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Úvodní slovo redakční rady
zinárodní den objetí zdarma. Takový den by se v
našich podmínkách mohl „slavit“ i několikrát ročně.
U kultury zůstaneme i při čtení dalšího pokračování
v seriálu samosprávy. Tentokrát se zaměříme také
na oblast a principy fungování školství. V oblasti
sportu se naší sportovci a sportovkyně opět neztratili, více se můžete dočíst uvnitř listů. A u sportu zůstaneme i v článku o uplynulém MS v ledním hokeji,
na kterém jsme mohli být i my všichni prostřednictvím našeho kina. Jak se to všechno podařilo, se dočtete dále v samostatném článku. Společenská rubrika je také nedílnou součástí našeho zpravodaje.
Příjemným překvapením je informace o smaragdové svatbě dvou našich spoluobčanů. Že se to nestává každý měsíc, aby manželé spolu vydrželi celých
55 let, nemusíme zdůrazňovat. O to více jsme rádi za
takové události a za Redakční radu blahopřejeme.
Je toho spoustu před námi. Nejblíže máme období letních prázdnin a dovolených. Určitě se většina
z nás těší na spoustu nových nejen cestovatelských
zážitků, a proto bychom vám chtěli popřát krásné léto, hodně odpočinku, pevné zdraví a šťastnou cestu, ať už se chystáte kamkoliv. Naše zdraví a naše rodiny jsou to nejcennější, co si můžeme
uchovat. Proto dejte na sebe pozor a užívejte volna
a relaxace plnými doušky. Rádi se s vámi budeme
setkávat i v rámci palkovických kulturních a společenských akcí.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa, předseda

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
čas letí neskutečně rychle a vy držíte v rukou
v pořadí čtvrté vydání Palkovických listů. Opět v nich
najdete řadu témat a informací přehledně seřazených tak, jak jste už na to v letošním roce zvyklí. Na
úvodní obálce listů najdete vybraná témata, která
by podle našeho názoru mohla být pro vás zajímavá. Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání
schválilo mimo jiné i dva typy příspěvků. Jedním je
již po několik let fungující příspěvek na údržbu nemovitostí. Pro letošní rok je to za stejných podmínek a ve stejné výši jako minulé léta. Druhým je příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže. V tomto případě se jedná o novinku. Tomuto
příspěvku je věnován krátký článek uvnitř listů. Přes
záplavu informací o dění v naší Základní škole se
dostaneme v našem čtení ke kulturním a společenským akcím v nejbližším období. Blíží se léto a s ním
jaksi logicky těchto akcí přibývá. Především těch
venkovních. Mezi oblíbenými kulturními akcemi
nebude chybět festival dechovek spojený s pivními
a gulášovými slavnostmi. Letos druhý ročník a určitě se máme na co těšit. Tradiční obecní dožínky v srpnu určitě nezůstanou pozadu, ostatně je to taková
„palkovická výkladní skříň“ v oblasti kulturního dění,
která v návštěvnosti dávno překonala hranice naší
obce. Významné dny v červenci a srpnu přinesou
dva státní svátky a kromě toho i řadu zajímavých
a významných dní. Za všechny upozorníme na Me2
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty
bem doloží likvidaci odpadních vod. V této souvislosti také zastupitelstvo obce schválilo možnost získání příspěvku 4 000 Kč pro všechny, kteří se k současné kanalizační síti připojí do 30. 6.
2017. O příspěvek lze žádat i zpětně. Klíčové je
mít sepsanou smlouvu s Obcí o likvidaci odpadních vod. Pro obyvatele částí, kde doposud kanalizace vybudovaná není, budou v rámci připojování platit trochu jiná pravidla, která budou ale včas
upřesněna.
Další novinkou je spuštění programu podpory
osob pracujících organizovaně s mládeží. Zastupitelstvo obce se rozhodlo tyto osoby (trenéry, vedoucí a další) ﬁnančně podpořit. Bližší informace
naleznete opět dále v listech.
Další zajímavostí je, že obec letos pomalu obnovila a doplnila sadu propagačních předmětů. Na obecním úřadu kromě trička a pohlednic
můžete za „výrobní náklady“ získat samolepky na
auto, magnetky, hrníčky, pexeso, skleničky na víno
i na pivo a další drobnosti.
Přeji tímto všem krásné prožití léta a těším se
na setkání v rámci jednotlivých kulturních akcí.
Ing. David Kula, MBA
místostarosta

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
v rámci aktuálního vydání Palkovických listů si
dovolím být docela stručný a zaměřím se zde jen
na několik věcí. Nejdříve bych zde chtěl pozvat na
plánované letní akce, kterými již téměř tradičně
jsou II. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti (9. července), XIII. Obecní dožínky (20. srpna)
a Festival české komedie – letní kino (29. července – 5. srpna). Detailní program festivalu dechovek, piva a guláše najdete dále v listech. Také zde
již jako ochutnávku přinášíme předběžný program
na dožínky. Dožínkám se více budu věnovat v dalším vydání, nicméně zde prozradím hlavní hvězdu
dne, kterou letos bude kapela Buty. Na všechny
akce jste srdečně zváni.
Klíčovou informací pro občany je zajisté výplata příspěvku na údržbu nemovitostí. Ten bude vyplácen i letos dle stejných pravidel jako loni a lze
si o něj požádat od 11. července do 30. listopadu. Bližší informace naleznete dále v listech. Dovoluji si zde avizovat ale jednu změnu, o které
se nyní diskutuje pro příští rok. Část zastupitelstva obce navrhuje, aby od příštího roku byl příspěvek vyplácen jen těm, kteří budou připojeni na
obecní kanalizaci nebo jiným adekvátním způso-

Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 1. 6. 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 3. 3. 2016.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 16. 3. 2016, 31. 3. 2016, 11. 4. 2016 a 5. 5. 2016.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 za rok 2015.
4. Rozbor hospodaření obce Palkovice za rok 2016 k 30. 4. 2016.
5. Z technických důvodů budou záležitosti ve věci směny, nákupů a prodejů pozemků projednány na
dalším jednání zastupitelstva obce Palkovice.
6. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2015
a zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách
hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho ﬁnančními prostředky ze dne 27. 4. 2016.
3
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II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa a Slavomír Bača.
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. František Žídek a Ing. David Kula, MBA.
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2015.
5. Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2015, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
6. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Aqua Procon s. r. o. v rámci akce „Palkovice – dostavba kanalizace, IV. etapa – kanalizační přípojky“.
7. A) Poskytnutí ﬁnančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016 fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2015 k trvalému pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti
v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči obci Palkovice.
Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti
ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice
a poplatníkem daně z nemovitosti.
B) Poskytnutí ﬁnančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 2015 vlastníky nemovitostí,
užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní
zemědělské výrobě v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen
po předložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči obci Palkovice. Finanční
příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však 90 000,- Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy
o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.
8. Poskytnutí jednorázového ﬁnančního příspěvku ve výši 4 000 Kč na jedno nové připojení ke stávající splaškové kanalizaci v obci Palkovice. Příspěvek bude vyplacen do 30. 6. 2017 po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s Obcí Palkovice.
9. Poskytnutí dotace na provozní ﬁnancování spolků v roce 2016 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
10. Poskytnutí dotace na individuální projekty v roce 2016 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
11. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti stezky a služebnosti cesty uzavřenou mezi Evou Burdovou, Václavem Kubalou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku p. č.
2989/27, k. ú. Palkovice a zřízení věcného břemene ve prospěch pozemku p. č. 2989/20, k. ú. Palkovice.
12. Zastupitelstvo obce Palkovice schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení „ podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, a dále zastupitelstvo
obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Palkovice - dostavba kanalizace
IV. etapa - nové vyhlášení“ a s tím spojené vyhlášení výběrových řízení na technický dozor investora, koordinátora BOZP a autorský dozor.
13. Rozpočtové opatření obce Palkovice č. 1/2016 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
14. Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmu bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše 100 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2016.
15. Veřejnoprávní smlouvu mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a Obcí Palkovice ve věci výkonu
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
16. Pravidla pro poskytnutí „Příspěvku na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2016“.
III. pověřuje:
1. Mgr. Petra Gřese jednáním s Policí ČR ve věci měření rychlosti a možnosti vážení vozidel v obci Palkovice zejména na rizikových úsecích komunikací (cesta na Podhůří, stará cesta, Myslík u transformátoru) do 30. 6. 2016.
4
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IV. ukládá:
1. Finančnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu faktury č. 1 dodavatele Zdeňka Jurana
za vymalování nebytových prostor v budově Palkovice č. p. 267 (bývalá cukrárna) do 30. 6. 2016.
2. Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu smluv uzavřených mezi obcí Palkovice a Kamil Mrva Architects, s.r.o. na akce: a, b, c, d, e, f viz Zápis č. 8 z jednání rady obce ze dne 23. 3. 2015 do 31. 8. 2016.
3. Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu smluv a zakázek
mezi obcí Palkovice a společnosti Echopix s.r.o. do 31. 8. 2016.
4. Starostovi Radimu Bačovi jednat ohledně dalšího osudu požární nádrže na Myslíku do 30. 6 2016.
5. Starostovi Radimu Bačovi vyřešit odpověď na dotazy pana Vyviala do 30. 6. 2016.
6. Místostarostovi obce Davidu Kulovi zorganizovat kontrolní den v rámci akce „Výstavba chodníku
na komunikaci III/4848“ v pondělí 6. 6. 2016 ve 14 hodin.
V Palkovicích dne: 1. 6. 2016

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY
Pravidla pro poskytování příspěvku na údržbu
nemovitostí a jejich okolí v roce 2016

2. Právnická osoba, fyzická osoba samostatně
výdělečně činná (OSVČ) - poplatník daně
z nemovitostí (dále jen příjemce příspěvku), který vlastní v obci Palkovice nemovitosti určené k podnikání:
• Předloží doklad o oprávněnosti jednat
v dané věci a doklad totožnosti.
• Předloží před podpisem darovací smlouvy
doklad o vlastnictví nemovitostí, u kterých
žádá o příspěvek.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před podpisem smlouvy (složenkou, výpisem z účtu či
obdobným dokladem). V případě, že příjemce příspěvku vlastní nemovitosti i v jiných katastrálních územích, doloží rozúčtování částky, která je uhrazena za nemovitosti v obci
Palkovice. Toto rozúčtování provede na základě žádosti poplatníka daně ﬁnanční úřad.
• Nemá v den podpisu dohody dluh vůči obci
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby).

Rada obce Palkovice schválila na svém zasedání dne 20. 6. 2016 tato pravidla pro poskytování příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí
v roce 2016. Příspěvek bude vyplacen formou darovací smlouvy při splnění následujících podmínek:
1. Fyzická osoba - poplatník daně z nemovitostí (dále jen příjemce příspěvku):
• Měl k datu 31. 12. 2015 trvalý pobyt v obci
Palkovice.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před
podpisem smlouvy (složenkou, výpisem
z účtu či obdobným dokladem). V případě, že příjemce příspěvku vlastní nemovitosti i v jiných katastrálních územích, doloží
rozúčtování částky, která je uhrazena za nemovitosti v obci Palkovice. Toto rozúčtování
provede na základě žádosti poplatníka daně
ﬁnanční úřad.
• Nemá v den podpisu smlouvy dluh vůči obci
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby). Tato podmínka se vztahuje
rovněž na všechny osoby s trvalým pobytem
v nemovitosti, na níž je požadováno poskytnutí příspěvku.

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na
Obecním úřadu v Palkovicích od 11. 7. 2016 do
30. 11. 2016.
Rada obce si vyhrazuje právo ve sporných
či jinak nejasných případech příspěvek individuálně projednat a o poskytnutí rozhodnout
svým usnesením. Na poskytnutí tohoto příspěvku nemá žadatel právní nárok..

Smlouvu bude možno uzavřít osobně po
předložení dokladu totožnosti na Obecním
úřadu v Palkovicích od 11. 7. 2016 do 30. 11.
2016.

Příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti
organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže
Jak jste se mohli dočíst z usnesení, zastupitelstvo obce schválilo dokument pod názvem „Příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí
a mládeže v obci Palkovice pro rok 2016“. Dovolíme si jej v krátkosti představit. Všichni rodiče jsou
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rádi, když jejich děti tráví svůj volný čas smysluplnými aktivitami. V rámci školního vzdělávání mají
možnost navštěvovat celou řadu kroužků. Dále
v naší obci fungují spolky, které se také snaží aktivně vyplňovat volný čas dětí a mládeže. Za těmito
spolky stojí snaha jejich vedoucích a instruktorů,

4/2016
mnohdy studentů, kteří obětují část svého volného času práci s dětmi a mládeži. To je určitě záslužná činnost a my všichni můžeme být za ní jenom rádi. Naší snahou bylo v rámci možností přijít s projektem, který by umožnil právě tyto vedoucí a instruktory odměnit určitou symbolickou
ﬁnanční částkou, která by je motivovala do další
práce a alespoň částečně kompenzovala jejich náklady, které v řadě případů nejsou nijak zanedbatelné. Samozřejmě, jedná se o pilotní projekt. Do
jaké míry se nám to podaří a s jakým se to setká
ohlasem, ukáže čas. Každá organizovaná skupina
v rámci spolků a jejich asociací má tedy možnost
dle předem stanovených pokynů a pravidel požádat o ﬁnanční příspěvek pro své vedoucí a instruktory. Jak této možností využijí je plně na jejich uvážení a rozhodnutí.
Slavomír Bača, Mgr. Petr Gřes a Ing. Tomáš Huďa
zastupitelé a předkladatelé návrhu projektu

a její odevzdání na podatelně obecního úřadu
v Palkovicích nejpozději do 15. 7. 2016,
• předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná
příloha žádosti) za daný kalendářní rok v období od 1. 1. do 31. 10. 2016, zpráva musí být
potvrzená podpisem statutárního zástupce
„Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně zapojen
a musí být odevzdána na podatelně obecního
úřadu v termínu od 1. 11. do 25. 11. 2016,
• zpráva o činnosti musí obsahovat informace: popis časového průběhu činnosti „Spolku“
za období 1. 1. až 31. 10. 2016 (účasti na akcích
spojených s činností organizace, výsledky soutěží, způsob reprezentace obce, vhodná fotodokumentace apod.) a dále celkový počet hodin včetně způsobu jeho stanovení, které „Příjemce“ věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za
období od 1. 1. do 31. 10. 2016.

Pravidla pro příspěvek
Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“)
vydává pravidla pro poskytnutí „Příspěvku na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci
Palkovice pro rok 2016“ (dále jen „Příspěvek“).

•
•
•
•
•

Článek 1
Cílová skupina „Příspěvku“
Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické osoby), kteří organizovaným způsobem vedou činnost dětí a mládeže do 18 let (organizovaně a bez
nároku na ﬁnanční odměnu) ke smysluplnému využití volného času (dále jen „Příjemce“).

Článek 4
Další ustanovení
schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti Rada obce, která není povinná „Příjemci“ sdělovat důvody svého rozhodnutí,
výše příspěvku (v Kč na hodinu) bude stanovena
Radou obce na základě počtu podaných „Žádostí“
o výsledku bude žadatel informován e-mailem,
na „Příspěvek“ nevzniká automaticky právní nárok,
neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou
akceptovány.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tyto pravidla schválilo „Zastupitelstvo“ usnesením č. 10 ze dne 1. 6. 2016 s účinností od 2. 6. 2016.
Kontrolou plnění je pověřen ﬁnanční výbor.
Radim BačaIng.
David Kula, MBA
starosta
místostarosta

Článek 2
Podmínky, které musí splňovat „Příjemce“
• věk 18 a více let,
• vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí
a mládeže o minimálním počtu 10 členů registrované v rámci spolků a jejich asociací, Římskokatolické farnosti nebo jednotlivých oddílů
tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Palkovicích (dále jen „Spolek“),
• minimálně 60 procent dětí a mládeže ze „Spolku“ musí mít trvalý pobyt v Palkovicích.
Článek 3
Postup pro získání „Příspěvku“
• vyplnění tiskopisu „Žádost o ﬁnanční příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí
a mládeže v Palkovicích“ (dále jen „Žádost“)
7
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Nabídka výkupu zemědělské půdy
Obec Palkovice bude ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem realizovat v letech 2016 –
2019 „Komplexní pozemkové úpravy“. Za tímto účelem nabízí všem vlastníkům zemědělské půdy
v k.ú. Palkovice možnost vykoupení této půdy za výhodných podmínek. Půda by následně sloužila pro potřeby realizace komplexních pozemkových úprav (zejména směny a úpravy pozemků).
Pokud byste měli zájem o více informací, kontaktuje prosím místostarostu Davida Kulu na teRada obce
lefonu 723 247 447 nebo na e-mailu: mistostarosta@palkovice.cz.

Sdělení ministerstva vnitra o možnostech a pravidlech
vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů.
Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má
dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.
cz/clanek/osobni-doklady.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce,
8
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Oslava „Dne dětí“ na naší škole

Pravidelně pro naše děti připravujeme 1. června oslavu Dne dětí. Letošní oslavu jsme pojali netradičně vzhledem k blížícím se olympijským hrám
v Riu.
Zorganizovali jsme na hřišti oddílu kopané „Netradiční olympijský pětiboj“. Děti si mezi sebou zasoutěžily v disciplínách, které na olympijských hrách
neuvidíte – hod přes hlavu, běh pozpátku, trojskok
snožmo, běh se zátěží a skok přes švihadlo.
Zlatou medaili ve svých kategoriích vybojovali
Martina Ondrušáková, Jan Jursa, Tereza Ježková,
Jan Provazník, Anna Olejníková, Patrik Bílek, Kristina Gřesová a David Leňko. Mezi třídami zvítězila
V.B, jelikož získala nejvíce bodů v průměru na jed-

noho žáka. Všechny děti byly za své výkony odměněny sladkostmi, které pro ně zajistil Spolek rodičů při naší ZŠ.
V rámci oslav Dne dětí si také děti prohlédly, ve
spolupráci s členy místního SDH, nově zrekonstruovanou požární zbrojnici. Děti viděly požární vozy,
požární techniku i fotograﬁe, které dětem přiblížily
aktivity požárníků.
Obecní úřad v Palkovicích dětem zajistil ﬁlmové
představení, kterým jsme oslavy ukončili.
Poděkování patří všem organizacím a složkám,
které nám s organizací a náplní oslav pomohly. Děti
si svůj den užily a odcházely domů spokojené.
Mgr. Alice Gorelová

Škola v přírodě
V pondělí 16. května vyrazilo 76 dětí naší školy na týdenní pobyt do přírody. Žáci 3., 4. a 5. třídy strávili společně týden v malebném prostředí Horní Bečvy. Mnozí z nich poprvé bez rodičů.
Po celý týden jsme se věnovali hlavně pohybu
a sportu, proběhl branný závod a také jsme si ově-

řili odvahu při noční stezce. Uskutečnili jsme turistickou vycházku po okolí přehrady Horní Bečva.
Děti kreslily, vyráběly, soutěžily, poznávaly přírodu, pozorovaly planety, hvězdy a Měsíc hvězdářským dalekohledem, rozvíjely se vědomostně
i esteticky. I přes trochu chladnější počasí jsme
9
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strávili vskutku týden v přírodě. Využívali jsme
vnitřní bazén.
Největší školou však pro naše děti bylo umět si
uklidit věci, udržovat je v pořádku, ustlat si postel,
domluvit se s kamarády, umět ustoupit či přizpůsobit se, být všude včas a podobně. A to všechno
bez rodičů. Nicméně všechno zvládly.
Poděkování patří všem, kteří k dobré pohodě
a klidnému průběhu týdne přispěli, dobrému zá-

zemí ze strany majitelů chaty, kde nám velmi dobře vařili a dětem chutnalo a hlavně pedagogickým
pracovníkům, kteří o děti pečovali doslova ve dne
v noci. Poděkování patří i Spolku rodičů při naší
škole za výpomoc při organizaci a ﬁnanční podpoře a také i všem rodičům, kteří nás bohatě sponzorsky vybavili sladkostmi a drobnostmi na ceny
do soutěží.
Vedoucí akce Mgr. Věra Krpcová

Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice – 2. stupeň
Ve středu 8. 6. 2016 se žáci druhého stupně naší
školy zúčastnili atletických závodů na fotbalovém
stadionu v Brušperku. Soutěžilo se v těchto disciplínách: hod (míček, granát), skok daleký, sprint
a vytrvalostní běh. Každý ročník v dané disciplíně
reprezentovali dva chlapci a dvě děvčata. I když

naši žáci dosáhli individuálních úspěchů, bojovali a snažili se škole přispět co nejvyšším počtem
bodů do celkového pořadí, v konečném zúčtování
to stačilo na 6. místo. Všem zúčastněným žákům
patří poděkování za reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavel Tomalík

Cyklokurz 2016
Dvoudenní cyklistický výlet byl zahájen 3. 5.
2016 ráno, kdy jsme se téměř všichni sedmáci sešli před školou. Kromě kol jsme s sebou měli ještě
malé batohy s vybavením do deště i do slunečného počasí. Jak bude? To jsme zatím nevěděli, ale
těšili jsme se. Nálada byla skvělá, a tak jsme vyrazili směrem k areálu TJ Sokol Ostravice. Plánovanou trasu nám pan učitel Tomalík prodloužil, takže
jsme první den místo plánovaných 25 kilometrů

najeli asi dvojnásobek. Protože jsme po zimě ještě
nebyli moc trénovaní, bylo to pro nás celkem náročné, ale zvládli jsme to všichni v pohodě.
Zůstalo nám dost sil na to, abychom se ubytovali v areálu a poté hráli hry na fotbalovém hřišti. Den jsme zakončili procházkou, která vedla
přes Hotel Sepetná, kde jsme si mohli vybrat mezi
návštěvou bazénu nebo bowlingem, což jsme
si opravdu užili. Lesní cesta nás pak zavedla až
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k hospůdce Sauna, kde jsme si dali výbornou večeři. Večer jsme šli spát natěšení na druhý den.
Po ranním balení jsme si zašli na vydatnou snídani do Sauny a pak jsme nasedli na kola a jeli
jsme přes Čeladnou – Podolánky – kolem Stolové
k restauraci Na Maraláku. Trochu jsme se báli velkého kopce, který nás čekal, ale cesta to byla nakonec překvapivě příjemná a zvládli jsme ji úplně
všichni s úsměvem.
Odměnou nám byl oběd na Maraláku, kde jsme
si mohli objednat jejich vyhlášené placky a bylo

z čeho vybírat. Bylo fajn si odpočinout a popovídat
před návratem domů. V posledním úseku cesty přes
Frýdlant nad Ostravicí a Hodoňovice se stala malá
havárie. Naštěstí se to obešlo bez většího zranění.
Když jsme začínali poznávat místa, kterými
jsme projížděli, bylo nám jasné, že jsme blízko Palkovic. V cíli jsme zjistili, že jsme najeli a prošli zhruba 112 km. Tímto výjezdem jsme zahájili letní cyklistickou sezonu. Výlet jsme si užili a budeme na
něj ještě dlouho vzpomínat.
Adéla Chylková, žákyně 7. tř.

Výlet na Lysou horu
Cesta byla hodně namáhavá a kamenitá, nakonec to ale všichni zvládli a dorazili na vrchol. Nahoře jsme se v hospůdce, která byla v nově postavené Bezručově chatě, občerstvili polévkou, převážně
česnekovou. Mohli jsme si také zakoupit další občerstvení, nebo suvenýry. V místnosti dole jsme se
podívali na krátký ﬁlm o stavění Bezručovy chaty,
na němž se podílelo opravdu hodně lidí. Potom se
s námi průvodci rozloučili a my jsme šli dolů.
Cesta dolů byla rychlejší, ale šlo se po ní hůř,
protože se prudce svažovala a byla dost kamenitá.
Když jsme došli na Lukšinec, vydali jsme se po jiné
cestě dolů, ke koupališti Sluníčko.
Výlet byl pěkný.
Za žáky 6. třídy Vendula Veselková

Akce pro 3. - 9. ročník ve spolupráci s Klubem českých turistů výchovný program „Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody“ www.spolecnenalysou.cz/program-pro-zs-a-dalsi-sdruzeni/jednodenni-vystup
V pátek 10. června jsme vyjeli od školy na Ostravici, z které jsme šli směrem na Lysou horu. Poprvé
jsme se zastavili u Peřejí-vodopádů na řece Ostravici. Tam nám průvodci z CHKO Beskydy řekli zajímavosti o zvířatech a rostlinách, která zde žijí. Pokračovali jsme kolem hospody U Zbuja na Albínovo
náměstí. Ukázali nám různé rostliny a seznámili nás
s pravidly CHKO. Vyrazili jsme k přírodní památce
Ondrášovy díry, kde nám přečetli místní pověst, na
Lukšinec a potom rovnou na Lysou horu.
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My se školy nebojíme
Kolektiv učitelek 1. st. ZŠ připravil pro budoucí
školáky projekt s názvem „My se školy nebojíme“.
V průběhu 2. pol. si děti vyzkoušely, jak to bude
v opravdové škole vypadat. Seznámily se s prostředím třídy a budoucími učiteli, s kterými společně počítaly, malovaly, zpívaly a soutěžily.
Jedno ze setkání bylo určeno i rodičům. Paní
Mgr. Schönová z SPC Ostrava připravila pro rodiče
přednášku o zralosti dítěte před nástupem do ZŠ
a udělila jim i praktické rady, které mohou využít.
Poslední setkání bylo slavnostní. Děti byly pasovány učitelkami MŠ na školáky. Za potlesku rodičů prošli branou a stali se z nich školáci. Prvňáčci
se přesvědčili, že se školy bát nemusí.
Mgr. Miroslava Kubalová

Květinový den
Ve středu 11. 5. proběhla v naší obci květinová
sbírka (Český den proti rakovině, letos už 20. ročník), které jsme se jako deváťáci zúčastnili. Ráno
jsme se jako dvě skupinky vydali po Palkovicích
a snažili se vybrat co nejvíce peněz a rozdat tak
všechny přichystané květinky.

Počasí bylo naštěstí pěkné a nám vůbec nevadilo, že jsme takto strávili celé dopoledne. Někteří lidé nás sice odmítli, ale bylo více těch, kteří
s radostí přispěli a od nás dostali jako odměnu za
dobrý skutek květinku.
Veronika Eliášová žákyně 9. tř.
12
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Turistický kurz žáků 8. třídy
Ve dnech od 11. do 13. května se žáci 8. třídy vydali na turistický kurz. V 8 hodin ráno jsme všichni
vyšli směrem na Metylovice a potom na Ondřejník.
Na Ondřejníku jsme si odpočinuli a vydali jsme se
do Malenovic, kde byla naše chata P.O.M.A. Dorazili
jsme vyčerpaní z dlouhé cesty. I přesto jsme odpoledne za chatou hráli fotbal a později i společenské
hry. Druhý den jsme vydali na Lysou horu. Z ní byl
nádherný výhled na okolní města a vesnice. V ten

den bylo opravdu horko, takže to pro nás nebyla
moc jednoduchá cesta, ale i tak si dovoluji říct, že
jsme to zvládli s přehledem. Třetí a zároveň poslední den nebylo moc hezky a místy pršelo. Došli jsme
do Frýdlantu n. O. a kvůli nepříznivému počasí jsme
do Palkovic dojeli autobusem.
Turistický kurz se podle mého opravdu vyvedl,
rozhodně bych si ho zopakoval.
Adam Rajnoch, žák 8. třídy

Krajské kolo Biologické olympiády
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se ve
Středisku přírodovědců zařízení Střediska volného času
Korunka v Ostravě – Porubě
uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. Naši školu reprezentovala žákyně
VI. tř. Vendula Veselková. Soutěž zahrnovala teoretickou
a praktickou část (poznávání

přírodnin, laboratorní úkol).
Naše žákyně prokázala velkou míru znalostí v obou částech a v silné konkurenci obsadila krásné 2. místo, když
za vítězkou zaostala pouze
o jeden bod. Vendule Veselkové blahopřejeme ke krásnému umístění v této náročné
soutěži.
Mgr. Pavel Tomalík
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
Na jaře, podobně jako každým rokem, jsme
v naší škole opět zorganizovali soutěž zaměřenou
na bezpečnost v silničním provozu. Všichni žáci
od čtvrtého ročníku výše vyplnili na počítači teoretický test zaměřený na pravidla, značky, křižovatky a zásady první pomoci. Nejlepší z nich (příp.
další zájemci) následně otestovali na školním dopravním hřišti svou šikovnost v jízdě zručnosti. Výběr nejlepších pak reprezentoval školu v okrskovém kole dopravní soutěže mladých cyklistů ve
Frýdku-Místku. A protože družstva obou kategorií

(mladší i starší) byla v místeckém okrsku nejlepší,
poustoupili jsme i do kola okresního. V něm obsadilo mladší družstvo, složené z žáků Vandy Gřesové, Alana Hajduška, Matěje Škuty a Veroniky Žídkové, 5. místo, starší žáci v sestavě Michal V. Bužek, Kristina Gřesová, Samuel Krpec a Eliška Kubalová skončili dokonce druzí za tradičním a těžko
dostižitelným týmem ze ZŠ Jiřího z Poděbrad ve
F-M. I tak je to ale vynikající umístění a našim mladým cyklistům gratulujeme.
Mgr. Lukáš Bolek

Regionální cizojazyčná soutěž Škola hrou
Vybraní žáci 9. třídy se
zúčastnili dne 12. května
2016 v Havířově regionální
cizojazyčné soutěže Škola
hrou. Jde o soutěž dvojic,
které musí plnit v omezeném čase různé typy úloh
na dané téma - letos to
byly olympijské hry. Žáci
si prověřili své vědomosti, schopnost rychle rea-

govat a především mezi
sebou spolupracovat. V
německém jazyce naši
školu reprezentovali Vojtěch Ivo Pavlas a Jiří Liška, umístili se na krásném
3. místě. Žáci Jana Dybalová a Ondřej Hubík získali v anglickém jazyce
11. místo.
Mgr. Jitka Krpcová
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Atletický trojboj žáků 1. stupně
Každoročně se začátkem června koná
v Brušperku přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice žáků. Naše škola se této soutěže účastní pravidelně. Letošní ročník byl pro nás zatím nejúspěšnější. Umístili jsme se v soutěži 8 škol na výborném 3. místě. K tomuto úspěchu přispěli všichni
žáci, kteří se přeboru zúčastnili. Mezi naše nejlepší
atlety patřil především Tomáš Krpec, který se ve
všech třech disciplínách, umístil na stupních vítězů. Velmi úspěšný byl i Jakub Mamula, který zís-

kal jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. Martina Ondrušáková a Jonáš Galásek se umístili
také ve dvou disciplínách na stupních vítězů, a to
na stříbrné a bronzové pozici. Po jedné medaili si
z přeboru odnesly i Barbora Michálková, Tereza
Ježková, Anna Olejníková.
Všem našim dětem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a doufáme, že i v příštích ročnících budeme stejně úspěšní.
Mgr. Alice Gorelová

Zprávy ze zahradnického kroužku
Dne 12. 5. 2016 se konalo ve Frýdku – Místku
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Děti byly
rozděleny do dvou kategorií, mladší žáci 4.- 6. tř.
a starší žáci 7.- 9. tř.
Mladší skupinku dětí reprezentovalo 15 dětí. Za
6. tř. Alena Mikešová, Tereza Radová, Eliška Václavíková, Vendula Veselková, Eliška Šotkovská, Veronika Žídková. Za 5. tř. Karolína Bužková, Nikol Kupčáková, Anna Olejníková, Adriana Polášková, Eliška
Ručková, Alice Vraníková. Za 4. tř. Zuzana Kulová,
Nikol Krautová, Adéla Sasínová.
Za starší žáky se soutěže zúčastnili žáci 7. tř.
Matěj Halata a Jan Pělucha.

Žáci museli umět poznat 50 rostlin (stromy,
keře, plevele, semena rostlin, traviny) a své znalosti zapsat do záznamového archu. Poté psali test na
znalosti z přírodopisu a pěstování rostlin.
Své prvenství obhájila již potřetí Vendula Veselková a postupuje do celostátního kola.
Pěkné 2. místo obsadila Alice Vraníková
a 4. místo Anička Olejníková. Za pěkný úspěch děti
obdržely trička a kšiltovky se znakem obce. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci v soutěži.
Vedoucí zahradnického kroužku
Libuše Kocichová
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Košt pálenek
pela pana Bujnocha a Vít Pavlíček hrou na harmoniku. Majitelé nejlepších pálenek obdrželi poháry, všichni soutěžící pak medaili. Návštěvníci mohli
ochutnat nejen soutěžní pálenky, ale také zabijačkové speciality.
Výsledky
Slivovice
1. místo
Slavomír Bača
2. místo
Marta Harabišová
3. místo
Miloslav Lesniák
Jablkovice
1. místo
Jan Dámek
2. místo
Petr Pěchula
3. místo
Václav Petroš
Ostatní
1. místo
Pavel Večerek (ořechovka)
2. místo
Jan Koch (meruňkovice)
3. místo
Miloslav Okleštěk (meruňkovice)
Za ZO chovatelů v Palkovicích Dalibor Rada

V sobotu 21. 5. 2016 se uskutečnil I. Palkovický
košt pálenek. Vzorky dodalo v jednotlivých kategoriích 32 soutěžících, takže bylo rozhodně z čeho
vybírat. O dobrou zábavu se postarala country ka-

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
V sobotu 9. 7. 2016 se uskuteční ve volnočasovém areálu za tělocvičnou Festival dechových
kapel, pivní slavnosti a soutěž ve vaření guláše.
Podrobný program najdete na zadní straně tohoto vydání Palkovických listů. „Nej guláš 2016“ bude
vybírat odborná porota a také návštěvníci akce.
Pravidla hlasování o „Nej guláš 2016“
• Se vstupenkou, která bude zakoupena do
17 hodin, dostane každý návštěvník jeden hlasovací lístek.

• Každý soutěžní tým, který vaří guláš, má své
startovní číslo.
• Číslo guláše, který vám bude nejvíce chutnat,
zapíšete na hlasovací lístek.
• Na jeden hlasovací lístek je možno napsat pouze jedno číslo!!!
• Hlasovací lístek pak vhodíte do označené
schránky, která bude uložena u vstupného, nejpozději do 18 hodin.
• Vyhlášení výsledků soutěže v 19.30.

Festival české komedie – letní kino 2016
Opět po roce jsme pro Vás připravili promítání
v letním kině v areálu za tělocvičnou. Letos budeme promítat zase osm večerů od pátku do pátku
v termínu 29. července – 5. srpna. Začátek promítání bude vždy těsně po setmění a v případě
špatného počasí se ﬁlm hrát bude v kinosále kulturního domu. Vstupné bude opět dobrovolné.

Letos jste měli možnost dopředu na internetu
sami hlasovat o tom, které ﬁlmy se budou v kině
promítat. Hlasování se zúčastnilo celkem 135 lidí
a to, jaké ﬁlmy jste si vybrali, si můžete prohlédnout v části věnované kinu. Jste srdečně zváni.
Ing. David Kula, MBA,
místostarosta
16
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Dětské odpoledne s KDU-ČSL
V neděli 5. června pořádala naše místní organizace KDU-ČSL zábavné odpoledne zaměřené na naše nejmenší spoluobčany u příležitosti
jejich mezinárodního svátku. Prostor výletiště za
tělocvičnou se během nedělního odpoledne postupně zaplnil skotačivými dětmi. Pro ně byl připraven nafukovací skákací hrad, drobné soutěže o ceny, malování na obličej a nechybělo také
malé občerstvení. Pro dospělé pak přišlo vhod čepované pivo, nebo ochutnávka vína z Jižní Moravy. Zpočátku nás trochu pozlobilo počasí deštěm,

ale po čase zase vyšlo sluníčko, usušilo vše mokré a namalovalo všem přítomným úsměv na tváři.
Samozřejmě víme, že náš ještě čeká spousta práce dopilovat všechny ty nedostatky a chybičky, ale
měli jsme pocit, že se všem celkem líbilo a společně jsme si to užili. Děkujeme Obci Palkovice za
pomoc při organizačním zajištění akce, zapůjčení věcí a za drobné věcné dárky pro děti. Děkujeme všem, kteří přišli, a už teď se těšíme na příští
rok.
Výbor MO KDU-ČSL Palkovice

Taneční soutěž základních škol zakončila kurzy tance
v tomto školním roce
Taneční klub Antonio, pod vedením pana Antonína Langra, vyučuje v některých základních školách na Frýdeckomístecku volnočasový kroužek
tance. Zkušení tanečníci naučili děti v tomto školním roce základy tanečních stylů, jako jsou disco
dance, hip hop, street dance, latinskoamerické tance (cha cha, salsa, samba, mambo) a moderní tanec. Snažení všech více i méně zapálených tanečníků bylo zakončeno okresním kolem taneční soutěže základních škol, jež proběhla 9. 6. 2016 v kul-

turním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Soutěžní
klání bylo rozděleno do třech věkových kategorií.
Nejprve zatančili ti nejmladší tanečníci z mateřských škol. Zde nešlo o soutěž, vyhráli všichni,
kteří se nebáli postavit před několik stovek přihlížejících maminek, tatínků, babiček, dědečků, tetiček, …. V této kategorii jsme shlédli představení
4 tanečních kroužků.
Druhá věková kategorie nás přivedla mezi
žáky prvního stupně základních škol. Tato skupina
17
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vystupujících byla nejpočetnější. 13 základních škol
z okolí přijelo představit svou roční práci pod vedením tanečních mistrů z TK ANTONIO odborné porotě, ve které opět nechyběl pan Zdeněk
Chlopčík. Žáci naší základní školy uhájili druhé
místo, které se jim podařilo získat už v soutěži za
první pololetí. Lepší jsou jen tanečnice a tanečníci
ze Pstruží. Je fajn, že máme v Palkovicích tolik odvážných kluků. V jiných tanečních skupinách jste je
velmi těžko mezi děvčaty hledali a tak jen vystoupení tanečníků ze Základní školy Palkovice začalo
latinskoamerickým tancem cha cha v párech. Pak
už následoval skupinový tanec, který předvedly
i všechny ostatní soutěžní skupiny.

V klání druhého stupně základních škol jsme viděli 5 tanečních vystoupení. I zde tanečnice palkovické školy udržely druhou příčku a rozšířily ve
školním vestibulu sbírku trofejí o pohár z taneční
soutěže. V této kategorii vyhráli tanečníci ze Základní školy z Kunčic pod Ondřejníkem.
Aby soutěžící věděli, co všechno se mohou
v dalších ročnících naučit, byly skupiny soutěžních
vystoupení prokládány tanečními kreacemi aktivních členů TK ANTONIO. Diváci viděli provedení
samby, rumby, tanga a dalších tanců od tanečních
párů, jež tento taneční klub reprezentují na celorepublikových soutěžích.
Bc. Jana Ručková
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VÝZNAMNÁ DATA
Významné dny – červenec, srpen

Teploty nahoru, oblečení dolů, studené pití…
přichází léto. A to i do našeho seriálu o významných dnech. Během prázdninových měsíců máme
totiž pouze dva státní svátky a víc ani ťuk.

Tato událost (společně se s upálením dalšího
kazatele Jeronýma Pražského o rok později) způsobila zvýšení napětí uvnitř Českého království,
což později vedlo k husitské revoluci.

ČERVENEC
5. července (státní svátek) – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tento den si připomínáme výročí příchodu věrozvěstů Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Oba soluňští bratři se postupně vzdali svých kariér a na
pozvání knížete Rostislava přišli v roce 863 na Velkou Moravu. V rámci své misie, kromě jiného, vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu
jako bohoslužebný jazyk. I přes neslavný konec
(po smrti Metoděje byli jeho žáci a přívrženci vyhnáni) této „slovanské mission impossible“ mělo
jejich působení velký kulturní a společenský (šíření
vzdělanosti) význam.
Pozn.: zlí jazykové tvrdí, že jediní dva „misionáři“, jejichž dílo se tady u nás opravdu ujalo, jsou
dvojice Müller-Thurgau 

30. července – Mezinárodní den přátelství
Poprvé navržen v roce 1958, schválen OSN
v roce 2011. V tento den zapomeňte na sociální
sítě a raději vezměte láhev něčeho dobrého, hoďte maso (dobře, můžete i zeleninu) na gril a pozvěte přátele na pořádnou oslavu.
Z dalších prázdninových dní vybírám např. tyto:
5. 7. – Mezinárodní den objetí zdarma. Tomuto dni dal vzniknout Juan Mann, který při příletu
do Sydney na letišti viděl, jak se všichni objímají
a vítají se svými blízkými, ale on neměl s kým se
obejmout. Vyrobil si transparent s nápisem „Free
hugs“ (objetí zdarma), postupně k němu začali
chodit lidé a objímat ho.
20. 7. – Mezinárodní den šachu. 17. Kf1 Se6!! 18.
Sxb6 Sxc4+ 19. Kg1 Je2+ 20. Kf1 Jxd4+ 21. Kg1 Je2+
22. Kf1 Jc3+ 23. Kg1 axb6… Je to jasné?!
2. 8. – Den suchého zipu. Za tento vynález vděčíme panu de Mestralovi a jeho psu, který na sebe
při procházce nabral hromadu semínek rostlin.
Fascinován silou jakou to na srsti psa drželo, vzal
pan de Mestral jedno semínko pod mikroskop,
kde zjistil, že jsou na něm malé háčky a začal experimentovat a vymýšlet jak to použít.
13. 8. – Den leváků. Důvodem připomínky je zvýšení zaměření pozornosti na leváky a na problémy,
se kterými se každodenně potýkají. Protože většina nástrojů, přístrojů, nářadí a ostatních věcí se vyrábí stále jen pro praváky. Klasickým příkladem je
například otvírák konzerv.

6. července (státní svátek) – Den upálení Mistra
Jana Husa
Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, pedagog, spisovatel, středověký myslitel, kazatel, a také
jeden z prvních reformátorů církve. Jeho vleklý
a několikaletý spor s církevními představiteli vyvrcholil Husovým odsouzením a upálením v Kostnici v roce 1415.

28. 8. – Evropská noc pro netopýry. Jediná noc
v našem seriálu, která je věnována našemu létajícímu savci. Oblečte si triko s Batmanem a vyrazte
na pozorování.
Ing. Richard Vysloužil
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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

stupitelstvo dále schvaluje výši ročního příspěvku na
provoz příspěvkové organizace a investiční dotace
z rozpočtu obce, apod.
Roli zřizovatele vůči škole plní rada obce. Ta jmenuje a odvolává ředitele školy a školského zařízení,
stanovuje plat a odměnu, schvaluje výsledek hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
do rezervního fondu a fondu odměn, povoluje výjimky z počtu dětí, žáků a studentů, může hodnotit školu nebo školského zařízení podle kritérií, která
předem zveřejní, apod. Při řízení školy nebo školského zařízení může rada obce pověřit zabezpečením
některých úkolů příslušné odbory obecního úřadu,
nebo zřídit jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi pro výchovu a vzdělávání.
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tím účelem buď v obci zřídí
svou základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí.
Obec nebo svazek obcí taktéž zřizuje a ruší mateřské školy.
Obec je povinná zajistit podmínky pro předškolní
vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem na
svém území.
Děti v posledním roce před povinnou školní docházkou mají právo na přednostní přijetí do mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské
školy je bezplatné. Bezúplatnost lze využívat pouze
po dobu 12 měsíců docházky do posledního ročníku
mateřské školy. V ostatních ročnících mateřské školy
rozhoduje o konkrétní výši úplaty, snížení či prominutí úplaty za vzdělávání v individuálních případech
ředitel školy. Činí tak v souladu s prováděcím právním předpisem, který stanoví nejvyšší možnou výši
této úplaty. Úplata je příjmem dané školy, nikoli zřizovatele.
Školský zákon posiluje postavení školské rady
jako orgánu základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, umožňujícího účast rodičů, zletilých
žáků a studentů, pedagogických pracovníků, zřizovatele a dalších partnerů školy na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovuje počet jejích členů a vydá její volební řád. Ředitel

4. Školství a kultura
V minulé kapitole jsme zahájili blok informací
o veřejných službách. Po sociálních službách a bezpečnosti se dnes zaměříme na školství a kulturu. Celou problematiku uzavřeme v Palkovických listech
číslo 6 životním prostředím a dopravou.
„Šťastný národ, který má hojnost dobrých
škol,“ říká J. A. Komenský, protože „má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“
Samosprávu ve školství vykonávají obec, kraj
a školská rada. (obrázek – školství)
Státní správu ve školství vykonávají ředitel školy a školského zařízení, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a jiné ústřední orgány státní správy.
Zřizovatel školy, přestože ředitele jmenuje
a odvolává i určuje plat a odměnu, není jeho zaměstnavatel. Tím je škola nebo školské zařízení.
Je nutné vnímat, které oblasti jsou ve výlučné působnosti ředitele školy nebo školského zařízení a jakým způsobem může do činnosti školy a školského
zařízení zasahovat zřizovatel. Jeho kompetence je
zejména v rámci kontroly hospodaření, kdy má právo přístupu k majetku, účetní a majetkové evidenci
a k vnitřním předpisům.
Ředitel odpovídá za řízení a chod školy nebo
školského zařízení ve všech oblastech.
Kompetence zřizovatele vykonávají různé orgány
obce. Vyhrazenou působností zastupitelstva obce
je rozhodovat o zřízení, zrušení, sloučení či rozdělení
příspěvkové organizace, schvalovat nebo měnit zřizovací listinu. V ní mj. vymezuje práva ke svěřenému majetku, majetek ve vlastnictví zřizovatele, který předává škole nebo školskému zařízení k hospodaření, nebo určuje okruhy doplňkové činnosti. Za20

4/2016
strukce (investice). Zřizovatel poskytuje příspěvek
na provoz své příspěvkové organizaci – škole nebo
školskému zařízení. Ta hospodaří mj. s peněžními
prostředky získanými vlastní činností. Dalšími zdroji
jejích ﬁnančních prostředků jsou: úplata za vzdělávání a školské služby, ﬁnanční fondy, granty a dotace
nebo peněžní dary. Pokud příspěvková organizace
vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může ho použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
Rozpis přímých výdajů (mzdové náklady, ostatní osobní náklady apod.) probíhá ze státního rozpočtu v souladu se závaznou směrnicí Ministerstva
školství. To vše formou dotace do rozpočtu kraje na
zvláštní účet. Tyto ﬁnanční prostředky přiděluje krajský úřad přímo právnickým osobám vykonávajícím
činnost škol a školských zařízení (nikoli prostřednictvím obecních rozpočtů). Výši těchto prostředků
stanovují republikové a krajské normativy. Členění
krajských normativů určuje ministerstvo prováděcím
předpisem. Finanční prostředky se poskytují podle
skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů, nejvýše
do povolené kapacity zapsané ve školském rejstříku.
Obce kulturu pěstují pouze ve své samostatné působnosti. Obce s rozšířenou působností mají
v této oblasti povinnosti jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. (obrázek kultura)
Pro řešení svých záměrů v kultuře si mohou orgány obce vytvářet pomocné nástroje, například
kulturní komise rady, případně výbor zastupitelstva (i když nejsou zákonem pro tuto oblast stanoveny). Záleží na konkrétní obci a na rozsahu kulturních aktivit, které obec vyvíjí.
Udělat si malou exkurzi do kultury v obci vůbec
neuškodí. Možná budete překvapeni, co všechno
kolem vás je. Začneme kulturními památkami (kostely, kapličky, lidová architektura, technické památky), přidáme kulturní instituce (knihovna, kulturní
a informační centrum, kino) a pořádání různých akcí
(kurzů, kroužků, výletů, výstav, oslav, přednášek),
spolky, neziskové organizace a nadace zabývající se
kulturou a neprofesionálně živým uměním (ochotníci, pěvecké sbory, výtvarné skupiny, taneční skupiny i jednotliví umělci), školy (základní, střední, vyšší
i vysoké, ale také mateřské a umělecké), přírodní zajímavosti (včetně turistických tras, naučných stezek,
cyklotras a vyhlídek), nesmíme zapomenout na církve, kroniku, místní zvyky, obřady, obyčeje a tradice
(folklórní a jiné slavnosti, festivaly, poutě). Své místo
tu mají i významné osobnosti, ať již slavní rodáci, či
osobnosti svázané s obcí svým životem nebo prací.
Spokojenost občanů nezávisí jen na technické
infrastruktuře (byť ta do kultury v nejširším slova
smyslu také patří). Obec dělá obcí především její
kulturní a společenský život. Pozor však – obraz

školy nemůže být členem školské rady a je povinen
umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné
podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených
těmito zvláštními právními předpisy.
Školská rada schvaluje řadu důležitých dokumentů, jako například výroční zprávu o činnosti školy, školní řád nebo pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní
školy speciální, žákům základních škol a nezletilým
žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu
jejich pobytu ve škole. Je v kompetenci Ministerstva
školství upravit horní limit pro výši úplaty za poskytování školního stravování ve školách a školských
zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, protože jde o veřejnou službu zabezpečovanou veřejným zřizovatelem. Zařízení školního stravování mohou nabízet svou službu také zaměstnancům škol a školských zařízení i dalším osobám, a to za úplatu.
Školský zákon dále umožňuje zřizovat (a rušit) základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení a školy nebo
školská zařízení, jež jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, obec prokáže potřebné ﬁnanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti.
Kvalitní škola je jistě nedílnou součástí dobré vizitky obce. Hodnocení kvality pedagogického procesu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních
podle školského zákona přísluší jako jediné České
školní inspekci. Té náleží hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.
Ředitelé škol a školských zařízení rozhodují
o právech a povinnostech v oblasti státní správy.
Stanovují také podmínky a organizaci provozu školy
a školského zařízení, rozhodují ve všech záležitostech poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud školský zákon nestanoví jinak.
Ředitele školy a školského zařízení jmenuje na
vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Ředitelem může být jmenován pouze ten, kdo splňuje
předpoklady pro výkon funkce. Ty stanovuje zvláštní
zákon. Školský zákon určuje důvody, pro které ředitele musí nebo může zřizovatel odvolat.
Obec má za povinnost hradit ty výdaje škol
a školských zařízení, zřizovaných obcí, které nejsou
hrazeny ze státního rozpočtu. Jde o prostředky
na provoz (neinvestiční) a o výstavbu a rekon21
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bové aktivity (zde je typický zejména TJ Sokol). I tělovýchovné oddíly pořádají akce společenské a vysloveně kulturní. Aktivní sokolové, fotbalisté aj. pořádají plesy, dětské dny, dokonce i různá ochotnická
přestavení a koncerty. Také tělovýchova potřebuje
nápady, materiální zázemí a ﬁnancování. Potřebuje tedy podporu v zastupitelstvu. Pozor však – i zde
platí, že například fotbalisté nesmějí „převálcovat“
ve svých požadavcích menšinové sporty a kulturu.
Dobrý zastupitel by měl rozpoznat moment, kdy
podpora už hraničí se zvýhodňováním určité zájmové skupiny.
Jestliže mluvíme o kulturních zařízeních, dodejme, že bez šikovných, aktivních a zapálených lidí
půjde vždycky jen o budovy, sály, prázdné prostory.
Velmi často jde o dobrovolníky, bez nichž by se neobešla žádná kulturní či společenská akce.
„Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení budoucím
generacím.“ To praví příslušný zákon. Znamená to,
že i ta nejmenší obec musí mít na zřeteli důležitost
uchování paměti skutků pro budoucnost.
V obecním rozpočtu se obvykle na kulturu pamatuje. Objem prostředků záleží ovšem na tom, zda
obec přímo zřizuje kulturní zařízení, nebo zda pouze přispívá na některé činnosti zařízením jiným. Nepřímo mohou z rozpočtu obce plynout prostředky
na kulturu a tělovýchovu formou příspěvku neziskovým organizacím (spolkům, nadacím apod.) a formou grantů. Do nepřímé podpory patří také třeba
poskytnutí prostor pro zkoušky a schůzky spolků
zdarma, zapůjčení techniky a prostor při pořádání
akcí pro veřejnost apod. Je nutné dbát na vyváženost mezi kulturou organizovanou zařízeními, které
zřizuje obec, a kulturou pořádanou jinými subjekty.
Pro financování kultury lze využívat grantů,
které vypisují různé resorty, zvláště Ministerstvo kultury.
Hovoříme-li o ﬁnancování kultury z veřejných
rozpočtů, musíme také zmínit ﬁnancování veřejných a jiných rozpočtů prostřednictvím kultury. Kultura totiž peníze nejen spotřebovává, ale také generuje, a to přímo (kolik peněz ponechají či utratí
návštěvníci například hudebního festivalu na území
obce, apod.) i nepřímo.
Svou znalost služeb v obci jsme rozšířili o oblast
školství a kultury. Po samosprávě krajů celou problematiky služeb v obci uzavřeme životním prostředím
a dopravou.
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

místní kultury by zdaleka neměl odrážet pouze koníčky a zájmy radních či zastupitelů!
Zákon o obcích říká, že obec v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi vytváří podmínky pro uspokojování potřeby informací, výchovy
a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje.
Obecní zastupitelstvo může podmínky pro kulturu podstatně zlepšit, může ale také přispět k jejímu
zničení. Rozumní zastupitelé budou zvláště podporovat kulturní a sportovní aktivity mládeže ve volném čase. O jejich významu pro společenské klima
v obci a prevenci neblahých jevů není pochyb.
Spektrum kulturních zařízení záleží samozřejmě
na velikosti obce a také na tradici. Jejich zřizovatelem může být obec, kraj nebo stát. Kulturní zařízení
však může být i soukromé nebo církevní. Každý zřizovatel pak zvažuje vhodnou formu. Může jít o organizační složku, příspěvkovou organizaci, společnost s ručením omezeným, o akciovou společnost,
o nadaci atp.
Veřejné knihovny už od 19. století tvořily základní kulturní zázemí obce. Jejich činnost se dnes
neomezuje pouze na půjčování knih. Poskytují mnoho dalších služeb informačních i kulturních. Oblíbené jsou různé besedy, nyní i služby spojené s internetem. Právě veřejně dostupný internet je nyní chloubou, potřebou i podporovaným cílem knihoven.
Kina zaznamenala v posledních letech obrovský
úbytek. Tradiční kinosály zůstaly jen ojediněle a přinášejí svým zřizovatelům nemalé problémy, od modernizace objektů přes obnovu techniky k digitalizaci. Málokde se kino nepotýká s ﬁnančními ztrátami,
s konkurencí televize, počítačů a multikin. Nicméně
postupně pokračuje digitalizace kin, někde i s využitím jejího ﬁnancování. Kvalita a úroveň kinosálů a techniky pak přivádějí diváky zpět. Mnohde se
nově rekonstruované sály využívají i k jiným společenským aktivitám, konají se zde různé přehlídky
a festivaly.
Kulturní centra, tak můžeme nazvat opravdu
různorodou směsici zařízení nabízejících rozmanité
aktivity, od vzdělávacích kurzů přes zájmové kroužky až po výlety, společenské akce, besedy, koncerty,
představení, výstavy, zájezdy, festivaly.
Církve mají významný sociokulturní potenciál,
mj. i v oblasti památkové péče. Církve byly a jsou
pro kulturní život obce nepostradatelné.
Tělovýchova v obci jde s kulturním a společenským životem ruku v ruce. Má podobné cíle – nabídnout dospělým, mládeži a dětem zajímavé využití volného času, přispět ke zdravému životnímu
stylu. Místní tělovýchovná organizace se může specializovat na jeden druh sportu (fotbalové a hokejové kluby), nebo naopak zahrnovat různorodé pohy22
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SPORT
Máme přebornice Moravskoslezského kraje a vícemistry ČR

V sobotu 28. 5. 2016 se
uskutečnila v Kunčicích krajská
soutěž CPP „Medvědí stezka“ –
závod v turistických znalostech
a dovednostech. Naši tělovýchovnou jednotu reprezentovalo 12 dětí, které přivezly několik medaili.
Bára Šidelková a Eliška
Kubalová se v kategorii starších žákyň staly přebornicemi Moravskoslezského kraje.
Výsledky:
Starší žáci III
Matěj Halata
a Matěj Huďa

Dorostenci
Petr Bílek
a Dan Kunz

2. místo

Mladší žákyně II
Eliška Ručková
a Klára Janečková

6. místo

Starší žákyně III
Vendula Veselková
a Alena Mikešová

3. místo

Starší žákyně IV
Bára Šidelková
a Eliška Kubalová

1. místo

Dorostenky
Anna Huďová
a Eva Irene Martinová 4. místo

5. místo

Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka
Celkově Moravskoslezský kraj zvítězil a obhájil
tak putovní pohár.
Soutěže jsme se mohli zúčastnit díky ﬁnanční podpoře MSK, MŠMT a Obce Palkovice, za což
všem velice děkujeme.
Výsledky:

V polovině června se v Blatné konalo republikové ﬁnále soutěže „Medvědí stezka“, což je turistický závod dvojic ČASPV (České asociace Sport
pro všechny).
Naši tělovýchovnou jednotu reprezentovalo
12 dětí, které si vedly velmi dobře. Přivezli jsme
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Starší žákyně IV
Hana Polášková a Kateřina Žváková
Bára Šidelková a Eliška Kubalová

3. místo
8. místo

Starší žáci IV
Ondřej Šnajder a Eva Irene Martinová

2. místo

Dorostenky
Anna Huďová a Anežka Sochová

4. místo

Dorostenci
Ladislav Merta a Petr Bílek
Jiří Bajtek a Dan Kunz

2. místo
3. místo

Děkujeme všem závodníků za skvělou reprezentaci a medailistům blahopřejeme.
Martina Mertová
23
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MS v ledním hokeji už podruhé ovládlo místní kino
Mistrovství světa v ledním hokeji má hluboké kořeny, které vedou až do roku 1920, kdy se
uskutečnilo poprvé v rámci her VII. Olympiády
v Antverpách. Nicméně oﬁciálně bylo toto mistrovství uznáno až v roce 1980. Od roku 1924 bylo
mistrovství světa v ledním hokeji zakomponováno
do Zimních olympijských her a odděleně se hraje od roku 1972. Česká hokejová reprezentace má
na svém kontě 6 zlatých medailí (MS 1996, 1999,
2000, 2001, 2005 a 2010).
Nehledě na tradiční pojetí této významné disciplíny se i období první poloviny května tohoto roku
pro mnohé fanoušky stalo téměř posvátným. Mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo
v Rusku, muselo svou silou uchvátit i ty největší zarputilce. Je to sice stejné jako každý rok, ale přece
v něčem jiné. Ptáte se – v čem? No především v atmosféře… Protože každý se v davu skandujících fanoušků nechá (byť i nedobrovolně) strhnout. Nadšení, adrenalin, euforie a naděje. O soupeřích víme,
že jsou silní nebo slabí a podle toho jsme schopni
odhadnout výsledek před každým zápasem. (I když
si stejně říkáme – jsme Češi, to přece vyhrajeme!)
Letošní rok se sice v samotném ﬁnále netýkal nás
jako takových, ale věřím, že to v každém fandovi zanechalo i tak pozitivní stopu. Jak už bylo zmíněno na
začátku – toto mistrovství bylo něčím v zásadě jiné.
Ať už se to týká nové posily národního týmu v podobě přílivu „mladé krve“, či změnou trenéra národního
týmu. Hokejové „stálice“ i nové hvězdy ukázaly, že na
to máme. Bohužel jsme se nedostali do boje o první
příčky, podlehli jsme nájezdům USA. Byly to nervy…
Už podruhé jste si mohli přijít vyzkoušet na
vlastní kůži promítání přímého přenosu hoke-

jových utkání do kina v Palkovicích. Viděli jsme
všechny zápasy národního týmu a nejvíce fanoušků přišlo podpořit české hráče hned na první zápas – Česko x Rusko – v počtu 107 lidí. „Hokej mě
zpočátku mistrovství vůbec nelákal, ale jakmile
jsem šla na jeden zápas, atmosféra mě dostala,“
říká nadšená divačka Sabina Kunstová a pokračuje, „kdyby v kině zápasy nepromítali, tak bych
se na mistrovství nekoukala a do hospody nechodím.“
Atmosféra byla zápas od zápasu jiná a jedinečná. Samozřejmě za to mohou jak jednotliví soupeři a energie samotných fanoušků, tak i časy promítání (večery byly nabitější). Bufet a jeho nosný
pilíř v podobě vynikající obsluhy, která se doslova
starala o své hosty a jejich pitný režim, znásobovali skvělý pocit při fandění s možností uvědomit
si, jakou moc nám dává pocit vlastenectví. Hokej
sbližuje a nejen, že bylo na dva týdny vystaráno,
co budete dělat ve svém volném čase, ale budova
kina se na tento čas stala jakýmsi centrem pravidelného setkávání se s přáteli.
I když poslední zápas českého národního týmu
s USA nedopadl dle očekávání, můžeme snad říci,
že to bylo zase hezké strávení dvou květnových
týdnů plné fandění, energie, očekávání a naděje.
I když ta umírá poslední, teď na nás možná smutně pokukuje, ale věřím, že se příští rok zase hrdě
postavíme na led, hráči se poučí ze svých chyb,
protože chybami přece co? Rosteme.
Snad můžu říct – děkujeme. Děkujeme za hokejové zápasy týmu české reprezentace plné dynamiky a krásných okamžiků. Tak zase příští rok!
Ing. Veronika Zajaczová
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SENIOR KLUB
Senioři bilancují

Nastávající letní období přivádí náš klub do vrcholící kulturní aktivity. Delší slunečné dny provokují k výletům „na delší tratě“. Proto byl na
18. května naplánován celodenní autobusový zájezd do Hradce nad Moravicí u Stěbořic. Prohlídkový okruh tvořil Státní zámek nad Moravicí a zámecký park se svými zajímavostmi. Po chutném
obědě v restauraci Červený zámek jsme se přes
Otice, Slavkov, Hertice a Jezdkovice dostali do Arboreta Nový Dvůr Stěbořice. Počasí nám přálo,
všech 44 účastníků se vracelo s nadšením a pěknými zážitky.
Měsíc červen začal stejně zajímavě. Přistoupili jsme na nabídku CK WES Nový Jičín a zúčastni-

li se zájezdu Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka
na Ukrajině. Prohlédli jsme si město Užhorod, kde
nás mimo cenné památky upoutaly mnohdy české nápisy z doby naší 1. republiky i náměstí Cyrila
a Metoděje, vedle pravoslavných chrámů i kostel
sv. Jiří, sv. Michala, pomník T. G. Masaryka, v centru u lávky přes řeku Už nejmenší socha Švejka na
světě – a navíc jediná, kdy místo půllitru s pivem
drží český knedlík. Zajímavé bylo i druhé největší město Zakarpatské oblasti Mukačevo, okresní
město Mežhorje i cílové město Koločava – klasickou turistickou „čachárnu“ v Zakarpatí s hrobem
zbojníka Nikoly Šuhaje, muzeem Ivana Olbrachta, památnými budovami, kostely a muzejními
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budovami. Poznali jsme překrásné pohoří Karpaty,
besedovali s místními obyvateli.
Dojemné, zajímavé, poučné.

17. 8. Smažení bramborových placků „U Bačů“
a další netermínovaná akce – Frenštát - „Zlaté
nebe“, to upřesní vývěsní skříňky.

A co nás čeká v nejbližší době?
22. 6. Tradiční smažení vaječiny v SKSC Myslík
26. 6. Zájezd do Polska na tradiční slavné „Dny Porabky“
20. 7. Autobusový zájezd do Šternberka

A naši jubilanti?
Tentokrát jen paní Marie Lepíková, Palkovice
504. Přejeme hodně zdraví, pohodu a spokojenost
v rodinném kruhu.
Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI
TJ Sokol Myslík a SDH Myslík

Milí Myslikovjané a Palkovjané,
ani v tomto měsíci nezahálíme. Dne 4. 6. jsme
na Myslíku na fotbalovém hřišti uspořádali již tradiční Den dětí. I když předpověď počasí neslibovala úplnou idylku, přece jenom nám počasí přálo
a sluníčko vydrželo po celý den. Letošním tématem
nemohlo být nic jiného než Olympijské hry, v tomto případě konané na Myslíku. Myslíkovské Olympijské hry byly zahájeny představením sportovců
z klubu Taekwondo Kozlovice a poté tradičním slavnostním zažehnutím olympijského ohně, který nám
přinesl běžec přímo z Olympu. Pak už nebránilo nic
začít bojovat o cenné kovy. Bojovalo se v sedmi růz-

ných disciplínách. Jednotliví sportovci ukázali své
schopnosti, dovednosti a obratnost v disciplínách
jako hod na cíl, opičí dráha, běh na 30 m, kladina,
hod oštěpem, cyklistika (pro menší na odrážedlech
a koloběžkách), skok do dálky v pytli :-) Celkem se
zaregistrovalo/soutěžilo 117 dětí. Všichni sportovci zvládli dané disciplíny, tvrdě bojovali a soutěžili.
Odměnou jim za to bylo slavnostní vyhlášení vítězů
a rozdávání medailí na stupních vítězů. Na památku
si odnesli také diplom o účasti na hrách. Na závěr
her nechyběla již tradiční pěna pro děti.
V doprovodném programu si mohly děti nechat namalovat na obličej masku, která se jim
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30. 6. se na Myslíku v bývalé škole uskuteční akce
Bezpečné léto, která je určena nejen pro děti, ale
také pro jejich rodiče i prarodiče. Na této akci
chceme dětem, a nejen jim, připomenout, jak
se bezpečně chovat na veřejné komunikaci, ale
i mimo ni. Jak se zachovat pokud hrozí jakékoliv
nebezpečí, kam se případně obrátit. Akce je pořádána ve spolupráci s OO Policie Palkovice. A pro
děti bude připravena prohlídka služebního policejního vybavení. Takže je určitě na co se těšit!
TJ Sokol Myslík a SDH Myslík
Za TJ Sokol Myslík H@H

líbila. Případně si ve výtvarném koutku něco namalovat, vybarvit nebo vymodelovat. Odsud
máme spoustu krásných výtvorů!
Doufáme, že se všem dětem Myslíkovské
Olympijské hry líbily, že se pobavily a parádně tak
oslavily Den dětí. Také bychom touto cestou chtěli
poděkovat všem sponzorům za dárky, které jsme
mohli jednotlivým účastníkům předat, všem dobrovolníkům, bez kterých bychom tento den nepřipravili a také hasičům z SDH Myslík.
Dovolte nám, abychom vás také pozvali na další akci, kterou tento měsíc ještě pořádáme. Dne

Zahrádkáři - zájezd do Polska
jsme trošku zmokli, ale přesto jsme úspěšně nakupovali.
Další zastávkou byly zahrady Pudelek s nepřeberným množstvím azalek a rododendronu a to
jak na výstavě, tak hlavně pak i na velké ploše prodejny. Nakupovalo se jako vždy převážně podle
barev - všechno totiž kvetlo a vykukující sluníčko
nám všem hned zvedlo náladu.
Další a letos poslední zastávkou byla rodinná
zahradní farma Kapias, kde jsme letos opět obdivovali krásné a praktické rozmístění různých zón
v zahradním parku a letošní rozšíření. Na parku se
stále pracuje, rozšiřuje se a upravuje.
Odpoledne pak už za krásného slunečného
počasí jsme se vydali zpět do Palkovic, aby někteří
zájemci stihli prohlídku a otvírání zrekonstruované hasičárny.
Děkujeme Mgr. Vladimíře Knollové a Mgr. Miroslavě Bednářové za přípravu a zajištění
Fotky: http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.
cz/2016-5_POLSKO/
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Jako již pravidelně i letos, v sobotu ráno 14. 6.
2016 vyrazili zahrádkáři z Palkovic a jejich příznivci na prohlídku Polských zahrad. Počasí sice ze začátku příliš nepřálo. Na první zastávce v Těšíně

Soutěž mladý zahrádkář 2016
O soutěži „Mladý zahrádkář 2016“ a konečných
výsledcích si můžete přečíst v tomto čísle Palkovických listů v sekci ZŠ a MŠ Palkovice.
ZO zahrádkářů děkuje všem dětem za výbornou reprezentaci a za odměnu všichni účastníci
pojedou na zájezd do Arboreta v Novém Dvoře
a do Pradědovy galerie v Jiříkově u Rýmařova, který se po domluvě se základní školou uskuteční ješ-

tě do konce tohoto školního roku. Počet účastníků
bude doplněn vybranými žáky a také zahrádkáři
z Palkovic.
Paní Libuši Kocichové patří velké poděkování
za úspěšnou přípravu žáků v kroužku mladých zahrádkářů a jejich doprovod na soutěž.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
28

4/2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Všechno nelze říci slovy,
co můžeme Vám přát,
zdraví je však nejcennější,
co život může dát.
V měsíci květnu oslavili své životní jubileum paní Ludmila Morysová 90 let, paní Anna
Kocurková 80 let, paní Marta Laníková 80 let,
pan Ladislav Tkáč 85 let, pan Josef Červík
80 let, pan František Iceli 85 let. V měsíci červnu
oslavila své životní jubileum paní Libuše Ivánková 92 let - všichni z Palkovic.
V měsíci červnu slavila své krásné narozeniny
i paní Eva Vlková 80 let z Myslíku.
Všem přejeme nejen zdraví, ale i hodně štěstí
a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.

Smaragdová svatba
Dne 10. 6. 2016 oslavili krásné výročí společného života smaragdovou svatbu manželé
Antonín a Jarmila Polachovi z Palkovic.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 55 let.
Tak jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí!
lásku, zdraví a štěstí Vám k výročí přejí
vše nejlepší k Vaší smaragdové svatbě.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.
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Rozloučili jsme se
Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
V červnu nás navždy opustila paní Jaroslava
Šigutová z Palkovic.

Upřímnou soustrast přijměte
od redakční rady Palkovických listů, starosty,
rady a zastupitelstva obce a KPOZ.
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HOLKY V AKCI

Dnešní gastronomické okénko
ko
bude o trochu více poučné, nežž
jindy. Tentokrát vám přinášíe
me tři rostliny, pro které je
toto ročním období velmi typické. Alespoň pro
dvě z nich určitě. Ta třetí
potřebuje ke svému dozrání ještě určitý čas. Petržel je typickou bylinou
nejen do polévek. Pozorné
čtenáře možná překvapí, kolik
blahodárných účinků má na naše
zdraví. Jahody zase od nepaměti „ladí“
mnohé chuťové buňky, hlavně našich dětí. Jejich

př
příznivé účinky na naše zdraví jsou beze
zesporu také významné. Už v dob
bách M.D. Rettigové to věděli
n
naši předci a uměli si život
zzpříjemnit dobrou zmrzlinou. Výčet našich zdravvých potravin uzavírá
jječmen. Jedna z nejstarších plodin lidstva. Jeho
všestranné
blahodárné
účinky jsou známé také od
nepaměti a pro celou širokou
skupinu spotřebitelů, nejen pro milovníky zlatavého moku. Zkuste některý
z nabízených receptů, stojí to za to. Dobrou chuť.

Petrželová nať
Petržel pochází z východní části Středomoří
a již více než 2000 let je využívána nejen jako koření, ale také jako léčivá rostlina. Již ve starověkém
Řecku,byly známy blahodárné účinky této rostliny. Její nať, kořen a semena se využívaly zejména při potížích s ledvinami a močovým měchýřem.
Petržel má celkové posilující účinky na jednotlivé
části zažívacího systému a při žaludečních či ja-

terních problémech přispívá k rychlejšímu uzdravení. Dále dodává organizmu důležité vitamíny
a minerály jako je např. železo nepostradatelné
pro krvetvorbu. V bylinkářské tradici je petržel využívána převážně ke stimulaci činnosti ledvin, lidová medicína ji naopak považuje v první řadě za
prostředek podporující menstruaci. Zužitkovatelnými částmi pro farmaceutický průmysl jsou zejména semena a kořeny.
Petržel podporuje chuť k jídlu a stimuluje činnost žaludku. Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, uklidňuje při pocitu přesycenosti, žaludečních
křečích a nevolnosti. Má silné močopudné účinky, pročišťuje krev, urychluje vylučování škodlivin
z krevního oběhu a pomáhá při revmatu a dně.
Pravidelné užívání petržele vede k nižší tepové
frekvenci a rovněž snižuje krevní tlak.Ve formě nálevu je petržel vhodná k pročišťovací terapii při
močových a ledvinových kamenech. Žvýkání petrželové nati vám zaručí svěžejší dech.
Petrželová nať obsahuje: vitamíny A, B, C, E.
Jedna polévková lžíce petržele pokryje dvě třetiny
denní spotřeby vitamínu C. Rostlina obsahuje četné minerální látky, a stopové prvky, jako jsou draslík, vápník, fosfor, mangan a železo. Mangan podporuje pročišťovací funkci jater. Petržel ve všech
svých částech dále obsahuje éterický olej, jehož
hlavní účinnou složkou je apiol.Tato látka má silné
stimulační účinky na ledviny.
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Pikantní protichřipkové smoothie
1/2 salátové oloupané okurky
2 menší jablka bez jadřinců
velká hrst plocholisté petrželky
(stonky si ponechte, dodají skvělou chuť vývaru)
1/4 lžičky sušených papriček nebo cayenský pepř

Jablka neloupejte, nakrájejte na menší kousky,
okurku naopak oloupejte a nakrájejte na kolečka, spolu s ostatními ingrediencemi promíchejte,
rozmixujte a nalévejte do skleniček. Ozdobte chilli
papričkami a snítkou petrželky!

Ječmen setý
Patří mezi nejstarší obilniny. Starověké národy
pěstovaly ječmen nejen jako poživatinu, ale vařily
z něj i pivo. Velmi významnou úlohu hrál ječmen
u starých Řeků a Římanů. Ječná kaše byla v té době
běžným jídlem. Ječné odvary posilovaly při sportovních kláních gladiátory v aréně. Užívaly se též jako
náhradní výživa kojenců a posilující prostředek pro
rekonvalescenty a těžce nemocné. Blahodárně působí na střevní ﬂóru a zejména ženy může zajímat,
že častější konzumace ječmene dělá pokožku hebkou a krásnou. Ječmen má schopnost změkčovat
a zvláčňovat, a proto uvolňuje různá zatuhlá ložiska v těle. Umožňuje vylučování starých nadbytečných zplodin živočišných produktů. Lidé, kteří rádi
jedí ječmen, jsou pružní fyzicky i psychicky. Příznivě

působí na léčení těchto problémů:- při vředovém
onemocnění žaludku (pro vysoký obsah šlemových
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látek) a střevních potížích - při křečových žilách, při
onemocnění kloubů a vaziva - ječmen působí proti
rozvoji srdečně - cévních a rakovinových onemocnění - ječmen je výborným prostředkem proti zá-

cpě - výluhy ze zelené hmoty horních ječných listů
podporují odolnost člověka ve stresových zátěžích
- pro výživu lidí je důležitá vláknina, která významně snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Ječná voda
Přeber žejdlík ječmena, nalej na něj máz vody
a nech jej hodně vařit; kdyby se to příliš vyvařilo,
můžeš přilejt vody; načež to přeceď, a máš-li med,

oslaď to dle libosti medem, pakli ne, tedy cukrem,
a proceď k tomu z jednoho citronu šťávu. Tento
nápoj jest pro nemocné zvláště prospěšný.

Zmrzlina z jahod
lati se má, vleje se do cínové, k tomu zvláště zřízené piksly, tato se víkem pevně uzavře, postaví
se do připraveného ledu, obloží se ním kolem až
k víku, a zamknutou pikslou se asi čtvrt hodiny stále točí; pak se piksla odemkne a zmrzlina se míchá k tomu připravenou lžičkou. Od kraje se musí
vždy to zmrzlejší do prostředka vmíchat. Na vypracování zmrzliny nejvíce záleží, protože nesmí
být hrudkovatá, nýbrž jako máslo vláčná a hladká. Zmrzliny smetanové vyžadují méně času, práce a soli do ledu, nežli jiné, zvláště takové, ku kterým vino nebo dokonce arak přijde; ty musejí vždy
déle mrznout a následovně dají více práce.

Rozmačkej zralé jahody a proceď je skrze žíněné sejtko. Na žejdlík jahodové šťávy nech dvanáct
lotů cukru s koﬂíčkem vody tak dlouho vařit, až se
opění, pak do něho naceď šťávu z jednoho citronu, dej k tomu též z jednoho citronu na čtvrt libře
cukru ostrouhanou kůru a nech to mezi ustavičným
mícháním docela vychladnout; potom dej k tomu
ty procezené jahody, hodně to promíchej, dej to do
piksly, tuto postav do ledu a dělej zmrzlinu.
Led se musí v největší spěšnosti na drobno roztlouct a soli dobře promíchat, pak se dá buď do
hlubokého škopička nebo k tomu cíli již schválně
zřízeného vědýrka. Tekutina, z nížto zmrzlina udě-
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KINO PALKOVICE
Festival české komedie – letní kino 2016
Pátek 29. 7. 2016

Občanský průkaz
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se
získat modrou knížku.
Komedie / Drama /
Česko / Slovensko, 2010, 129 min, české znění
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin Myšička a další.
Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 78 %
Sobota 30. 7. 2016

Kolja

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
Laskavá komedie o muži, který se domníval, že už nemůže být hůře a netušil, že právě prožívá nejkrásnější chvíle svého života. Františkovi už prošedivěly vousy. Kolja ještě nedosáhl školního věku a setkali se
díky tragikomické životní situaci. Ti dva zůstali nakonec sami. Starý mládenec a kluk, kteří si navzájem
nerozumějí a to ve všech směrech. Čeká je dlouhá a složitá cesta za úsměvem a láskou...
Komedie / Drama
Česko / Velká Británie / Francie, 1996, 105 min, české znění
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Andrej Chalimon, Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý, Stella Zázvorková,
Ladislav Smoljak a další.
Na ČSFD hodnoceno na 86 %
Neděle 31. 7. 2016

„Marečku, podejte mi pero!“
Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - musel by ovšem vystudovat večerní
průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně brání, nakonec však podlehne naléhání členů dílenského
výboru a na školu se dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce sedává
v téže lavici. Náhle se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch než jeho ratolest. Dokáže si rodič
napravit reputaci a obstát před profesory i spolužáky?
Komedie
Československo, 1976, 93 min, české znění
Režie: Oldřich Lipský
Hrají: Jiří Sovák, Václav Lohniský, Iva Janžurová, Míla Myslíková, Josef Kemr, Ladislav Smoljak,
František Kovářík, Josef Abrhám, Jiří Schmitzer, Taťjana Medvecká, Zdeněk Svěrák a další.
Na ČSFD hodnoceno na 89 %
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Postřižiny

Mozaika humorně laděných událostí začíná jedním z malých rituálů, kterými si koření spokojené manželství Francin a Maryška. Ta hledá v přítmí ložnice malý dárek, kterým je tentokrát patentní navlékač jehel. Francin je správcem pivovaru v jednom malém českém městečku a druhého dne provází po pivovaru
správní radu, kterou seznamuje se situací a také plány do budoucna. Radové však věnují pozornost spíše dění na zahradě pivovaru, kde Maryška rázně pomáhá řezníkům se zabíjačkou. Všichni jsou krásnou
ženou okouzleni, zejména pak doktor Gruntorád. A když pánové skončí prohlídku, okázale vyjádří Francinovi svou nedůvěru, velmi ochotně se nechají pozvat paní správcovou na zabíjačkové pohoštění, které
protáhne do pozdního večera.
Komedie / Poetický
Československo, 1980, 93 min, české znění
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Magda Vášáryová, Jiří Schmitzer, Jaromír Hanzlík, Rudolf Hrušínský, Petr Čepek a další.
Na ČSFD hodnoceno na 85 %

Úterý 2. 8. 2016

Vesničko má středisková
Mentálně opožděný družstevní závozník Otík Rákosník (János Bán) způsobuje svému řidiči, panu Pávkovi
(Marian Labuda), jeden malér za druhým. Pávek je chápavý a trpělivý, ale jen do jisté snesitelné míry. A ta
se naplní, když kvůli Otíkovi Pávek při couvání zbourá betonový sloupek jednoho pražského chalupáře.
V té době zrovna Otík dostane nabídku, aby svou chalupu vyměnil za byt v Praze. Chudák chlapec netuší,
že na jeho domek si brousí zuby vlivný pražský ředitel. Než by měl ale od Pávka přestoupit k cholerickému vzteklounovi Turkovi (Petr Čepek), raději se přestěhuje do velkoměsta.
Komedie
Československo, 1985, 98 min, české znění
Režie: Jiří Menzel
Hrají: János Bán, Marián Labuda st., Milena Dvorská, Milada Ježková, Rudolf Hrušínský, Petr Čepek,
Libuše Šafránková a další
Na ČSFD hodnoceno na 88 %

Středa 3. 8. 2016

Dědictví aneb Kurvahošigutntág
Bohuš je rázovitý vesnický chlapík, který žije sám v rozpadající se chalupě. Pracuje jako dřevař, většinu
času však se svými kumpány tráví popíjením slivovice a zahálčivým povalováním v trávě. Jeho poklidný
a vcelku spokojený život se změní v okamžiku, kdy se objeví elegantní advokát Ulrich, který překvapenému Bohušovi oznámí, že zdědil obrovský majetek.
Komedie
Československo, 1992, 120 min, české znění
Režie: Věra Chytilová
Hrají:
Premiéra: 6. 3. 2015Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Šárka Vojtková, Jozef Kroner,
Dagmar Veškrnová-Havlová a další.
Na ČSFD hodnoceno na 80 %
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Na samotě u lesa
Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, kteří se svými dětmi Petříkem a Zuzankou, chtějí koupit
chalupu a nakonec si vyhlédnou malebnou chalupu dědy Komárka, který souhlasí, že ji prodá a zatím
pronajme Lavičkovým jednu místnost. Lavičkovi se rozhodnou strávit na chalupě dovolenou.
Komedie / Rodinný / Drama
Československo, 1976, 95 min, české znění
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Josef Kemr, Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Marie Hradilková, Martin Hradilek,
Ladislav Smoljak a další.
Na ČSFD hodnoceno na 87 %
Pátek 5. 8. 2016

Bobule

Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza (Kryštof Hádek) je typický městský ﬂoutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, který
moc rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba
využívají při svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne
se Honza dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne
Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to
tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil.
Komedie
Česko, 2008, 90 min, české znění
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha a další.
Na ČSFD hodnoceno na 65 %
Pátek 5. 8. 2016

Dvě bobule
Dvě bobule jsou volným pokračováním úspěšné ﬁlmové komedie Bobule. Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s mladou krásnou
dívkou, jejíž otec (Jiří Krampol) má ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné představy... a Jirka raději
prchá za kamarádem Honzou na jižní Moravu.
Komedie / Romantický
Česko, 2009, 94 min, české znění
Režie: Vlad Lanné
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol, Jana Švandová,
Miroslav Táborský, Václav Postránecký a další.
Na ČSFD hodnoceno na 50 %

Filmy budou promítány od setmění v areálu za tělocvičnou
a v případě špatného počasí v kinosále kulturního domu. Promítání v klasickém kině
bude v období červenec – září přerušeno. Vstupné do letního kina bude dobrovolné.
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2EHF3DONRYLFH9iV]YHQD

II. FESTIVAL DECHOVEK,
PIVNÍ A GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
6RERWDÿHUYHQFHRGKRGLQ

Vystoupí dechové hudby z )U\ÿRYLF, 3RUDEN\(PL), .R]ORYLF
a hlavní host 0RUDYDQND-DQD6ODEiND.
9HÿHUEXGHSĝLSUDYHQD]iEDYD
VHVNXSLQRX.UDNDWLW.
.XOWXUQtPSURJUDPHP9iVSURYHGH
)UDQWD8KHU]/DQæKRWD.

XIII. OBECNÍ DOŽÍNKY
6RERWDVUSQD
VUSQDRGKRGLQ
9\VWRXStGHFKRYiKXGED 3DONRYMDQND
3DONR
]SčYDÿND
6DELQD.ĝRYiNRYiDKXGHEQtVNXSL
NXSLQ\2D5DGHÿHN
H ,
/XQHWLF, 0LUDLa %XW\.
\
&HOëGHQEXGH]DMLäWčQSURJUDPSURGčWLDYHÿHUEXGH
čWLDYHÿHUEXGH
SĝLSUDYHQD]iEDYD
3URJUDPHP9iVSURYHGHPRGHUiWRUND+LWUi
iGLD2ULRQ
0DJGD2WiKDORYi.
$NFHVHNRQDMt]DNDæGpKRSRÿDVtYHYROQRÿDVRYpP
DUHiOX]DWčORFYLÿQRXY3DONRYLFtFK
Vstupné .ÿGčWLdo 15 let zdarma.
ZZZIDFHERRNFRP2EHF3DONRYLFH
ZZZSDONRYLFHF]
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Termínový kalendář
2. 7.

SDH noční soutěž - palkovická sjezdovka

9. 7.

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti od 13 hodin za tělocvičnou

20. 7.

Senior klub - autobusový zájezd do Šternberka

17. 8.

Senior klub - smažení bramborových placků „U Bačů“

20. 8.

Obecní dožínky od 12 hodin za tělocvičnou

26. 8.

Memoriál Antonína Řezníčka

Kino Palkovice
29. 7.

Občanský průkaz

30. 7.

Kolja

31. 7.

„Marečku, podejte mi pero!“

1. 8.

Postřižiny

2. 8.

Vesničko má středisková

3. 8.

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

4. 8.

Na samotě u lesa

5. 8.

Bobule + 2 bobule

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, Ing. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.
E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor
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 5/2016 je 27. 7. 2016.
Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, MBA
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II. FESTIVAL DECHOVEK,
PIVNÍ A GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
6RERWDÿHUYHQFHRGKRGLQ Vstupné .ÿ.
YROQRÿDVRYëDUHiO]DWčORFYLÿQRX 'čWLdo 15 let vstup zdarma

Program:
9.00
13.00
13.15
15.00
16.30
18.00
19.30

Zahájení soutěže ve vaření guláše
Zahájení kulturního programu
'HFKRYiKXGED)U\ÿRYLFH
Dechová hudba z Porabky (Polsko)
'HFKRYiKXGED.R]ORYLFH
Moravanka Jana Slabáka
9\KOiäHQtYëVOHGNĥVRXWčæH
YHYDĝHQtJXOiäH
20.00 9HÿHUQt]iEDYDVHVNXSLQRX.UDNDWLW

Kulturním programem
Vás provede Franta Uher
]/DQæKRWD
9\KOiäHQtVRXWčæHRQHMOHSätJXOiä
9tWč]HXUÿtRGERUQiSRURWD
LQiYäWčYQtFLIHVWLYDOX
6RXWčæHSURGčWLLGRVSčOp
'RSURYRGQëGčWVNëSURJUDP

%RKDWpREÿHUVWYHQt]DMLäWčQR
ZZZIDFHERRNFRP2EHF3DONRYLFH
ZZZSDONRYLFHF]

40

.OHLQZlFKWHU

Zastoupené pivovary

