránky, se mohou registrovat na telefonním čísle: 777 677 457.

Z hasičského plesu

Foto: Radka Knödlová

Děkujeme Vám za účast na našich plesech v roce 2016 a za rok se na Vás opět těšíme!
Petra Opělová
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Farní tábor 2016

ho „putování historií“ získávaly v jednotlivých hrách
potřebné body, které pak děti mohly vyměnit za zlaté a stříbrné dukáty. Samozřejmě čokoládové. Kromě
her a zábavy se děti dověděly spoustu zajímavosti ze
života Otce vlasti a to během poutavého promítání
kresleného dokumentu o této době, nebo při čtení z dětské knihy o tomto významném panovníkovi.
Měli možnost si vyrobit také vlajky svých rodů, které
se jim mimochodem velice povedly. Nechyběla ani
duchovní náplň pobytu. Děti si připravily svou dětskou křížovou cestu (před blížícími se Velikonocemi)
a společně zažily netradiční mši svatou.
V podvečer v prázdném setmělém kostele a jen
za světla hořících svíček. Přesně jako v době středověku. Na konci našeho pobytu jsme desetileté
výročí oslavili přípitkem ( jasně že dětským) a zakousnutím sladkého medovníku. Co říci závěrem?
Farní tábor o jarních prázdninách se opět velmi
vydařil. Dokázal nám to úsměv na tvářích dětí, které opouštěly Rychaltice s nadšením a už teď se těšíme na příští prázdninový pobyt. Děkujeme všem
těm, kteří se na přípravě podíleli. Poděkování patří Ivce, Míši, Aničce, Ladě, Šárce a otci Bronislavu.
Tomáš a Danka Huďovi

Jarní prázdniny školáků přinášejí trochu odpočinku od školních povinností a v neposlední řadě také
poskytují prostor pro načerpání nových sil do dalších
školních dní. Vedle toho také mohou v tomto období nabídnout různé volnočasové aktivity a to všem
těm žákům a žákyním, kteří rádi odpočívají aktivně.
Farnost Palkovice již po řadu let nabízí jednu takovou aktivitu, kterou je čtyřdenní farní tábor někde
v blízkém okolí naší obce. Letošní tábor se konal již
desátým rokem. Ve dnech 6. až 9. března jsme pobývali v nově zrekonstruovaném Společenském
centru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
v Rychalticích. Každý náš tábor má vždycky konkrétní tematický program. Letos jsme „využili“ výročí
700 let od narození Otce vlasti, českého krále a císaře Karla IV. Náš farní tábor měl jako své hlavní programové téma období vlády toho českého velikána.
Celkem se nás letos sešlo devatenáct, z toho jedenáct dětí. Nechyběl český král a římský císař v dobovém oblečení, který rozdělil děti do dvou skupin
(rodů) a hned je také pasoval do šlechtického stavu. Ke zklamání rodičů pouze na dobu čtyř dní bez
nároku na dědické statky. A tak proti sobě stanuly
rody Přemyslovců a Lucemburků, které během své-
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
První miminko narozené v Palkovicích v roce 2016

Prvním miminkem narozeným v Palkovicích
v roce 2016 je Tomášek Rada. Narodil se 6. ledna
2016, vážil 3 660 g, měřil 49 cm. Rodičům Zuzaně
a Břetislavovi Radovým jsem předala kytičku a dárek pro Tomáška.
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho syna.
Přejeme Vám, aby přinesl do Vaší rodiny hodně
lásky, smíchu a něhy. Ať s ním prožíváte mnoho

radosti a šťastných chvil. Ať je zdravý a roste jako
z vody! Ať je pro Vás tím největším pokladem na
světě.
Za komisi KPOZ
předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.
Foto Bohumila Šlachtová
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Blahopřejeme
Hodně lásky, bez té se žít nedá,
hodně smíchu, protože je třeba,
hodně zdraví, protože je vzácné,
hodně štěstí, protože je krásné.
V měsíci lednu oslavil své životní jubileum
pan Jiří Javůrek 80 let z Palkovic. V měsíci únoru oslavili svá životní jubilea paní Věra Lančová,
paní Marta Tuhavčáková 80 let, paní Františka Jurečková 93 let a v měsíci březnu pan Miroslav Toman 85 let, všichni z Palkovic.
Všem přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

Za komisi KPOZ
předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.
Poznámka redakce: Z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. je uveden věk pouze u těch občanů, kteří k tomuto zveřejnění dali souhlas.

Rozloučili jsme se
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
V měsíci únoru jsme se natrvalo rozloučili se
sedmi občany naší obce. Již navždy opustili své
blízké paní Božena Bílková, Marie Opělová,
Eliška Hochová, Věra Zlá, pan Stanislav Bajtek, Alois Čoček a pan Vladimír Chýlek všichni z Palkovic.
Přejeme Vám, abyste brzy překonali pro Vás
tak velkou životní ztrátu.

Redakční rada Palkovických listů,
starosta, rada a zastupitelstvo
obce a KPOZ.
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HOLKY V AKCI

Nudle s jablky podle Magdalény Dobromily Rettigové
Udělej ze třech vajec nudle; uvař je ve slané
vodě, oceď je a nech je prochladnout. Utři nového
másla 3 loty, dej do něho ty nudle, vraž do toho
6 žloutků, dej k tomu 3 loty tlučeného cukru a trochu skořice, a dobře to promíchej. Oloupej míšenská jablka, seřízni víčka, jablka nožem vystrouhej
(vydlabej), naplň je nějakou zavařeninkou, a zase
je víčkama přikrej. Nyní dej nudle do máslem vy-

mazané formy, nastrkej do nich ty jablka tak, aby
byly jen něco přes polovic v nudlích, ostatek aby
koukal ven, poklaď to po vrchu kouskami nového
másla, posyp to hrubým cukrem a nech to péct.
Mezi pečením musí se sypání cukrem ještě asi
dvakrát opakovat, aby to po vrchu dostalo pěknou
červenou kůrčičku.

Cizrna
Cizrna neboli římský hrách patří mezi luštěniny a znali ji už lidé před 12 tisíci lety. Zatímco
u nás má silnou konkurenci v podobě čočky či fazolí, v takové Indii nebo arabských státech je neotřesitelnou královnou. Chuťově se nejvíce podobá
vařenému hrachu, ovšem má ještě zvláštní oříškovou příchuť.
Cizrnu můžete pořídit buď suchou, nebo sterilovanou. Sterilovaná cizrna má výhodu v tom, že
je již měkká a lze ji ihned použít, kdežto suchou cizrnu musíme nejprve namočit do vody nejlépe na
den, aby „oživla“ a poté je nutné ji uvařit na mírném plameni přibližně hodinu do měkka. Teprve
pak ji můžete použít tam, kde je jí třeba.
Obsahuje velké množství vlákniny, která zabraňuje vstřebávání cholesterolu do krve a pomáhá správnému chodu ve střevech, dále obsahuje
bílkoviny, které jsou důležité například při stavbě
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buněk. Kyselina listová obsažená v cizrně ovlivňuje správnou funkci nervové soustavy. V cizrně se
rovněž vyskytují vitamíny skupiny B a také velké
množství železa, které je potřebné pro osoby trpící chudokrevností.

Pokud máte v souvislosti s luštěninami potíže
s nadýmáním, vařte je společně s bylinkami, jako
jsou bazalka, oregano, majoránka, saturejka nebo
libeček. Kromě eliminace nadýmání dodají bylinky
pokrmu novou chuť.

Cizrnová pomazánka (humus)
200 g suché cizrny
1 dcl studeného vývaru z cizrny
3 stroužky česneku
0,5 dcl olivového oleje
šťáva z citronu
petrželová nať
sůl
100 g sezamové pasty tahini

Uvařenou, případně sterilovanou cizrnu pomeleme. Do mleté směsi přidáme citronovou šťávu, prolisovaný česnek, sůl, olivový olej, sezamovou pastu
a umixujeme do hladké hmoty. Směs by měla mít
konzistenci vyšlehaného tvarohu, proto je nutné přidávat podle potřeby olivový olej a studený vývar
z cizrny. Na závěr posypeme petrželkou a podáváme
k pita chlebu nebo k čerstvému tmavému pečivu.
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KINO PALKOVICE
Program kina duben – květen 2016
Pátek 1. 4. 2016 v 19:30

Fakjů pane učiteli 2
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu
i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec
a současný samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M‘Barek) v bláznivé
školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je všemi milovaný kantor Zeki
Müller zpět. K jeho smůle jej v pedagogické kariéře čekají i zásadní nepříjemnosti: především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše mu kariéra učitele připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost. Díky kontaktům z minulosti také přijde ke slušné hromádce kradených diamantů, které raﬁnovaně ukryje
do plyšového medvídka. Jenže jeho tak trochu potrhlá kolegyně Lisi
Schnabelstedtová (Karoline Herfurth) plyšáka bezelstně věnuje dětské
charitě v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na školní výlet
do zahraničí. Chce, aby její „Goethovo gymnázium“ předčilo svého namyšleného konkurenta, „Schillerovo
gymnázium“. Obě školy totiž soupeří o uznání ministerstva školství. Zeki se této příležitosti chytí. Vidí v tom
šanci, jak získat diamanty z východoasijské země zpátky. Spolu se školním kroužkem ekologie, mezi nimiž
nechybí exot Etienne, který z 11% trpí Aspergerovým syndromem, a parta grázlíků z 10. B v čele s Chantal,
odcestuje do chudé rybářské vesnice v Thajsku. A tam se všichni tvrdě a nemilosrdně střetnou s učitelem
Hauke Wölkim a jeho třídou šprtů a šplhounů ze Schillerova gymnázia. A aby toho na Zekiho nebylo málo,
tak se jeho studenti navíc rozhodnou zabránit svému zbožňovanému učiteli, aby našel „své“ diamanty a pověsil učitelování na hřebík. Jak Zeki, který je pořád jednou nohou v podsvětí a druhou ve sborovně, skončí?
Komedie
Německo, 2015, 115 min, český dabing
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske, Volker Bruch a další
Premiéra: 29. 10. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 76 %
Neděle 3. 4. 2016 v 17:00 (dokument)

Girl Power

Girl Power je dokumentární ﬁlm o ženách, které zasvětily své životy graﬃti, i když této subkultuře naprosto dominují muži. Dokument je založen na silném osobním autobiograﬁckém příběhu pražské writerky
Sany, která ho natáčela po celém světě více sedm let. Zároveň nás seznámí s ženskými writerkami z patnácti měst světa. Fascinující cestopis přichází s novým pohledem na fenomén, který je širokou veřejností
často chápán jako vandalismus, ale lze ho vnímat i jako životní cestu.
Dokumentární
Česko, 2016, 94 min, české znění
Režie: Sany, Jan Zajíček
Premiéra: 27. 2. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 68 %
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Pátek 8. 4. 2016 v 19:30

Steve Jobs

Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly. Je
to monstrum, které šikanuje své podřízené za neplnění nesplnitelných příkazů, ponižuje matku (Katherine
Waterston) své dcery, jejíž otcovství přes soudní rozhodnutí neuznává, do krve se hádá se svou pravou rukou Joannou Hoﬀmanovou (Kate Winslet), dokud nedosáhne svého. S ubíhajícími minutami se však z jednorozměrného psychopata stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, která viděla o kus dál, než všichni ostatní.
Drama / Životopisný
USA / Velká Británie, 2015, 122 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Danny Boyle
Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Katherine Waterston a další
Premiéra: 12. 11. 2015
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 70 %
Neděle 10. 4. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Pírkovo dobrodružství

Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se
jednoho dne naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na
jehož konci leží vysněné africké zimoviště. Tedy možná. Pírko ještě nikdy nikam neletěl a tak nepozná, jestli ho zobák táhne na sever, nebo na jih. Ale někdy, když hledáte přátelství a lásku, je důležitější cesta než
její cíl. Tak roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí perspektivy.
Animovaný / Rodinný
Francie, 2014, 90 min, české znění
Režie: Christian de Vita
Premiéra: 14. 5. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 47 %

36

2/2016
Pátek 15. 4. 2016 v 19:30

Rudý kapitán

Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením Československa. Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera
s hřebíkem v hlavě. Krauz zjišťuje, že za jeho umučením stojí bývalá StB a nikdy nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jehož základě StB církev vydírala. Případem posedlý Krauz se vydává napříč rozpadajícím se Československem hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy: Rudého kapitána, specialistu
na „konečné“ výslechy. Krauz však není sám, kdo ho hledá...
Krimi / Thriller
Česko / Slovensko / Polsko, 2016, 115 min, české znění
Režie: Michal Kollár
Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek, Ladislav Chudík a další
Premiéra: 10. 3. 2016
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 65 %
Neděle 17. 4. 2016 v 17:00

Eva Nová

JKdysi známá herečka Eva (Emília Vášáryová), která se vrací z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby
znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce – svého syna.
Drama
Slovensko / Česko, 2015, 106 min, v původním znění
Režie: Marko Škop
Hrají: Emília Vášáryová, Milan Ondrík, Gabriela Dolná, Žoﬁa Martišová, Ľubomír Gregor, Dušan Jamrich,
Jaroslava Sisáková, Valéria Fürješová, Gabriela Dzuríková, Peter Hledík, Anikó Vargová
Premiéra: 24. 3. 2016
Film je přístupný od 15 let
Na ČSFD hodnoceno na 75 %
Pátek 22. 4. 2016 v 19:30

Gangster Ka: Afričan
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho
zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po
něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z ﬂeku může
položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít
s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní převrat. Česká republika tak exportuje do světa
gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude kam tento gangster
vstoupí, likviduje místní maﬁi a nastoluje vlastní řád. Na povrch se derou negativní vlastnosti jeho charakteru
v závislosti na přemíře užívání drog a alkoholu. Káčko se mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka na
nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. A to je místo v polosvětě, ze kterého není návratu... Závěrečná část temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra Jana Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit?
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, české znění
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Brian Caspe, Vlastina Svátková a další
Premiéra: 26. 11. 2015
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 74 %
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Neděle 24. 4. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Příběh lesa

Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem. Tou nejmodernější technikou natáčeli
tvůrci čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese se sledovanými divokými zvířaty.
Jen díky unikátním metodám natáčení dokážou autenticky převyprávět příběh lesa od doby ledové až po
současnost a zachytit vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky.
Dokumentární
Francie, 2015, 97 min, české znění
Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Premiéra: 14. 4. 2016
Neděle 1. 5. 2016 v 17:00

Rebelové

(ﬁlm bude uveden v rámci Prvomájového líbání pod třešní – vstupné dobrovolné)

REBELOVÉ - tak zní titul třetího celovečerního ﬁlmu režiséra Filipa Renče, který tentokráte nezvolil psychologické drama, ale podle scénáře, který napsal se Zdeňkem Zelenkou, natočil žánr diváky daleko vítanější,
a to muzikál s upřesňujícím podtitulem „Písničkový retroﬁlm z let 60.“. V půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví ﬁlm zejména o jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny. Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny - to jsou hlavní hrdinové příběhu, ve kterém má dominantní úlohu hudba a tanec, neboť ve ﬁlmu se objeví celkem jedenáct velkých choreograﬁckých čísel, které
jsou obrazovým zpracováním nejznámějších hitů ze 60. let. Cílem autorů bylo natočit ﬁlm, který na pozadí
nelehké doby vypráví zábavnou formou příběh o všem pozitivním, co život nabízí, zejména o lásce. Film REBELOVÉ je o době, která bude pro mladé diváky možná objevem, pro ty starší zřejmě silnou vzpomínkou.
Komedie / Romantický / Muzikál
Česko, 2001, 109 min, české znění
Režie: Filip Renč
Hrají: Zuzana Norisová, Jan Révai, Ľuboš Kostelný, Anna Veselá, Jaromír Nosek, Alžbeta Stanková,
Tomáš Hanák, Soňa Norisová a další.
Premiéra: 8. 2. 2001
Na ČSFD hodnoceno na 68 %
Neděle 8. 5. 2016 v 17:00 (dokument)

Trabantem do posledního dechu
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici.
Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních
vozíků vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor,
Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Dokumentární / Road movie
Česko, 2016, 96 min, české znění
Režie: Dan Přibáň
Hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav,
Dominika Gawliczková, Jakub Koucký,
Zdeněk Krátký, Marek Duranský,
Marek Slobodník, Kristína Madajová,
Radoslaw Jona, Marcin Obałek,
David Novotný
Premiéra: 17. 3. 2016
38

2/2016
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Vojtěch

Vojtěch je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi středního
věku. Přijde mu, že je na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Průvodcem jeho života se stane jeho soused - svérázný taxikář Laco. Jejich výlety však většinou končí
ﬁaskem. Vojtěch chce žít normálním životem, ale jeho neschopnost čelit uspěchané moderní době přináší mnoho komediálních zápletek. Neumí si užít společnosti lehkých žen, každodenní pokusy o alkoholické
opojení a rady, jak sbalit ženskou, také končí katastrofou. On to však nevzdává a věří, že svojí smůlu prolomí.
Komedie / Drama
Slovensko, 2015, 90 min, v původním znění
Režie: Viktor Csudai
Premiéra: 7. 4. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 62 %
Pátek 20. 5. 2016 v 19:30

Skautův průvodce zombie apokalypsou
Tři skauti a dlouholetí přátelé spojují své síly s drsnou servírkou, aby se stali tím nejnepravděpodobnějším
týmem hrdinů. Když jejich město zpustoší invaze oživlých mrtvol, je na čase složit toho nejdůležitějšího
bobříka ze všech a pomocí skautských dovedností zachránit lidstvo před zombie zkázou.
Komedie / Horor
USA, 2015, 93 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Christopher Landon
Hrají: Tye Sheridan, Sarah Dumont, Halston Sage, Patrick Schwarzenegger, David Koechner a další.
Premiéra: 30. 10. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 67 %
Neděle 22. 5. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Hodný dinosaurus

Animovaný ﬁlm „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil
život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na
dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů.
Animovaný / Rodinný / Komedie
USA, 2015, 101 min, české znění
Režie: Peter Sohn
Premiéra: 26. 11. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 66 %

Vstupné: 50 Kč, dětská představení: 30 Kč, dokument: vstupné dobrovolné
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Sobota 23. 4. 2016 v 18:00 |<£;<82Ð&1!£03=-$'
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Kulturní komise obce Palkovice
zve všechny na

májové líbání
o
v
r
P
které se uskuteční v neděli 1. 5. v 16:00
pod rozkvetlou třešní u kulturního domu
v Palkovicích.
Během akce se pokusíme překonat palkovický
rekord v počtu líbajících se párů, který byl loni
stanoven na 12 párů. Každý pár obdrží také malý
dárek a bude mít možnost se zde zvěčnit na
společné fotograﬁi. Následně v 17:00 bude v kině
připraveno promítání ﬁlmového muzikálu
REBELOVÉ. Vstupné do kina je dobrovolné.

www.palkovice.cz
facebook.com/ObecPalkovice
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SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
NOVĚ
ZREKONSTRUOVANÉ
HASIČSKÉ
ZBROJNICE

2EHF3DONRYLFH
D6ERUGREURYROQëFKKDVLÿĥ3DONRYLFH
9iVVUGHÿQč]YRXQD

v sobotu 14. 5. 2016 ve 14 hodin.

%čKHPRGSROHGQHEXGHPRæQpVLSURKOpGQRXWSURVWRU\EXGRY\
SĝLSUDYHQpEXGHREÿHUVWYHQtDKXGEDNSRVOHFKXLWDQFL
7čätPHVHQDYiV
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Termínový kalendář
13. 4.

Senior klub - vycházka

16. 4.

Ukliďme Česko, SDH Palkovice

20. 4.

Senior klub – beseda s Policii ČR – kinosál

23. 4.

Divadelní představení Pravda o zkáze Titaniku – kulturní dům 18 hodin

29. 4.

Pálení čarodějnic a stavění Máje – volnočasový areál za tělocvičnou v 16 hodin

1. 5.

Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní – třešeň u kulturního domu v 16 hodin

6. – 22. 5.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2016 – kinosál kulturního domu

8. 5.

Pouť do Lurd

14. 5.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice ve 14 hodin

15. 5.

Pouť Myslík

21. 5.

Košt pálenek – Restaurace pod Habešem

Kino Palkovice
1. 4.

v 19:30

Fakjů pane učiteli 2

3. 4.

v 17:00

Girl Power

8. 4.

v 19:30

Steve Jobs

10. 4.

v 17:00

Pírkovo dobrodružství

15. 4.

v 19:30

Rudý kapitán

17. 4.

v 17:00

Eva Nová

22. 4.

v 19:30

Gangster Ka: Afričan

24. 4.

v 17:00

Příběh lesa

1. 5.

v 17:00

Rebelové

8. 5.

v 17:00

Trabantem do posledního dechu

13. 5.

v 19:30

Vojtěch

20. 5.

v 19:30

Skautův průvodce zombie apokalypsou

22. 5.

v 17:00

Hodný dinosaurus

(dokument)
(představení pro děti)

(představení pro děti)
(Prvomájové líbání pod třešní – vstupné dobrovolné)
(dokument)

(představení pro děti)

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková 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, Bc. 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
tiskové 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 3/2016 je 4. 5. 2016.
Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: Jan Šupina.
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Pálení čarodějnic je kulturně-společenská
akce k "přivítání jara", milé setkání
a večerní posezení s hudebním
programem u zapálené vatry. Těšit se
můžete na čarodějnické odpoledne
s diskotékou plné her
a soutěží. Večer
k tanci i poslechu
u ohně zahraje
Vít Pavlíček.

Čarodějové,
čarodějnice,
čarodějčata,
opět je Váš den!

16
29. 4h.lu2b0
é noci
k
o
pátek
0 hod do

ový
volnočascvičnou
lo
areál za tě
ovicích
v Palk

od 16:0

VSTUPNÉ:
DOBROVOLNÉ

ODPOLEDNÍ PROGRAM pro děti a rodiče:
mini diskotéka pro malé i velké děti
čarodějné soutěže
čarodějný krámek
bublinová a balónková show
konfetový ohňostroj
rodinné soutěže

malování na obličej
výroba velké čarodějnice k zapálení
zdobení a stavění Majky
vyhodnocení nejlepších čarodějnic
v podvečer zapálení vatry s čarodějnicí
opékání špekáčků

Celým odpoledním a podvečerním programem vás provede Klaun z Hopsalínu.
Kdo přijde v čarodějném kostýmu, bude odměněn.
Na akci vás zve Obec Palkovice ve spolupráci s SDH Palkovice.
Občerstvení bude zajištěno v čarodějné chýši.

www.palkovice.cz
48
facebook.com/ObecPalkovice

