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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané Palkovic a Myslíku,
přinášíme vám první číslo vašich listů v letošním roce. Jak už jsme naznačovali v minulém čísle, letos nebudeme dělat žádné výrazné grafické
změny. Co se týká změn obsahu, trochu jsme obměnili některé rubriky. Nadále zařazujeme seriál
o samosprávě. Tentokrát to bude ve formě otázek
a odpovědí na praktické věci, které přímo souvisí
s fungováním samosprávy podobných obcí, jako

je ta naše. Pokud byste sami měli zájem o nějaké
odpovědi na otázky týkající se této oblasti, můžete
je napsat na redakční e-mail, který máte na obálce
listů. Dále bychom chtěli pravidelně zařazovat glosy z různých oblastí lidského života. Přejeme vám
hodně zdraví a úspěchů po celý rok a těšíme se na
vaše náměty a připomínky.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslikovjané,
letošní zima nás pěkně prověřila a dala jasně
na vědomí, že s globálním oteplováním to nebude zase až tak divoké. Myslím si, že naši pracovníci
si poradili se sněhem a ledem poměrně dobře, za
což jim děkuji. Samozřejmě, vždycky to může být
lepší. Je pravdou, že tři roky zpátky nás zima moc
nestrašila, a proto jsme nevěřícně kroutili hlavami, když čtvrtý den za sebou mrzlo a pak sněžilo
a znovu mrzlo. Alespoň jsme se přesvědčili o tom,
že si umíme poradit, a co se nám nepodařilo odklidit a posypat v ten den, tak v podstatě na zavolání jsme další dny snad vše napravili.
Až srandovní je, když skoro všichni chtějí sníh
alespoň částečně uklidit a hladké cesty i chodníky
posypat. Pak se najde někdo, kdo chlapy při uklízení nahrnutého sněhu od vrat, autobusových zastávek, parkovišť a křižovatek vyhání pryč, dokonce na ně zavolá policii s tím, že je to plýtvání peněz, a že ten sníh stejně odtaje. Troufám si napsat,
že i letos sníh ztaje, tak jako všech 46 let nazpátek, které já pamatuju. Přesto si myslím, že nejvíc zatížená parkoviště a místa, na která je nahrnut
sníh jak z krajských, obecních, či soukromých cest
je třeba v dnešní době, alespoň částečně odklidit.
Nechme zimu zimou, blíží se jaro, s ním slunko, krátká trika, a ještě kratší sukně. Jedním slovem nádhera.
Nechci se předhánět s kolegy, kteří píši do Palkovických listů, kolik nás čeká práce a jak jsme šikovní. Chci jen napsat, že letos musíme dostavět jednu z posledních etap odkanalizování obce.
Všichni víte, že se jedná o Podhůří a Osadu. Bude
s tím souviset spousta omezení, jak pro nás Palkovjany a Myslikovjany, tak i pro přespolní. V měsících květnu, červnu a červenci nebude jezdit autobus ani pojízdná prodejna přes Osadu, jelikož
zde bude úplná uzávěra hlavní komunikace. Občané, kteří zde bydlí, budou o náhradní dopravě
včas informováni během měsíce března. Další zátěží bude velká prašnost a znečištění komunikací
v dané oblasti. Pokud půjde vše tak, jak jsme byli
zvyklí v minulých obdobích a zastupitelstvo schválí kompletní opravy cest po stavbě kanalizace, budou nejpozději v roce 2018 opraveny všechny po-

stižené cesty a možná i některé další. Taky to bude
nádhera.
Na Myslíku dostavíme rozestavěnou etapu
chodníku. Jsem rád, že se nám v roce 2016 podařilo zahájit tuto stavbu, celý úsek odvodnit a dokonce položit několik desítek metrů chodníku. Myslím,
že během zimy nebyl touto stavbou nikdo omezen.
V letošním roce budeme chystat další stavby
a možná i některé stavět, ale to nechme na další číslo, ať hned ze začátku nepřetáhneme strunu.
Všichni víme, že není možné jenom pracovat,
musíme se i umět pobavit. Trošku se odreagovat.
Věřím, že se potkáme na některé z dalších, třeba předvelikonočních setkáních, ať už v Palkovicích nebo na Myslíku. Navštívit můžete také naše
kino, kde se mimo promítání začaly uskutečňovat
i mnohé zajímavé aktivity.
Děkuji všem pořadatelům plesů za organizaci
a za to, že se jim daří tuto tradici v Palkovicích udržet. Také bych chtěl poděkovat hasičům a všem
dobrovolníkům za přípravu ledové plochy za tělocvičnou.
Milí Palkovjané a Myslikovjané, vypadá to, že
v letošním roce zastupitelstvo rozhodne o tom, kterým směrem se naše dědina bude ubírat, co se týče
centra obce. Na toto téma už toho bylo napovídáno a napsáno mnoho. Bohužel často se povídalo a psalo do větru. První dohledaný projekt kompaktního centra Palkovic je z roku 1982, po něm
následovaly ještě další čtyři varianty. Proto si myslím, že naše rozhodnutí nebude šité horkou jehlou,
protože 35 let je dostatečně dlouhá doba na jakési utřepání myšlenek několika generací. Věřím, že
v letošním roce budu mít energii na to, abych nějakým způsobem vedl zastupitelstvo k tomu, aby
rozhodlo dobře. Dobře pro Palkovjany a Myslikovjany. Dobře pro další rozvoj celé obce. Dobře tak,
aby naše dědina v budoucnu dostala nějakou tvář.
Dobře tak, aby většina z vás byla s tímto rozhodnutím spokojená. Dobře tak, abych v budoucnu, když
budu sedět na lavičce před domovem důchodců si
mohl říct, že jsme rozhodli dobře. K tomu mi prosím držte palce, protože to bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva v celé jeho historii.
Radim Bača, starosta
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
pomalu vstupujeme společně do roku 2017,
který bude pro naši obec v mnoha směrech ve
znamení „NEJ“. Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání v prosinci historicky NEJvyšší rozpočet obce, který letos dosahuje téměř dvou set
milionů korun. V daném rozpočtu tvoří NEJvětší
položku NEJvětší stavba v historii naší obce, kterou je IV. etapa splaškové kanalizace v lokalitách
Podhůří, Dráhy, Osada a Pod Rakovcem. Současně, pokud vše dopadne dobře, bude v obci probíhat NEJvíce stavebních akcí v jednom roce za
celou její historii. Zároveň NEJvíce projektů bude
dále ve stádiu příprav. A abychom byli schopni toto vše ufinancovat, máme již zažádáno nebo
budeme žádat o NEJvíce dotací za poslední léta.
K tomu všemu letos chceme zorganizovat a podpořit NEJvíce kulturních a společenských akcí a aktivit pro všechny skupiny obyvatel obce. Určitě by
se dala najít další „NEJ“. Z pohledu vedení obce
mě osobně nejvíce napadá, že se bude jednat doposud o NEJnáročnější rok tohoto volebního období a pokud vše naplánované zvládneme, bude
toto znamenat obrovský krok dopředu pro celou
obec.
Kromě výše uvedeného se snažíme podniknout
další kroky ke zlepšování života v naší obci. Těsně
před spuštěním (tentokrát již skutečně) jsou nové
webové stránky naší obce. Letos jsme zcela transparentně vypsali dotační program pro spolky a na
podporu aktivit v obci, dále pak program darů pro
trenéry mládeže. O obou programech si můžete
přečíst více dále v listech.

V oblasti kultury patří mezi novinky rozšíření programu v kině, kdy zejména díky Štěpánce
Pavlíčkové začneme organizovat další doprovodné aktivity k filmům i akce zcela bez filmů, jako
bude čtení pro celou rodinu nebo rodinné Deskohraní. Více o tomto pojednává článek dále v listech. V době, kdy tyto listy budete číst, zřejmě již
bude po letošním Obecním plese, na kterém vystoupí populární zpěvák mnoha hitů Standa Hložek. Na přelom dubna a května chystáme Pálení
čarodějnic a stavění májky, které se letos uskuteční již dříve během odpoledne a kromě dětských
her se můžete těšit na posezení při hitech Michala Tučného v podání Michal Tučný Revival. Následující den se s Vámi rádi potkáme pod rozkvetlou
třešní, kde na prvního máje určitě musíte políbit
svou ženu či přítelkyní. Dále pro Vás chystáme na
20. května obnovený pochod Okolo Palkovic, který bude spojen s bohatým programem pro celou
rodinu. Už nyní můžete začít trénovat na soutěž
o nejlepší guláš, která se letos uskuteční již potřetí spolu s pivními slavnostmi a festivalem dechovek 15. července. Aktuálně také dokončujeme
program na letošní Obecní dožínky a u této příležitosti si dovolím již prozradit jméno jednoho vystupujícího. Své největší hity zazpívá zpěvák Dalibor Janda. Další jména si ponecháme prozatím
v tajnosti. K tomu všemu se uskuteční řada dalších
menších či větších kulturních a společenských akcí,
které všechny dohromady potrhávají to, že Palkovice jsou obcí, kde se dobře žije. Přeji všem občanům jen to dobré.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta

Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 19. 12. 2016
v Restauraci pod Habešem (Palkovice č. p. 619, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 17. 10. 2016
a 22. 8. 2016.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce ze dne 19. 10. 2016, 9. 11. 2016, 28. 11. 2016 a 29. 11. 2016.
3. Odpovědi starosty obce Radima Bači na dotazy ohledně opravy místních komunikací v obci Palkovice v roce 2014.
4
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4. Odpovědi starosty obce Radima Bači ve věci posudku na kvalitu prací v rámci stavby chodníku na
komunikaci III/4848.
5. Odpovědi místostarosty obce Ing. Davida Kula, Ph.D., MBA ve věci zajištění právního posouzení
smluv o dílo Palkovice č. 1/2015 až 6/2015.
6. Informaci Ing. Martina Chlebka ve věci provozování služeb pošty a zajištění služby Pošta Partner
v obci Palkovice.
7. Rozbor hospodaření obce k 11/2016.
8. Finanční rozbor realizace kulturních akcí v roce 2016.
9. Finanční rozbor nákladů a výnosů z likvidace odpadů v obci v roce 2016.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Karla Menšíková, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Ceník obce Palkovice č. 1/2016 O úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (32,45 Kč/m3 bez DPH, resp. 37,32 Kč/m3 včetně 15 %
DPH) s účinností od 1. 1. 2017.
5. Tajný způsob hlasování ve věci přijetí úvěru a smlouvy o úvěru.
6. Komisi pro hlasování ve věci přijetí úvěru a smlouvy o úvěru ve složení Dalibor Rada - předseda,
Aleš Kubala – člen a Mgr. Petr Gřes – člen.
7. Přijetí úvěru na realizaci investičních projektů v obci a refinancování stávajících úvěrů.
8. Smlouvu o úvěru č. 11154/16/LCD s úrokovou sazbou 1,2 % p. a. uzavřenou mezi Obcí Palkovice
a Českou spořitelnou, a. s.
9. Rozpočtové opatření č. 23 pro rok 2016.
10. Rozpočtový výhled obce pro roky 2017–2037.
11. Rozpočet obce pro rok 2017.
12. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest Bau spol. s. r. o. ve věci daru pozemků
p. č. 1550/12, 1552/10 a 1550/14, k. ú. Palkovice.
13. Koncepci umístění funkcionalit a služeb v rámci obce Palkovice dle návrhu z 12/2016 přílohy č. 1 tohoto usnesení (viz obrázek na konci).
14. Zadání studie komunitního centra a kulturního domu ke zpracování třem architektonickým
studiím.
15. Smlouvu o nadačním příspěvku ve výši 240 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Nadačním
fondem Kimex.
16. Darovací smlouvu ve věci daru 50 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí Palkovice a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice.
17. Darovací smlouvy ve věci příspěvku na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 2016 dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení.
18. Smlouvu o právu provést stavbu na parcele č. 3109 a 1554, k. ú. Palkovice uzavřenou mezi
Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského
kraje, p. o.
19. Realizaci výběrového řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu v letech 2017–2026.
20. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Zkvalitnění
vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palkovicích.
21. Výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Palkovice dle přílohy
č.3 tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2017.
22. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2017.
23. Pravidla pro Dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2017.
24. Interní směrnici Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce s platností
od 1. 1. 2017.
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III. ukládá:
1. Starostovi obce Palkovice zorganizovat exkurzi po referenčních stavbách za účelem přípravy centra
obce.
2. Řediteli Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o. Mgr. Ivo Fišerovi zpracovat koncepci rozvoje školství v obci na období 2017–2026 do konce února 2017.
V Palkovicích dne: 19. 12. 2016

Radim Bača					
Starosta							

Ing. David Kula, Ph.D., MBA
Místostarosta

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Palkovice pro rok 2017
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. 12/2000 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 rozhodnutím Zastupitelstva obce Palkovice.
3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území obce Palkovice
nebo ve prospěch občanů obce Palkovice veřejně prospěšnou činnost zejména v oblasti sportu, kultury, volnočasových, náboženských, sociálních, zdravotních a společenských aktivit a aktivit pro děti
a mládež“).
6
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4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní financování spolků a dalších zájmových organizací v roce 2017,
b. realizaci individuálních projektů v roce 2017 (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.
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 předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000 Kč.
Konečný objem prostředků bude stanoven Radou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.
8. Maximální výše dotace na provozní financování spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost podána na
vyšší částku, částka v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou výši. Žadatel je oprávněn
podat jednu žádost v rámci dotačního řízení.
9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho individuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li žádost
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou výši. 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. Tato pravidla budou zveřejněna na úřední desce obce Palkovice nejpozději 31. 12. 2016, Žádosti o dotaci se
předkládají ve lhůtě 1. 2. – 10. 4. 2017. Nedodržení termínu má za následek vyřazení žádosti z dotačního řízení.
12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poštou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice č. p. 619,
739 41 Palkovice.
13. V případě, že formulář žádosti o dotaci nebude obsahovat všechny požadované údaje, nebo bude
vyplněn chybně, bude žadatel vyzván k nápravě, maximálně však 1x.
14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada obce a o žádostech nad 50 000 Kč včetně rozhodne Zastupitelstvo obce nejpozději do 30. 6. 2017.
15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejména vyhodnocení celoroční činnosti žadatele, odborný
a společenský význam.
16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny požadované údaje.
17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně (např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou, hůlkových
písmem) a musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
20. 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.
21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, s osobnímu údaji bude naloženo dle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude zavázán vytvořit
poskytovateli dotace podmínky k provedení kontroly. Výkon kontroly bude provádět Finanční výbor.
23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 10. prosince kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení a vyúčtování přijaté dotace.
24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování odpovídá žadatel a jeho statutární orgán.
26. 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.
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27. Veškeré informace o dotačním řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce. Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo (případně znak) poskytovatele na všech významných propagačních a informačních materiálech vztahujících se k předmětu dotace (zejména plakáty, pozvánky
apod.) a o poskytnutí dotace informovat své členy a veřejnost také jiným odpovídajícím způsobem
(např. uvedením na webových stránkách). Nedodržení této podmínky může být důvodem k neposkytnutí dotace.
29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 19. 12. 2016 a nabývá
účinnosti dnem schválení.

Dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2017
Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává pravidla pro poskytnutí „Daru na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro
rok 2017“ (dále jen „Dar“).
Článek 1
Cílová skupina „Dar“
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 2
Podmínky, které musí splňovat „Dar“
l věk 18 a více let,
l 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“),
l minimálně 60 procent dětí a mládeže ze „Spolku“ musí mít trvalý pobyt v Palkovicích.
Článek 3
Postup pro získání „Daru“
l vyplnění tiskopisu „Žádost o finanční dar na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných
volnočasových aktivit dětí a mládeže v Palkovicích“ (dále jen „Žádost“) a její odevzdání na podatelně
obecního úřadu v Palkovicích nejpozději do 10. 4. 2017,
l předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná příloha žádosti) za daný kalendářní rok v období od
1. 1. do 31. 10. 2017, 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. 2017,
l zpráva o činnosti musí obsahovat informace: popis časového průběhu činnosti „Spolku“ za období 1. 1.
až 31. 10. 2017 (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. 2017.
Článek 4
Další ustanovení
l schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti Rada obce, která není povinná „Příjemci“ sdělovat důvody svého rozhodnutí,
l výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena Radou obce na základě počtu podaných „Žádostí“,
8
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l
l
l
l

maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč
o výsledku bude žadatel informován e-mailem,
na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok,
neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou akceptovány.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice usnesením č. ZO/13/2016/II/23 ze dne 19. 12. 2016
s účinností od 1. 1. 2017.
Kontrolou plnění je pověřen finanční výbor.

Významné ocenění pro stavbu hasičské zbrojnice
v Palkovicích
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a hlavně její
dřevěná nadstavba byla v široké konkurenci vybrána mezi 36 nejlepších dřevostaveb za rok 2016
pro Českou republiku a Slovensko. Toto prestižní uznání je o to významnější, že tyto stavby byly
dále prezentovány na konferenci Grow UP! v rámci Salonu dřevostaveb v Praze dne 2. 2. 2017, na
Veletrhu Dřevostavby v Praze 4. 2. 2017 a dále
se s nimi můžete setkat na Salonu dřevostaveb 2. 3. 2017 v Bratislavě. Máme velkou radost
z toho, že tato „velmi diskutovaná“ stavba architekta Kamila Mrvy získala takto významné uznání
a bude přinášet dobré jméno obci i daleko za jejími hranicemi. Pevně věříme, že toto ocenění není
posledním.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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Hospodaření v obecním lese v roce 2016
vaná (nahrazení uschlých a poškozených sazenic
ve starších výsadbách) na ploše 2,16 ha v počtu
13.400 ks (buk, jedle).
Byla provedena také ochrana kultur proti okusu zvěří, a to namáčením sazenic před výsadbou (48.200 ks) a nátěrem proti zimnímu okusu
(22.865 ks).
Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným
pletivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 3,52 ha
a ocelkové délce 3.683 m a oprava oplocení v rozsahu 25 hodin. Výchova mladých porostů prořezávkou byla provedena na ploše 2,06 ha.
Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskutečnila na celkové ploše 6,56 ha.
Výřez nežádoucích náletových dřevin a křovin
z vyžínaných kultur byl v rozsahu 213 hodin.
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.
V návaznosti na hospodaření v lesích byla
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podána „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích“ ve výši 552.690,- Kč.
Ing. Jiří Patík, lesní odborný hospodář

Těžební činnost
Celková výše těžeb za sledované období činila 1.793,08 m3 a v plné výši se jednalo o těžbu nahodilou (větrné vývraty a kůrovcová).
Těžba byla prováděna dodavatelskou firmou KASWOOD, s.r.o. ve výši 1.754,58 m3 a formou samovýroby ve výši 38,5 m3.

Pěstební činnost
Příprava ploch určených k zalesnění se prováděla na ploše 10 ha. Umělá obnova první sadbou na ploše 4,04 ha s celkovým počtem sazenic
34.000 ks (dub, buk, jedle). Umělá sadba opako-
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INFORMACE PRO OBČANY
Poplatek za odpady v roce 2017
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok 		
492,- Kč
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok
492,- Kč

Poplatek za psa
Poplatek za psa v roce 2017 činí 150 Kč. Za každého dalšího psa 250 Kč.

Palkovické listy
V roce 2017 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 80 Kč/rok. Čtenáři,
kteří chtějí listy v roce 2017 odebírat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2017 v pokladně Obecního úřadu.
Všechny poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2017!
Výběr poplatků pouze v úřední dny:
pondělí a středa 7.00 – 11.00

12.00 – 17.00

Vodné a stočné na rok 2017
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)
Cena stočného (ceník Obce Palkovice 1/2016)

41,41 Kč/m3
37,32 Kč/m3

V obou případech se jedná o cenu včetně DPH.

Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2016
obyvatelé			Celkem		Palkovice
stav k 1. 1. 2016			
3 220		
2 743		
v roce 2016:
přihlášení
131		
122		
			
narození		
30		
26		
			
odhlášení
99		
85		
			
zemřelí		
32		
30		
stav k 31. 12. 2016		
3 250		
2 776		
z toho:		
muži		
1 650		
			
ženy		
1 600		

Myslík
477
9
4
14
2
474

Nejstarší žena – ročník 1917, nejstarší muž – ročník 1924. V celkovém počtu obyvatel k 31.12.2016
(3250 osob) je započteno 20 cizinců s pobytem na území obce Palkovice.
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Severomoravské vodovody a kanalizace informují
Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická linka (800 292 400) přístupná až do 20:00. Vodárenská
společnost chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, aby se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.
Poruchová služba, která je přístupná non stop, má číslo 800 292 300.
Mgr. Marek Síbrt

Kde kráčíš???
čekají. Zkrátka nechápu, nechápu proč??? Při zpáteční cestě mi to nedá, a tak přistavuji u regulovčíka
p. Prokopa, od něj se zprvu dozvídám jen – jeď, jeď,
nezdržuj. Když se přec dostanu ke slovu a položím
otázku proč to dělají a kdo to nařídil, dostanu jen
strohou odpověď - nevím, starosta nařídil, aby se
to odklidilo. Když pak dále projíždím kolem vykonaného díla, tak mi to nedá, to si zkrátka musím vyfotit. Na telefonu mám malé rozlišení, jedu domu pro
foťák a vracím se zpět, ale to již je odklízecí parta na
ústupu, ne že by již nebylo co odklízet, ale asi to již
nebylo třeba neb místní tamtány byly asi rychlejší
a hlásily z místa panu starostovi výskyt „nebezpečného dotěrného hmyzu“.
Tímto, vážení spoluobčané, bych Vás chtěl upozornit na opravdu hospodárné vynakládaní obecních prostředků, které tam nastřádáme z našeho
krásného pětinásobného koeficientu. Není daleko
doba, kdy tady probíhala agitace ve smyslu – ve
jménu zdravého selského rozumu, kterou se zaštiťoval kandidát na senátora a kandidát do krajského úřadu Severomoravského kraje. Proto se ptám,
kde zůstal ten zdravý selský rozum v tomto případě? Nebo si to mám vysvětlit tak, že obecní úřad
vyčlenil na zimní údržbu určitý objem finančních
prostředků a zkrátka se musí vyčerpat. Přiznám,
jsem možná profesně deformován, a tak stále ve

Je pravdou, že letošní zima je trochu mrazivější,
ale sněhu se moc nepředala. Aby potěšila zemědělce, tak dostala pořekadlu – únor bílý – pole sílí.
Sic toho bílého svinstva napadlo více, ale silničáři
to s mírným zpožděním zvládli a také zaměstnanci
obecního úřadu se snažili, silnice byly sjízdné chodníky schůdné. Po dvou dnech sněžení přišlo teplé
slunečné počasí, a tak již vcelku teplé sluníčko pomohlo s dočištěním. Dá se říci pohoda. Sobotního
dopoledne 4. 2. 2017 jsem byl nucen doplnit zásoby, a tak jsem se vypravil na nákup. Při jízdě po
silnici k Myslíkovské kapličce mi padne do oka nějaký nepořádek při okraji chodníku, sníh je nějaký
rozvrtaný, rozhozený po silnici i chodníku. Napadá
mě, že snad při noční ledovce někdo nezvládl své
vozidlo, ale jen co vyjíždím na vrchol kopce je mi
vše jasné – provádí se zde odklízení sněhu – nakládač, tatra, regulovčík, a tak po přistavení, k projetí
vozidla v protisměru, pokračuji dále. Minu pracovní
skupinu a nějak nevěřícně sleduji levou stranu silnice a chodník. Silnice je mokrá, čistá, bílé vodicí
čáry bez sněhu, chodník bez sněhu, jen mezi levou
vodící čárou a chodníkem zbytek vyhrnutého sněhu. Cestou se mi stále dere na mysl, proč se ten
sníh musí tak pracně odstraňovat, nikomu nepřekáží, teplota je nad nulou, sníh taje, výhledy dle meteorologů dobré, žádné další sněhové přívaly se ne-
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spoustě věcí se dívám i kousek dál, do zákulisí, a tak
vždy když vidím nějakou nesmyslnou věc, tak uvažuji, proč to někdo tak dělá a přichází mi na mysl –
peníze jsou, je vhodné je vyčerpat – tak je zapotřebí vykázat nějakou aktivitu, kterou stejně nikdo nezkontroluje – a pak je zapotřebí to přihrát někomu
vhodnému a je to v suchu. K článku přikládám dvě
fotografie a úsudek si můžete vytvořit sami.
Na závěr Vás vážení občané vyzývám – nebuďte „ovčané“ a dívejte se kolem sebe, kritizujte

a upozorňujte na věci, které se Vám nelíbí. Vždyť
vedení obce, zastupitelé jsou tu pro Vás a jejich
zájem o občana by neměl být pouze v době předvolební a po volbách Vás odsunout do role obtěžujícího hmyzu. Rovněž na veřejných zasedáních
zastupitelstva se účast občanů zmenšuje, je vidět,
že někteří jste znechuceni, ale nedejte se odradit,
jak se říká „stokrát nic umořilo vola“ a nakonec se
tam i někdy zasmějete.
Jan Vyvial, Myslík

Proč tak rychlé řešení centra obce?
V závěru loňského roku se začalo více diskutovat o tom, jak by mělo vypadat centrum naší obce.
Dne 30. 11. 2016 proběhla prezentace dosud známých projektů, které byly dohledány. V místním
kině se sešlo několik desítek posluchačů a se zaujetím shlédli zajímavou prezentaci z obce Líbeznice
u Prahy i projekty zachycující změny centra obce,
které nechala obec vypracovat jak v totalitních časech, tak i v době nedávno minulé. Přihlížející a posléze i debatující vznesli své podněty k odprezentovaným návrhům. Některým scházelo více parkovacích míst, jiní marně hledali místo, kde se bude otáčet autobus MHD Frýdek – Místek, který dnes do
obce zajíždí, další přivítali vznik kavárny, cukrárny či
restaurace nad nynější poštou, druzí se zase pozastavovali nad bezpečností a údržbou rampy, která
má vést na střechu k cukrárně. Všichni účastnici, tak
jako o několik dnů později (19. 12. 2016) návštěvníci
zastupitelstva se shodli na tom, že změnu v centru
obec potřebuje. Jen shoda mezi zastupiteli scházela. Původně zvažované hlasování o vzhledu centra
obce naštěstí nakonec neproběhlo.
Z mého pohledu aktivního diskutujícího je důležité, si nejprve vyjasnit co chceme, potřebujeme
a zda na to případně máme či jak velký úvěr si můžeme dovolit. To, zda na to máme, už zastupitelé vyřešili na posledním zastupitelstvu schválením úvěru.
Teď už zbývá jen vyřešit to hlavní, a to je CO VLASTNĚ CHCEME. Tato oblast se dá rozdělit na dvě části:
a) Jaké služby mají být kde umístěny.
b) Jak mají vypadat příslušné budovy.

bourat, budeme stavět nové budovy, u stávajících
budov přistavíme jedno až pět pater.
Takže co vlastně chceme?
Potřebujeme v centru novou budovu s výstavní síní a třemi klubovnami, či čtyřpatrovou budovu
s vyhlídkovou prosklenou restaurací. Nebo nám
stačí třeba jen kavárna s palačinkárnou a dobře
vybaveným dětským koutkem.
Před tak závažným hlasováním (stavby pro
několik generací) by v tomto případě mělo dojít
k dlouhodobějšímu zveřejnění všech zvažovaných
záměrů, 20 sekund na prohlídku jednoho snímku
v prezentaci je málo. Také občané by měli mít větší prostor se k možným návrhům, po podrobném
prostudování všech možností, vyjádřit. Proč nedošlo například v Palkovických listech či webu obce,
před zamýšlenou debatou v místním kině, ke zveřejnění navrhovaného rozmístění služeb v jednotlivých budovách s případným časovým horizontem realizace. Podle prezentovaného návrhu má
být všech VI. etap hotových do roku 2019.
I. Rekonstrukce budovy, kde je nyní COOP.
II. Přestavba stávajícího domu služeb (pošta, kadeřník, květinářství, lékárna).
III. Vybudování další třídy školky ve stávající budově obecního úřadu, kde se přesune třída ze stávající školy.
IV. Výstavba komunitního centra.
V. Rekonstrukce kulturního domu (kino, knihovna,
fotograf).
VI. Přestěhování celé školky do budovy stávajícího
obecního úřadu.

Na prezentovaném projektu Líbeznic se mi velice líbilo, že zrekonstruované budovy byly z venku pěkné, podle dotazovaných osob v pořadu
i funkční a účelné, a přitom zvenčí nedocházelo
k megalomanským přestavbám. Bohužel někteří naši zastupitelé jsou jiného názoru – budeme

Je to skutečně nutné, realizovatelné, ekonomický únosné nebo jen někteří zastupitelé potřebují
rychle zahájit něco, co by tu po nich po ukončení
jejich volebního období mohlo zůstat?
Bc. Jana Ručková
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Konec 1. pololetí školního roku 2016/17
V 1. pololetí školního
roku 2016/17 navštěvovalo naši školu 272 žáků.
V 1. pololetí prospělo 269
žáků, z toho 185 s vyznamenáním. Tři žáci nebyli klasifikováni, jsou vzděláváni v zahraničních školách, na naší škole konají zkoušku na konci školního roku nebo dokládají
vysvědčení ze zahraniční
školy. Se samými jedničkami prospělo v 1.tř. 30 žáků, ve 2.A 15 žáků, ve 2.B
8 žáků, ve 3.A 11 žáků, ve 3.B 9 žáků, ve 4.tř.
4 žáci, v 5.tř. 7 žáků. Na 2.stupni prospěli se samými
jedničkami: v 6.A Monika Míčková, Ondřej Morys
a Anna Olejníková, v 6.B Magdaléna Jursová a Alice Vraníková, v 7.tř. Matěj Minarčík a Vendula Veselková, v 9.tř. Hana Polášková a Kateřina Žváková. Za reprezentaci školy, za výborný prospěch
a zodpovědnou práci bylo uděleno celkem 70 pochval třídního učitele. Za špatnou pracovní morálku, nevhodné chování a neomluvené hodiny bylo
uděleno celkem 26 napomenutí třídního učitele,
7 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitele školy.
Dva žáci byli hodnoceni sníženým stupněm z chování za krádeže ve škole.
Naši žáci se zapojili také do sportovních a výtvarných soutěží (např. Coca-cola cup, Přebor základních škol v šachu, přespolní běh, florbal, Propojený svět, Život kolem nás), do vědomostních
soutěží (např. Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, ZOO Ostrava, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Kalusův kalamář, Konverzační soutěž v anglickém jazyce, Konverzační
soutěž v německém jazyce, Olympiáda z českého
jazyka, Matematická olympiáda, Miniolympiáda
v anglickém jazyce, Pythagoriáda, Zlatá cihla,
Kvarteto PORG, recitační soutěž, soutěž České televize U6).
Mezi nejvýznamnější úspěchy našich žáků
v 1. pololetí patří: Matematická olympiáda - Aleš
Janošec 5.tř., David Leňko a Ondřej Šnajder 9.tř.–
okresní kolo; Olympiáda v českém jazyce - Kateři-

na Žváková 9.tř. – okresní
kolo; Konverzační soutěž
v německém jazyce – Hana
Polášková 9.tř. – okresní
kolo; Konverzační soutěž
v anglickém jazyce – Matěj
Minarčík 7.tř., Adam Rajnoch 9.tř.– okresní kolo;
Přebor základních škol
v šachu – Tomáš Kaňa 3.A.,
Jan Provazník 5.tř., Ondřej
Tichavský 3.B, Martin Vašínek 4.tř. – okresní kolo;
Dějepisná olympiáda – Michal Bužek 9.tř. - okresní
kolo; Kalusův kalamář - ocenění - Alexandra Leňková, Marie Mazurová 5.tř., Kateřina Kolouchová,
Adéla Radová 6.B; Kvarteto PORG Ostrava – Aleš
Janošec, Hynek Klečka, Alexandra Leňková, Marie
Mazurová, Amálie Tikalová 5.tř. - finále soutěže.
V soutěži České televize U6 reprezentovali naši
školu Matěj Minarčík a Vendula Veselková ze 7.tř.
a Eliška Kubalová, David Leňko, a Kateřina Žváková z 9.třídy.
Pro žáky bylo připraveno mnoho akcí, např.
Den prevence, Branný den, bruslení v hale Polárka.
Žáci se zapojili do projektů Hodina pohybu navíc,
Zdravé zuby, Buď OK, Planeta Země, do projektů
Městské policie Bezpečnost především a Nástrahy internetu, do technických workshopů SŠED Frýdek-Místek a SOŠ Frýdek-Místek, nacvičili vánoční koncert, na vánočních dílnách připravili výrobky
pro obecní jarmark, navštívili divadelní představení v divadlech v Ostravě a Českém Těšíně, zúčastnili se adaptačních pobytů, čtenářských dílen, plaveckého výcviku a bruslení.
Od února 2017 je škola zapojena v novém projektu MŠMT. V rámci tohoto projektu bude ve škole pracovat v dopoledních hodinách školní asistent, který bude pomáhat ve vyučování potřebným žákům. Podobně bude další školní asistent
pomáhat u menších dětí v mateřské škole. Z prostředků projektu bude dále hrazeno odpolední
doučování žáků, a další vzdělávání učitelů.
Děkuji všem, kteří nám pomáhali při vzdělávání.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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Školní projekt Škola v proměnách času
U příležitosti 15 let provozu nové budovy školy v Palkovicích jsme pro žáky připravili školní projekt na téma Škola v proměnách času. Žáci se na
jaře roku 2017 v rámci projektu seznámí s historií školství v Palkovicích, navštíví okolní expozice s tématikou školství a prostřednictvím vyprávění rodinných příslušníků a besed s dalšími pamětníky poznají příběhy a zajímavosti ze vzdělávání v základních školách v Palkovicích a na Myslíku. Na květen 2017 připravujeme v rámci projektu malou školní výstavu materiálů z období cca
1900–2000, které se týkají základního vzdělávání, zejména učebnic, sešitů, vysvědčení, pomůcek

a školního vybavení, školních a třídních kronik
a fotografií, a také dne 2. 5. 2017 v době od 15.00
do 17. 00 hodin Den otevřených dveří s ukázkami
výuky. Žádám Vás o podporu tohoto školního projektu, o zapůjčení pomůcek a exponátů na školní výstavu. Žádám také pamětníky, kteří by v období březen – duben 2017 měli zájem na besedách s žáky zavzpomínat na příběhy z doby základního vzdělávání, aby se přihlásili. Exponáty
pro výstavu budeme shromažďovat do 21. dubna
2017, výstava bude zpřístupněna ve škole od 2. do
5. května 2017. 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné
školní docházce (tj.
zápis do 1. třídy) se
bude konat ve čtvrtek
20. dubna 2017 od
14.00 do 18.00 hodin
v budově ZŠ a MŠ Palkovice. Školní docházka
od 1. 9. 2017 je povinná
pro děti narozené od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Dítě narozené od 1.
9. 2011 do 30. 6. 2012
může být přijato k plnění povinné školní docházky
již od 1. 9. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září 2011
do konce prosince 2011 je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2012 do konce června
2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dětí u zápisu předloží žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání, občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu zdravotního pojištění
dítěte. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si
mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout v MŠ, na
sekretariátu ZŠ, na www stránkách ZŠ a MŠ Palkovice, případně vyplnit při zápisu.

Písemnou
žádost
o odklad povinné školní docházky podává
zákonný zástupce dítěte v době zápisu. Žádost musí být současně
doložena doporučujícím posouzením školského poradenského
zařízení a odborného
lékaře nebo klinického
psychologa. Vzhledem
k termínům v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním
pedagogickém centru doporučuji rodičům objednat termíny vyšetření co nejdříve, aby požadovaná doporučující posouzení mohli zákonní zástupci
předložit v souladu s §36 odst. 4 školského zákona
v době zápisu.
V souvislosti se změnami školského zákona od
1. 1. 2017 došlo k některým změnám v organizaci zápisu.
Není již nutná přítomnost zapisovaného dítěte
u zápisu. Zápis má dvě části, formální a motivační.
V průběhu formální části zápisu požádá zákonný zástupce o zápis, případně odklad, a předloží
všechny požadované podklady. Pokud je u zápisu přítomno i zapisované dítě, a jeho zákonný zástupce s tím souhlasí, pokračuje zápis motivační
částí, tj. rozhovorem a dalšími činnostmi s dítětem.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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Zápis k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole ZŠ a MŠ Palkovice
Zápis se bude konat ve čtvrtek 11. května 2017
v době od 7.00 do 15.00 na sekretariátu ZŠ a MŠ
Palkovice, Palkovice 287.
Předškolní docházka je povinná pro děti, které k 31. srpnu 2017 dosáhnou pátého roku věku.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit takové dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které k 31. srpnu 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku.
Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout na sekretariátu školy, v mateřské škole
nebo www stránkách školy. Registrovány budou
pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci

občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu zdravotního potvrzení dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou zveřejněna na www stránkách školy, k nahlédnutí také v mateřské škole a na sekretariátu
školy. Kritérii jsou věk dítěte k 31. 8. 2017 (3 roky,
2 roky), trvalý pobyt v Palkovicích, celodenní pobyt a nástup od 1. 9. 2017. Trvalý pobyt bude zohledněn pouze při doložení potvrzení obecního
úřadu nebo dětského občanského průkazu při zápisu. Pořadí podání přihlášky bude jako doplňkové
kritérium použito pouze v případě stejného počtu
bodů podle kritérií, a současně stejného roku, měsíce a dne narození.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Bruslení ve frýdecko-místecké hale Polárka
Ve středu 1. 2. 2017 se žáci ZŠ Palkovice, již podruhé v tomto školním roce, měli možnost zúčastnit bruslení ve víceúčelové sportovní hale Polárka ve Frýdku-Místku. Tato akce se u žáků setkává
s obrovským úspěchem, i proto se jí účastní téměř
všechny děti. Výhodou bruslení v hale je možnost
zapůjčení bruslí přímo na místě, což umožňuje
i zapojení se dětem, které brusle nevlastní.

Děti se během těchto sportovních akcí naučí,
jak se bezpečně pohybovat po ledové ploše, jak
měnit směr jízdy i jak správně zastavit. K tomuto
účelu jim slouží množství kuželů a dalších učebních pomůcek. Navíc si pohyb po ledu zpříjemní
stylovou hudbou.
Doufáme, že akce bude úspěšná i v dalších letech.
Mgr. Pavel Tomalík
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Den prevence
Jednou z velmi důležitých oblastí vzdělávání
žáků je prevence rizikového chování. Děti se seznamují, jakým způsobem postupovat v rizikových situacích. V pátek 18. 11. 2016 proběhl na naší
základní škole Den prevence. Byl určen pro žáky
4. až 9. ročníku. Díky finanční pomoci OÚ v Palkovicích jsme mohli pozvat odborníky, kteří se zabývají problematikou prevence. Na nebezpečí, které
hrozí na sociálních sítích, upozornil poutavou prezentací Ing. David Nespešný (VŠB-fakulta MBA).
Seznámil žáky s pojmy jako je kyberstalking, kybergrooming, sexting. Ukázal, jak se bránit před
kyberšikanou, a kde hledat pomoc. Pprap. Tomáš
Fojtík v bloku Dopravní výchova zopakoval s dětmi dopravní značky, vybavení jízdního kola a dopravní předpisy. Zaměřil se také na nebezpečí, které hrozí dětem od neznámých lidí, jak se zacho-

vat, kdyby je někdo neznámý lákal do auta apod.
Tématem Poruchy příjmu potravy se zabýval pan
učitel Pavel Tomalík. Žáci se seznámili s pojmy
anorexie, bulimie, obezita, prodiskutovali nebezpečí těchto nemocí. Nacvičovali také poskytování
první pomoci při krvácení, zlomeninách, vyzkoušeli si masáž srdce a umělé dýchání. Zkušeně je
vedla paní Lenka Stanovská, pracovnice Českého
červeného kříže. Děti měly také prostor popovídat si spolu se svými třídními učiteli, řešit třídní
problémy a vzájemné vztahy. Mladším pomáhala hledat řešení Mgr. Marie Cieslarová, pracovnice CNN ve Frýdku-Místku. Žáci strávili netradiční
školní dopoledne, získali nové vědomosti i praktické dovednosti.
Mgr. Ludmila Skarková,
školní metodik prevence
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Sbírka kol pro Afriku v ZŠ a MŠ Palkovice
Posláním organizace Kola pro Afriku je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit
dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem zprostředkují kola, která darují lidé v ČR. Kola
přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost
a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení
občanského statusu místních lidí.
Během dvou dnů darovali lidé v ZŠ Palkovice gambijským dětem cca 50 jízdních kol a velké
množství náhradních dílů. Oproti očekávání měla
letošní sbírka největší úspěch, který ocenila organizace Kola pro Afriku certifikátem s poděkováním.
Největší poděkování však patří dárcům, kteří neváhali a podpořili dobrou věc.
Mgr. Pavel Tomalík

Ve dnech 23. – 24. 1. 2017 se v ZŠ a MŠ Palkovice již potřetí uskutečnila dlouho připravovaná
sbírka s názvem Kola pro Afriku.

Vánoční koncert
Dne 20. prosince 2016 naše základní škola
uspořádala v místním kostele sv. Jana Křtitele vánoční koncert. Žáci a učitelé 1. stupně a pěvecký
sbor 5. - 9. třídy si připravili známé i méně známé
koledy, zimní pranostiky a básně, a jiné vánoční

písně. Na závěr si všichni přítomní mohli společně zazpívat koledu Veselé vánoční hody a tím se
o krůček přiblížit Vánocům.

Mgr. Denisa Chaloupková
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Nový rok na Kubánkově 2017
dice udrží a k tomu Vám všem přeji pevné zdraví,
štěstí a spokojenost po celý rok. Prosím Vás, abychom si na první letošní společné setkání připili!“
Dobrou náladu pak na celé ploše dodávala vůně
slivovice i svařeného vína. Mezi tím se oheň vatry
pěkně rozhořel. Palkovjanka veselé vyhrávala, na
louce okolo táboráku bylo radost se dívat a vidět tolik krásných, šťastných, spokojených a usmívajících
se lidí najednou pohromadě. Těžko by někdo spočítal, kolik to bylo stisků rukou, polibků a vzájemných
blahopřání. Co ještě snad musím dodat, je věkové
složení účastníků od pěti měsíců snad do devadesáti let! Přestože od minulého ročníku se prostředí
okolo vysílače moc a moc změnilo, byly vykáceny
všechny smrky a Kubánkov se proměnil v holý vrch,
jsme se s poslední vyhaslou jiskrou všichni rozloučili
a slíbili si, že za rok opět na shledanou!
Starosta obce vyslovuje všem pořadatelům,
Palkovjance a pracovníkům obce upřímné a srdečné poděkování za přípravu a organizaci celé akce.
A Vám všem, kteří jste na Kubánkov přišli veliké díky za Vaši účast a na shledanou na Nový rok
2018!
Stanislav Harabiš

Vrchol Kubánkov slavil příchod Nového roku
2017, ale i Státní svátek „Den samostatného českého státu.“ Vánoce skončily. Je za námi loučení se
starým rokem, skončila i bujará silvestrovská noc
plná tisíců barevných světel, jiskření a výbuchů zábavné pyrotechniky, byly dopity i poslední doušky
šampaňského, abychom mohli uvítat příchod nastávajícího nového roku. Roku 2017.
Nejvyšší vrchol Palkovických Hůrek se probouzí
do prosluněného a příjemného rána s teplotou okolo nuly. Pořadatelé se připravují na příchod prvních
účastníků akce „Vítání nového roku na Kubánkově.“
Kolik jich asi přijde? Během několika minut se louka
pod vysílačem pěkně zaplňuje. V jedenáct hodin je
tam přes 300 návštěvníků. Starosta obce pan Radim
Bača nechává slavnostně zapálit „Novoroční vatru“.
Kapela Palkovjanka hraje státní hymnu. Poté starosta obce zdraví a vítá všechny účastníky, kteří se sešli
z celého širokého okolí, zejména obcí ze Sdružení
povodí Ondřejnice. Pronáší novoroční zdravici se
vzpomínkou, že tuto tradici založil na Nový rok 2000
bývalý starosta obce Ing. František Huška.
„Jsem rád, že dnešní setkání je již po osmnácté
v řádě za sebou. Budu rád, když se tato krásná tra-
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Zájezd na Jižní Moravu
nosti byl zvolen Revolučním národním shromážděním prezidentem nově vzniklé republiky, kterým byl až do prosince roku 1935, kdy na svůj úřad
abdikoval“.

V den státního svátku Vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918, zastavil zájezdový
autobus s občany Palkovic v obci Čejkovice na Jižní
Moravě. Proč právě zde? Na to je jednoduchá odpověď. V prvé řádě proto, že Morava je překrásná
země a za druhé, protože jsme se přijeli poklonit památce prvního prezidenta a zakladatele Československé republiky Tomáše Garrique Masaryka a také
položit věnec k jeho památníku, který tam stojí.
Před památníkem nás čekal a přivítal starosta
Čejkovi pan Ing. Pavel Novotný, který nás krátce
seznámil s historií pomníku a působení pana prezidenta v této obci.

Tolik velice stručně z projevu pana starosty Čejkovic. Po projevu účastníci zájezdu uctili památku na
prvního prezidenta minutou ticha a společně si zazpívali píseň „Ach synku, synku“. Bylo moc dojemné,
když se kolemjdoucí zastavovali a přidávali ke zpěvu.
Po ukončení vzpomínky nás pan starosta Čejkovic pozval k prohlídce krásné budovy obecního
úřadu a k přípitku kvalitním vínem z vlastního vinohradu. Za krásné, milé a dojemné přijetí mu na
dálku vyslovujeme srdečné poděkování.
Čejkovice leží na Jižní Moravě v okrese Hodonín.
Osou celého území protéká potok Průšánka. Nadmořská výška obce je 208 metrů. Průměrná roční teplota 9,2oC, což řadí Čejkovice k nejteplejším
místům v republice. Dominantou obce jsou dvě budovy. První je tvrz, která byla postupem času přebudovaná na zámek a druhou je kostel sv. Kunhuty. Obec je zaměřená především na zemědělství,
ve kterém většina pozemků tvoří rozsáhlé vinice.
Založení obce sahá do roku 1248 a je úzce spjato s příchodem rytířů francouzského templářského řádu, který v obci začal systematicky pěstovat
vinnou révu. Zajímavé je, že to bylo téměř sto let
před panováním českého krále Karla IV. Panování
však nemělo dlouhého trvání a bylo v průběhu staletí několikráte vystřídáno jinými panovníky. V obci
dnes žije 2 516 obyvatel a své návštěvníky vítá nepřehlédnutelnou čistotou a pořádkem.
K obci patří vedle vzpomínaného památníku
i domek, ve kterém T.G. Masaryk prožil od svých
šesti let svá chlapecká léta. V něm dnes najde návštěvník obce expozici ze života prvního prezidenta a informace o historii domku i jeho záchraně.

(část jeho proslovu)
„Vážení přítomní,
scházíme se u tohoto významného památníku
právě v den výročí vzniku samostatného Československého státu, ale také proto, abychom se poklonili a uctili jeho zakladatele T.G. Masaryka. Myslím
si, že to všichni víte, ale přesto si dovolím připomenout, že pan prezident se narodil 7. března 1850
v nedalekém Hodoníně. Jeho otec pracoval jako
kočí na císařských statcích okolo Čejkovic, matka
byla kuchařka. Masaryk po absolvování školy se
zprvu učil za kováře. Později nastoupil na gymnázium a po maturitě na Vídeňskou filosofickou fakultu. Po ukončení studií se dal na cesty po Itálií
a Německu, kde se v Lipsku poprvé setkal se svoji budoucí manželkou Charlottou Garrigue, dcerou
bohatého amerického podnikatele z Nového Yorku.
S kterou se pak v březnu r. 1878 oženil. V manželství
se jim narodily tři děti, nejdříve dcera Alice, o rok
později syn Herbert a v roce 1886 syn Jan (později
ministr zahraničí ČSR.) Masaryk se stal uznávanou
českou autoritou a v devadesátých letech byl zvolen za Mladočeskou stranu do parlamentu ve Vídni.
V letech 1909 - 1911 ostře kritizoval zahraniční politiku Rakousko-Uherska, zvláště jeho alianci s Německem. Po vypuknutí první světové války byl Masaryk již známou českou osobností. Rozhodl se přidat na stranu spojenců a odjel do Paříže, kde spolu
s Benešem a Štefaníkem založili Československou
národní radu. Masaryk započal jednat s vládami
Anglie, Ruska a Spojených států. Podařilo se mu
prosadit poválečné roztržení Rakousko-Uherska
a vznik samostatného státu Čechů a Slováků.
Ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost Československého národa. V jeho nepřítom-

Dalšími zajímavostmi Čejkovic jsou:
Hotel Zámek Čejkovice, který je významem
a dochováním ojedinělá stavba nejen na Moravě, ale i v rámci sousedních zemí. Členitá dispozice zámku samá o sobě vypovídá o jeho dlouhém
a složitém stavebním vývoji. Naprosto výjimečné
svou délkou i architekturou jsou zámecké středověké vinné sklepy.
Kostel Svaté Kunhuty, první zmínky o něm pocházejí z r. 1269, což právě dokazuje, že byl založen
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řádem templářů. Koncem 17. století vyhořel, ale byl
znovu postaven. Počátkem 18. století byla přistavěná věž s hodinami. Krátce na to, při vpádu Uhrů
kostel znovu vyhořel. Dnešní kostel byl postaven
v létech 1783-1784. V roce 1924 prošel kostel výraznou rekonstrukci a byl vybaven třemi zvony.
Templářské sklepy, jedná se o mohutné gotické sklepy pocházející ze 13. století, dá se jimi
projíždět koňskými povozy naloženými zbožím.
Jsou trvalé využívány k uskladnění a zrání vín.
Z širokého komplexu chodeb je návštěvníkům
zpřístupněno pouze 650 metrů.
Bylinkový ráj SONNENTOR, v areálu lze navštívit zážitkovou exkurzi ve zpracování čajů a koření i jejich míchání, expedici a export. Do areálu

patří i bylinková zahrada svaté Hildegardy a samozřejmě i čajový salón s kavárnou a prodejnou.
Touto poslední návštěvou byl program zájezdu
vyčerpán, ale k vidění by tu toho bylo ještě mnohem více. Jeden den byl na to málo. V bylinkovém
ráji nás při objednávání exkurze čekalo milé překvapení. V recepci nás přivítala slečna Karolína Cahelová, občanka Palkovic. Posíláme ji prostřednictvím maminky poděkování za vřelé přijetí.
Spokojenost účastníků pokračovala ještě v autobuse, dobrou náladou i zpěvem. Myslím si, že nebude nikdo proti, když za sebe i za Vás za všechny
účastníky zájezdu, vyslovím vřelé a srdečné poděkování paní Karle Menšíkové za obětavost a organizaci
Stanislav Harabiš
zájezdu. Ona to prostě umí.

Palkovické kino v roce 2016
vinky zaujmou a najdete si cestu do našeho kina co
nejčastěji Vy i celá rodina. Nyní se však podívejme
na rok 2016 ve statistických údajích:
- Celkem jsme odehráli 58 filmů v kamenném
kině a 6 filmů v letním kině.
- Na všechna představení přišlo celkem 1 975 diváků.
- V průměru činila návštěvnost 31 diváků na jeden film.
- Nejúspěšnějším filmem byla Teorie tygra, na
který zavítalo 61 diváků.
- Nejúspěšnějším filmem pro děti byl Příběh lesa,
na který přišlo 88 diváků.
Na další promítání v roce 2017
se na Vás těší Kulturní komise.

V roce 2016 jsme pokračovali v promítání v palkovickém kině. Naše kino je v rámci regionu víceméně unikát, jelikož téměř veškeré obce naší velikosti již kino dávno neprovozují. I přes nepřízeň některých distributorů se Vám snažíme nabídnout co
nejlepší program. V roce 2016 jsme se snažili promítat mimo letní sezóny každý pátek, v neděli jsme
hráli filmy určené pro děti. K tomu všemu jsme také
více či méně úspěšně promítali několik dokumentů
a v létě hráli české filmové komedie v letním kině.
Na základě zkušeností z loňského roku si odnášíme několik zjištění, které se dále snažíme využit ke
zlepšení programu v kině, jak co se týče filmů, tak
i doprovodných aktivit. O tom ale více už pojednáváme v dalším článku v listech. Věříme, že Vás no21

1/2017

Příznivci nových kulturních akcí mohou jásat.
Kulturní dům „kino“ posílí svůj program
Již nějakou dobu jsme během schůzek kulturní
komise diskutovali a přemýšleli o tom, jak obohatit
dění v kulturním domě „kině“. Jak využít tyto prostory i jinak, než jen k promítání filmů a občasným
divadelním představením či besedám. Přinášíme
vám novinky v podobě Deskohraní, Pohádkového
čtení aj. a budeme velmi rádi, když se tato aktivita
potká s vaším zájmem a stane se dalším důvodem
ke společnému setkávání. Těšíme se na vás!
Aktuálně jsme si proto pro Vás připravili:

POHÁDKOVÉ ČTENÍ PRO CELOU RODINU
Neděle 19. 3. 2017, 17:00
Čtení je zábava! Pohádkové příběhy plné písniček, básniček, maňásků a pohádkových postav.
Přijďte se zasmát, zazpívat si a třeba se na chvíli
stát malým hercem či herečkou. Pojďme společně
podpořit dětskou fantazii a lásku ke knihám. Vítáni
jsou všichni s dobrou náladou!
PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
Pátek 3. 3. 2017, 19:30
Pořad Putování za vínem je velice povedený
dokumentární cyklus o světovém vinařství. Tentokrát s ním zabloudíme do kraje Francie, a provázet
večerem nás bude palkovický vinař Jarek Pavlíček,
který tuto oblast při svém vinařském studiu sám
navštívil. Těšit se můžete na příjemné popovídání s francouzským vínem o francouzských vínech.

DESKOHRANÍ
Sobota 11. 3. 2017, 14:00-19:00 v prostorách kina
Pokud máte rádi deskové a karetní hry, přijďte objevit nové nebo prověřit svůj důvtip v klasických, staletími ověřených hrách. Pravidla vám
ochotně vysvětlí přítomní herní pomocníčci a přijít
může opravdu každý. Pro nejmenší bude připraven dětský koutek a tvorba vlastního pexesa.
Vstupné 20 Kč dospělí a 10 Kč děti, vybrané peníze použijeme na nákup nových her.

Za Kulturní komisi
Štěpánka Pavlíčková

Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík
(Před) Velikonoční odpoledne 1. 4. 2017
Bude zde možnost vyzkoušet si práci na kolovrátku, nazdobit si svůj perníček
nebo jen tak posedět a popovídat si s lidmi, kteří přijali pozvání, aby nám ukázali,
čemu se ve volných chvílích
věnují a věřte, že to stojí za
to. Tradičně nebude chybět
ani malá ochutnávka velikonočních specialit.

Podle lidové víry přináší
pomlázka do domu úrodu,
blahobyt a štěstí. Síla mladého proutku má při doteku přenést na každého sílu,
svěžest a zdraví,...a proto se
přijďte naučit uplést svou
pomlázku na již třetí Velikonoční odpoledne, které se
uskuteční v sobotu 1. dubna
2017 od 13 do 17 hodin v sále
Restaurace pod Habešem.
Odpoledne bude zaměřeno pouze na tradiční lidové
výrobky a zboží s tradicí velikonočních svátků, jako jsou
malované perníčky, lidové pečivo, dřevěné hračky,
kraslice, pomlázky, velikonoční věnce a vazby. Pro
děti bude připraven koutek s povídáním o velikonočních zvycích, malá výtvarná dílnička a soutěže.

V případě, že vyrábíte
něco, týkající se velikonočních svátků a jejich tradic
a chtěli byste se prezentovat, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 677 457
nebo na e-mailové adrese petra.opelova@email.cz
Vstupné na odpoledne je dobrovolné.
Petra Opělová
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GLOSA
Ing. Veronika Zajaczová
Ze všech stran na nás chrlí moudrost světa řeči
o tom, že minulost máme nechat ležet ladem,
pustit ji k vodě a máme věnovat pozornost tomu,
co prožíváme právě teď a zaměřit se na budoucnost – především cíle. Máme si pokládat otázky
typu: Jaké máme cíle? V jakém časovém horizontu si je chceme splnit? A co pro to uděláme? Zmatená směs informací se k nám valí ze
všech stran prostřednictvím komunikačních kanálů či článků a samozřejmě i ze sociálních sítí, které se staly „hitem“ dnešní generace. Ale ruku na
srdce – vážně to jde? Jsme schopni z minuty na
minutu přetnout vazby s minulostí? Někdo ano,
jiný ne. Já si myslím, že abychom se posunuli kupředu a hleděli tím správným směrem, je občas
dobré bilancovat a zamyslet se znovu nad tím
dobrým, tak i nad tím špatným, abychom zacelili rány a uznali sami sebe za úspěchy, které jsme
dokázali.
Každý z nás jsme originál, ale jsme lidé z masa
a kostí. Jsme omylní a nahraditelní. Jsme smrtelníci žijící na Zemi a mnohdy si nevážíme toho, co
máme na dosah ruky. Děláme chyby, které si uvědomíme až za nějakou dobu. Asi to je přirozený
proces, kterým je dobré si projít a na vlastní kůži
zjistit, jak na nás působí naše osobní příběhy.
Dle mého názoru má na to každý svůj časový horizont. U mě třeba vyrovnání se s minulostí
trvá déle, ale pak se zrodí NĚCO, za co jsem ráda.
Ze své vyšlapané cesty, kterou jsme ušli, se učíme v podstatě celý život. A i když přijdou chvíle,
kdy zůstaneme stát jako přikovaní a nechceme se
hnout, tak se nakonec stejně odrazíme a vykročíme vpřed. Buď musíme, anebo chceme změnu!
Někdy je tento proces hodně bolestivý a dnešní
doba nenahrává rekonvalescenci ani trochu. Zdá
se mi, že se ve vzduchu vznáší nevyřčená otázka:
Jak se člověk nejlépe dokáže vyrovnat s minulostí a s lehkostí přijmout to, co se mu nabízí ve vizi
budoucnosti?
Přeji vám vyrovnaný vstup do roku 2017, kdy
máte zase šanci něco změnit a posunout se kupředu.
Ing. Veronika Zajaczová
Foto Zdeňka Marková

Už od základní školy jsem přičichla k psanému projevu a neskutečně jsem zatoužila pokračovat v tom i nadále. Cesta vpřed byla velmi klikatá,
ale nakonec jsem vystudovala Ekonomiku a právo
v žurnalistice, a tak jsem měla tu čest si zlehka
oťukat praxi redaktorské pozice a samotného psaní. Variace slov a skládání příběhů mě zaujalo natolik, že jsem se s radostí stala členkou Tiskové komise Palkovických listů, kde působím už druhým
rokem. Mezi mé záliby patří překonávání vlastních
hranic, tvůrčí psaní, běh a sport obecně.
Lidská bytost není vyrovnaná vodováha
„Na každém konci je krásné, že něco nového
začíná.“ – I tímto citátem lze nahlížet na mezičas
mezi minulostí a přítomností. Taktéž i na začátku každého nového roku mnozí z nás hloubáme
a přejímáme to, co jsme udělali dobře a co se nám
zrovna nepovedlo…
23

1/2017

SAMOSPRÁVA
Slovo úvodem
V letošních sedmi dílech Palkovických listů
vám budeme přinášet praktické otázky a odpovědi týkající se vztahu občana a samosprávy. Chceme vás tímto seznámit s praktickými informacemi, které se vám mohou hodit nejen při jednání
na obecním úřadě. Otázky a odpovědi jsou vybrány z elektronické publikace, kterou zpracovala renomovaná advokátní kancelář a vydal Svaz měst
a obcí v rámci projektu „Vzdělaný zastupitel“. Naším společným cílem je zjednodušení orientace
v nepřehledném světě paragrafů a omezení. Pro
lepší přehlednost jsme informace rozdělili do sedmi tematických celků. Prvním tématem je zasedání zastupitelstva obce. Na co máme jako občané právo? A co je povinnosti zastupitelstva obce?
Přes obrovskou obsáhlost tématu jsme vybrali jen
několik, podle našeho názoru obecných informací,
ve vztahu občan-samospráva. Odpovědi na otázky jsou v některých případech redakčně zkráceny.
Informace nelze považovat za právní rady.

usnesení nebylo přijato, se pouze zaznamená do
zápisu.

1. Zasedání zastupitelstva obce

Může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam ze zasedání i třetí osoba z řad veřejnosti?
Zasedání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné, a proto je třeba myslet na co největší dostupnost informací. Na druhou stranu je zde ale ochrana osobnostních práv obsažená v občanském zákoníku. Každý, kdo potom bude chtít pořizovat záznam ze zasedání, si musí být sám vědom toho, že
pořizováním záznamu může zasahovat do chráněných osobnostních práv a že k takovému zásahu je
nutný souhlas dotčené osoby. Aktuální judikatura
se nicméně, jak se zdá, přiklání k závěru, že na veřejném zasedání zastupitelstva nemůže jít z povahy
věci o projevy osobní povahy; pořizování záznamů
v intencích této judikatury (která však dosud není
ustálená) by tak nemělo nic bránit.

Je možné zakázat či jinak upravit pořizování
záznamů ze zasedání zastupitelstva?
Přípustné je v každém případě pořizování záznamů samotným zastupitelstvem pro potřeby,
např. zápisu ze zasedání, a to i bez souhlasu přítomných, na základě tzv. úřední licence. Nicméně při pořizování záznamu je také přinejmenším
vhodné, aby obec o svém záměru nahrávat zasedání zastupitelstva dostatečně informovala všechny přítomné osoby (vyvěšením upozornění v jednací místnosti nebo ústně před začátkem zasedání, případně toto může být součástí jednacího
řádu). Zakázat pořizování záznamů přítomnými
není dle stanovisek Ministerstva vnitra a Veřejného ochránce práv také samo o sobě možné. O zákazu by bylo možné uvažovat, pokud by jejich pořizování rušilo průběh zasedání.

Je nutné o přijetí usnesení hlasovat veřejně?
Zákon o obcích výslovně nestanoví konkrétní
formu hlasování, proto je dobré tuto problematiku upravit pomocí jednacího řádu zastupitelstva.
Nicméně právě veřejné hlasování je vhodnějším
způsobem, kterým je zachována velká míra transparentnosti a občan obce si může zjistit, jak jím
volení zastupitelé hájí jeho zájmy. Tajné hlasování,
při němž nebude zřejmé, kdo se jak k danému návrhu postavil, je ale v zásadě také možné, neboť
jej zákon nezakazuje.
Je usnesením každé hlasování zastupitelstva?
Usnesení představuje rozhodovací akt zastupitelstva, který je přijímán hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo jako
kolegiální orgán přitom rozhoduje vždy usnesením. Tedy pokud je hlasováno o návrhu a ten je
nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva
přijat, vznikne usnesení zastupitelstva. Na druhou
stranu, pokud návrh přijat potřebným počtem
hlasů není, usnesení nevzniká a skutečnost, že

Musí být k zápisu ze zasedání přiložen celý
text smlouvy, jejíž uzavření bylo zastupitelstvem schváleno?
Je-li schvalována smlouva orgánem obce, musí
být tato dostatečně identifikovatelná. V zásadě je
nutností schválit alespoň všechny podstatné náležitosti toho konkrétního právního jednání a tyto
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pak naformulovat do usnesení, které bude začleněno do zápisu ze zasedání.

hlédnout a případně si z něj pořídit výpis. Zvláštní
právní postavení má potom vůči zápisu ze zasedání sám zastupitel, který je oprávněn vznášet námitky. Tyto námitky jsou řešeny na dalším zasedání zastupitelstva, kde zastupitelstvo musí rozhodnout o tom, zda zápis opravdu odpovídá skutečnosti nebo zda je nutné přijmout změny v souladu
se vznesenými námitkami.

Je povinné zveřejňování zápisů a usnesení ze
zasedání zastupitelstva?
Zákonná povinnost zveřejnit zápis ze zasedání nebo usnesení zastupitelstva neexistuje. Tím
ale nemůže být dotčeno právo zastupitelů rozhodnout o tom, že některé, nebo dokonce všechny, dokumenty z jejich jednání budou zveřejněny.
Takový postup je potom vhodné upravit v rámci
jednacího řádu. Při zveřejňování zmíněných dokumentů je třeba dbát na některé zákonem chráněné zájmy (např. ochrana osobních údajů).

Je možné, aby si občan sám ofotil zápis ze zasedání zastupitelstva?
Občan obce má právo do zápisu ze zasedání
zastupitelstva nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy. Pokud by si tyto výpisy chtěl občan pořídit
sám vlastním přístrojem (kamera, fotoaparát atd.),
není důvod mu v tom nějakým způsobem bránit.
Pokud občan využije svého práva, a dostaví se na
obecní úřad, kde požádá o nahlédnutí do zápisu,
musí mu být poskytnut zápis v plném znění tak,
jak byl pořízen a podepsán ověřovateli a starostou obce. V tomto případě však vždy musí dbát na
ochranu osobních údajů.

Jak anonymizovat data při zveřejňování zápisu?
Je nutné, aby podle dat obsažených v dokumentu nebylo možné identifikovat konkrétní osobu, to znamená, že je nutné u fyzických osob začernit jméno a příjmení, adresu, datum narození
nebo rodné číslo. Pokud je však zápis jen podán
k nahlédnutí občanu obce při výkonu jeho práva
podle zákona o obcích, pak není na místě žádná
anonymizace.

V příštím vydání se zaměříme na pravomoci
starostů.
Ing. Tomáš Huďa a Bc. Jana Ručková
Zpracováno z elektronické publikace
„300 praktických otázek a odpovědí pro
starosty obcí“, Svaz měst a obcí 2014.

Kde je zápis ze zasedání zastupitelstva uložen?
Po 10 dnech od skončení zasedání je zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Občan obce
má ze zákona právo na to, aby mohl do zápisu na-
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SPORT
Fotbal se hraje v Palkovicích 85 let
V závěru minulého roku se sešlo v restauraci
Na hřišti několik nadšenců oddílu kopané TJ Sokol Palkovice. Především hráčů, dnes již středního
věku, ale i funkcionářů z dob minulých i současných, aby v úzkém fotbalovém kruhu vzpomněli,
ale i ve vši skromnosti oslavili půlkulaté výročí založení oddílu kopané.
V životě člověka bychom hovořili o úctyhodném stáří, ale v životě organizace nikdy stáří nenastává. Zvláště, když většinu členské organizace
tvoří mladí lidé včetně žáků a dorostenců.
Dovolím si pro vás, starší, pro připomenutí
a pro vás mladé k zapamatování napsat pár řádků
jak to v roce 1931 ve skutečnosti bylo.
Počátky kopané v naší obci spadají do konce
dvacátých a začátku třicátých let minulého století. Tedy do doby, kdy zde fungovaly již několik úspěšných let, tři tělovýchovné jednoty – Orel,

Sokol a DTJ. Je pro dnešní dobu určitě zajímavé,
ale i nepochopitelné, že jejich hlavní představitele rozhodně odmítali pěstování tohoto sportu. Pro
jeho údajnou surovost. Hrát kopanou zakazovali
dokonce i profesoři reálných gymnázií. Na druhé
straně si u kluků získávali veliké sympatie již známi hráči – Plánička, Burger, Nejedlý, Kopecký, Puč
a další. Propagaci fotbalu dělali především novináři v denním tisku, ale i rozhlase, nezapomenutelný
reportér Josef Laufer, později i Mašlonka a další.
Jak to bylo tehdy v Palkovicích? Hřiště samozřejmě žádné. Hrálo, nebo spíše se jen kopalo na
pastvinách na různých plátcích nebo jen v ulicích.
Ani míčů tehdy ještě nebylo. Nahradily je „pucky“
(sešitá punčocha vyplněná slámou, senem v lepších případech starým textilem). Hrálo se hlavně
pro potěšení a zábavu. Brzy se tento sport mnoha lidem, ale hlavně chlapcům velmi zalíbil. To již

Zadní řada: Josef Bílek, Zdeněk Špaček, Milan Považan, Vlastimil Martínek, Pavel Kuráň, Zdeněk Dvorský,
Jiří Chlebek, Milan Jež, Stanislav Harabiš, Radomír Konvička, Josef Zlý, František Myšička
Přední řada: Jaromír Bílek, Miroslav Makový, Jiří Moškoř, Jan Pokluda, Jaroslav Janek
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někteří studenti hráli načerno nebo dalo by se i říci
ilegálně v okolních městech. Později se hra organizovala a soustředila na „Bařinu“, která však svými rozměry brzy přestala vyhovovat a muselo se
hledat nové, ale hlavně větší místo pro založení
sportovního klubu kopané. Zakládajícím členem
se stal Alois Morys, který byl zvolen i prvním předsedou. Tuto funkci vykonával nepřetržitě čtyřicet
let a pak až dokonce života byl čestným členem
fotbalového výboru. Podle dostupných materiálů
se tak stalo jednoho červnového dne roku 1931.
Klub byl pojmenován „Sportovní klub Olešná Palkovice“. Vůbec první oficiální zápas byl odehrán ve
Frýdlantu nad Ostravicí.
V době okupace, kdy byla zastavena činnost
všech tělovýchovných jednot, přešlo mnoho jejích členů právě do SK Olešná. Na kopanou tehdy
chodilo 300 až 500 diváků. Protože byly zakázány i taneční zábavy a ostatní kulturní podniky, stala se jedinou kulturou obce právě kopaná. Za bariérou fotbalového hřiště vznikala četná přátelství
a milostné vztahy mezi chlapci a děvčaty. V mnoha
případech se šťastným koncem.
V době války hrálo fotbalové mužstvo v krajské
soutěži. Po válce se soutěže různě střídaly. Nejvýše
dá se říct, to bylo koncem padesátých let, a ještě
v letech šedesátých, kdy jsme hráli II. třídu krajské
soutěže (Slovan Havířov, Hrabová, Zárubek, Heřmanice, Důl Hlubina, Vratimov, Baška, Dobrá, Frýdlant, Brušperk a další.) Po nové reorganizaci pak
střídavě II. a III. třídu okresu FM. V současné době
hrajeme okresní přebor a postup do vyšší soutěže
nám několikráte unikl jen o vlásek.
Ani s hřištěm, myšleno s hrací plochou to nebylo nikdy zrovna nejideálnější. Pronajímaly se louky
i pastviny od soukromníků, a to ne vždy za levný
peníz. Takže ve fotbalové historii oddílu se hřiště
stěhovalo devětkrát. Teprve po válce si Sokol mohl
dovolit odkoupení pozemku za vlastní. A na místě, kde dnes stojí hřiště, byla v roce 1955 zahájena
nová výstavba a již v létě 1957 uvedená do provozu. Postupně okolo hrací plochy byly vybudovány
bariéry, šatny, tribuna i běžecká dráha, která však
po letech zchátrala až byla zrušena. A hrací plocha byla rozšířená o 12 metrů do dnešních rozměrů. Takže, v létě roku 2017, bychom měli na počest
60. výročí trváni odehrát nějaký atraktivní zápas.
Ani si již pořádně nepamatuji, který soupeř na
otevření nového hřiště u nás tehdy hrál. Ale něco
mi napovídá a tuším, že to byly Kozlovice.
Samozřejmě, že se při besedě a posezení také
hodně vzpomínalo na mnoho různých zážitků, jako
například, tradiční fotbalové plesy, taneční zábavy
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1. a 9. května i kácení máje na Hůrkách. Kolik se
tam každoročně scházelo lidí z dalekého i širokého okolí. Jak jsme jezdili na soupeřova hřiště s plným autobusem fandů a nejednou i s plnou autobusovou vlečkou. Sotva by už dnes někdo dokázal
spočítat kolik generací, kolik hráčů se v oddíle za
těch pětaosmdesát let vystřídalo. Ale už vůbec si
asi nedovedeme představit, kolik bylo ve všech kategoriích za tu dobu odehráno zápasů, kolik bylo
vstřelených gólů nebo naježděno kilometrů. A ještě
musím zdůraznit, že tu hráli ne ledajací hráči. Netroufám si napsat jejich jména, abych na někoho
nechtěně zapomněl a ublížil bych jim. Ale věřte, že
jich mám plnou hlavu. Ti nejlepší od nás odcházeli
do oddílů vyšších soutěží, kde hráli prim. A mnozí
z nich se v pozdějším věku i rádi vraceli. Co vím, ale
jistě, většina hráčů hrála ten fotbal s největším nadšením, pro svou radost a pro potěšení svých fandů
a svých příznivců. Největší vzpomínka však patřila
„Československému národnímu mužstvu – mistrům Evropy z roku 1976“, kteří u nás na našem
hřišti v Palkovicích před 10 lety odehráli přátelské
utkání s našimi fotbalovými veterány, a tak oslavili
čtyřicáté výročí získání poháru a titulu Mistrů Evropy. Pro připomenutí, zápas samozřejmě vyhráli, tuším, že jen o branku. Slavnostní výkop utkání provedla známá zpěvačka paní Jitka Zelenková a zápas
řídil rozhodčí pan Josef Bálek.
Hovořilo se i o současné době, o situaci, kdy
fotbal stojí na ekonomice a penězích. Není žádné tajemství, že oddíl kopané zaplatí za utkání
hraná o víkendu rozhodčím i 2 000 Kč. Dále nákladné cestování k zápasům, údržba hřiště a další
a další náklady i režie. Předseda oddílu se mi svěřil, že roční rozpočet pro kopanou v Palkovicích
se v těch nejskromnějších podmínkách pohybuje kolem 250 tisíc korun. Klub, který nebude mít
bohaté sponzory, nemůže mít ani šanci na přežití.
Již několik oddílů v okolí se ze soutěže odhlásilo
a fotbal rozpustilo. My se zatím staráme, jak zlepšit činnost žáků a získat nějakého tatínka, nejlépe
bývalého fotbalistu na funkci trenéra a funkci vedoucího (bývalý fotbalista však není podmínkou,
prosíme, nebojte se a přihlaste se).
Na závěr večera bylo velice dojemné, že se nezapomnělo ani na ty, kteří už nejsou mezi námi
a vzpomínku na ně jsme uctili minutou ticha. Těm,
kteří pro palkovický fotbal něco udělali, něco znamenali, a odpočívají na našem hřbitově, byla k pomníku položená malá kytička.
Když se zamyslím nad tím, co jsem dnes napsal, ale hlavně nad rostoucími náklady oddílů nižších tříd, tak si kladu sám pro sebe otázku. Dožije
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se fotbal v Palkovicích sta let? Nesmím být pesimista a musím věřit tomu, že nejrozšířenější sport
na světě nemůže přece jen tak lehce zahynout.
A k tomu přeji předsedovi a všem členům výboru
oddílu kopané, pevné nervy, štěstí, a to nejdůležitější dobré sponzory. A úplně na závěr si myslím, že určitě po přečtení těchto řádků budete se
mnou souhlasit, když jim za sebe, ale i za Vás za
všechny příznivce vyslovím veliké uznání a podě-

kování, protože vím, že bez jejich snahy a práce by
se ten fotbal v Palkovicích už sotva hrál.
Ať je tato stručná pětaosmdesátiletá vzpomínka
palkovického fotbalu naději na světlou budoucnost.
Stanislav Harabiš

Pro sepsání informaci mi posloužila Kronika Sokola a kniha „Palkovice a Myslík, minulost a současnost.“

Večerní lyžování
Nabídka večerního lyžování oslovila řadu členů
TJ Sokol Palkovice.
Po dohodě s majitelem a provozovatelem sjezdovky v Palkovicích, panem Zbyňkem Žákem,
mohl TJ Sokol Palkovice v měsíci lednu nabídnou
za zcela exkluzivních podmínek svým členům večerní lyžování. Ani vskutku mrazivé počasí dosahující téměř -20 °C neodradilo palkovické sportovce od účasti na této akci. Větší část tvořily děti
v doprovodu svých rodičů.
Mgr. Petr Gřes

Kluziště
Mrazivé lednové ráno umožnilo zrealizovat
myšlenku vybudování ledové plochy v prostorách
za tělocvičnou v Palkovicích. Pár ranních telefonátů vyburcovalo členy TJ Sokol Palkovice ke společné akci.
V sobotu 7. ledna v průběhu dopoledních hodin, vytvořila skupinka rodičů-členů místní sportovní organizace z napadlého sněhu mantinely na
asfaltové ploše za místní tělocvičnou. Pomocí sněhových hrabel, konví a vody donesené z tělocvičny zhutnili shrabaný sníh na mantinelech a společně s oslovenými místními dobrovolnými hasiči
vylili opakovaně vytvořenou plochu vodou z cisterny. Společnými silami, za přispění klimatických
podmínek, bylo již v pondělí kluziště připravené
pro místní bruslaře.
Ledová plocha, která k zimnímu období neodmyslitelně patří, ať již na zamrzlém potoce či rybnících, byla připravena k užívání v celé své kráse
za úžasného chladného a slunného období. A tak
v následujících dnech a týdnech ji v hojné míře využívaly děti mateřské a základní školy, ale také rodiče či prarodiče se svými ratolestmi.

V průběhu čtyřtýdenního užívání se na samotné údržbě podílela řada dobrovolníků, místní hasiči i samotný Obecní úřad s materiálním zabezpečením. Tři příjezdy hasičské cisterny, téměř třicet nočních hodin věnovaných úpravě plochy před
i při skrápění vodou dovolilo, udělat zimu pro palkovické lidi krásnější a veselejší.
Odměnou všem realizátorům, je upřímná radost skotačivých dětí, kladné ohlasy rodičů a také
pocit dobře vykonaného dílka.
Mgr. Petr Gřes
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

„To byla naše muzika, rádi jsme si i zazpívali“ - byla odezva na Předvánoční posezení seniorů s jubilanty Obecního úřadu v Restauraci pod
Habešem ve středu 7. prosince minulého roku. Za
to posíláme poděkování hudebníkovi panu Vítu
Pavlíčkovi a zpěvačce paní Marcele Kotzurové,
ale i sponzorům, jako Obecnímu úřadu Palkovice, jeho komisi pro občanské záležitosti a všem
organizacím, které pomohly zajistit dárky do bohaté tomboly. Tím přispěli k pohodě celého večera, na kterém se nás sešlo 93 a bylo nám tam
dobře.

září

Proto s chutí plánujeme akce letošního roku:
únor
výroční schůze s kulturní vložkou
březen oslavy MDŽ – beseda s PhDr. Zuzanou
Bubílkovou
duben
beseda s Jaroslavem Wojnarem o loňské abilympiádě ve Francii
květen
zájezd na Hostýn a do Vizovic

dvoudenní zájezd do Třebíče, Telče,
Třeště a okolí

říjen
nákupní zájezd do Polska
listopad zábavné odpoledne v klubovně
prosinec předvánoční program a posezení s jubilanty OÚ
Podle zájmu členů bychom se rádi scházeli
o středách v klubovně s programem společenských her, ručních prací, promítání videí a fotografií, zdokonalení práce s počítačem atd.
V letním období chceme opět organizovat vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí naší vesnice. Bude zájem?
Naší jubilanti v začátku roku:
Dne 1. března oslaví své 90. narozeniny pan
Vilém Vlk. Ne všichni ho známe jako skauta
(s přezdívkou Mauglí), člena spolku Bezručova
kraje, kulturního pracovníka SKP Slezan v Místku,
sběratele monografií, podpisů a dopisů významných osobností, filmového amatéra, organizátora
mnoha okresních soutěží, ale všem je známý jako
pracovník tělovýchovy a zejména jako dlouholetý
a obětavý člen výboru našeho Senior klubu, propagátor divadelních představení v našem kinosále i u družebních klubů a mnoha dalších zajímavých akcí.

červen

smažení vaječiny a sportovní hry v areálu SKSC na Myslíku
červenec zájezd do Karviné a Chotěbuzi
srpen
smažení bramborových placků v areálu
U Bačů

Milý Vilo, celá naše seniorská rodina Ti děkuje
a přeje vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho pohody do dalších let.
29
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Další jubilanti: v lednu - Ludmila Ondrušáková,
v únoru - Marie Kocichová, Anežka Vyvialová
a Božena Vycpálková, v březnu - Pavel Saran,
Marta Krazalkovičová a Libuše Šimková.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme spokojenost, rodinnou pohodu a pevné zdraví.

V lednu jsme se rozloučili s naší dlouholetou
členkou paní Anežkou Širokou. Ráda se zúčastňovala našich akcí a my jsme si vážili její veselé povahy, pracovitosti, družnosti a dobrých organizačních schopností. Čest její památce.
Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI
Z činnosti TJ Sokol Myslík

Zdravíme občany Myslíku a Palkovic,
v myslíkovském okénku aktualit pro rok 2017.
Nový rok je již sice v plném proudu, ale poohlédněme se ještě nazpět. V posledním čísle Palkovických listů chyběla rekapitulace měsíce prosince.
Předposlední sokolskou akcí byl „Mikulášský Myslík“. Program odstartoval vystoupením předškoláků „andělů“ z MŠ Palkovice pod taktovou třídních učitelek. Po vystoupení si mohli všichni zpestřit čekání na Mikuláše výtvarným programem. Pro
malé i velké bylo připraveno malování baněk, které jistě ozdobily Vaše vánoční stromečky. Kolem
18 hodiny dorazili Mikuláš, Čert i Anděl a dětem
rozdali 78 dárkových balíčků. Součástí celé akce
byl prodej výrobků dětí z dílen a zájem kupujících
nás velmi potěšil. Účast na této akci předčil očekávání organizátorů, odhadujeme, že nás navštívilo přes 150 návštěvníků. Velký dík patří rodičům
dětí a důchodcům, kteří se přišli na vystoupení
podívat.

Následující den se konal v Palkovicích tradiční „Vánoční jarmark“. Poprvé jsme byli i my Myslíkovjané aktivními účastníky. Přípravu jsme nepodcenili a na vše se připravili. V našem stánku
se nabízely originální kousky z podzimních dílen
(keramické, betonové, dřevěné). Rovněž se nabízelo něco na zahřátí, jak pro děti, tak dospělé.
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V ženské kategorii: 1. Lexová L., 2. Ovčačíková H.
a 3. Šrámková D. v mužské kategorii: 1. Slípek J. ml.,
2. Chýlek M., 3. Dostál R. Děkujeme stolním tenistům za perfektní organizaci, bohaté ceny a těšíme
se na další ročník.
Na Nový rok se na Myslíku připravoval již tradiční 4. novoroční kotlíkový guláš pro TJ Sokol Myslík u Jardy. Dle hojné účasti a prázdného kotlíku
se guláš zdařil. Děkujeme šéfkuchaři Ottovi a pomocným kuchtíkům za celou přípravu. A těšíme se
již na další ročník!

Velký dík, patří Hance, Lence a Monice, že i v tak
mrazivém odpoledni vydržely do konce jarmarku. Krásnou tečkou na závěr jarmarku byla skupina LOF z Myslíku. Mnozí ani nevěděli, jak nadějné
muzikanty mezi sebou máme. Jejich originální, ale
i klasické pojetí hudby rozpohybovaly naše promrzlé kosti a ve finále se vytvořil i vláček. Děkujeme všem, kteří se do této vánoční akce zapojili, za
přípravu a realizaci. Opět jsme ukázali, že na Myslíku lišky dobrou noc nedávají.
Na Štědrý den se mnozí z nás potkali na tradiční vařonce u Jardy. Atmosféra letos byla vskutku jedinečná a velmi přátelská. Prvním rokem jsme
promítali prezentaci, takové poohlédnutí z činnosti Sokolu a plánů na další rok. Již druhým rokem
nám zazpíval Matěj Pělucha, který studuje operní zpěv a na varhany nám již tradičně hrál Pavel
Elek. Završením bylo společné zpívání vánočních
koled.
30. 12. od 13 hodin se konal každoroční „Vánoční turnaj ve stolním tenise“. Sportovní duch se na
Myslíku nezapře, což dokazovala i účast. Turnaj se
vydařil, ti nejlepší vyhráli. Byly rozdány hodnotné
ceny a velmi originální trofeje. A jak to dopadlo?

TJ Sokol Myslík i v roce 2017 pro Vás připravuje akční rok. Nyní ještě máme „sokolské prázdniny“
pro organizátory, kdy se odpočívá a pomalu plánuje harmonogram na tento rok. Ale co už víme,
že startovat budeme v březnu, a to akci pro dámy
MDŽ, neminou Vás tradiční velikonoční díly, velikonoční turnaj, stavění máje a pálení čarodějnic, dětský den, fotbalový turnaj a zakončí to podzimní
a vánoční akce. Ale nebudeme předbíhat. Věříme,
že si opět najdete cestu na Myslík a zachováte nám
přízeň i v tomto roce. Budeme rádi za Vaši podporu a snad se Vám bude i letošní nabídka aktivit líbit.
Těšíme se na Vás v roce 2017
za TJ Sokol Myslík H@H

Zahrádkáři - Přednáška o pěstování drobného ovoce
V pátek 27. 1. 2017 se konala v Restauraci pod
Habešem přednáška Bc. Jaroslava Pavlíčka na
téma – pěstování drobného ovce. Dozvěděli jsme
se základní informace k pěstování, ošetřování – jak
a kdy správně zastřihovat, omlazovat, rozmnožovat. Prostě jak se celkově starat o rybíz, angrešt,
borůvky, maliny, ostružiny, jahody, muchovník
a rakytník. Obecním úřadem nám byl zapůjčen

diaprojektor, takže jsme přímo viděli například
běžné choroby, různé odrůdy, speciální opory
pro maliny, kiwi apod. Účastníci se také dozvěděli
a zároveň dostali materiály o odrůdách, které jsou
odolné a vhodné k pěstování přímo zde u nás
v Palkovicích. Na závěr proběhla diskuse, kde pan
Pavlíček odpovídal na konkrétní dotazy k sadbě,
stříhání, rozmnožování, chorobám, škůdcům.
32

1/2017

Děkujeme za všechny poskytnuté informace, materiály, rady a těšíme se na další přednášky.

Co připravují zahrádkáři na rok 2017?
Na výroční členské schůzi dne 17. 3. 2017 v Restauraci pod Habešem společně zhodnotíme aktivity roku 2016.
Všechny akce, zájezdy, přednášky atd. jsou
pořádány i pro nečleny, v případě zájmu volejte
p. Lenku Žaarovou 720 751 418.
Členové výboru se schází pravidelně v druhý
čtvrtek v měsíci v kulturním domě. Aktuality jsou
pravidelně zveřejňovány ve vývěsní skříňce U Kubaly a u Domu služeb.
PLÁN PRÁCE NA ROK 2017
Březen

1. 3. 2017

Přednáška – ořez ovocných stromů – Pod Habešem

17. 3. 2017

Výroční členská schůze -– Pod Habešem

30. 3. 2017

Exkurze – peletkárna

Duben

21. 4. 2017

Zájezd: Flora Olomouc – jarní zahradní trhy

Květen

13. 5. 2017

Zájezd do Polských zahrad

Červen

9. 6. 2017

Září		
8. 9. 2017
15. - 18. 9. 2017

Smažení vaječiny
Výkup padaných jablek
Členská schůze Pod Habešem
Výstava ovoce a zeleniny – Pod Habešem

		

foto soutěž: zahrada v zimě

		

zasílejte: myslik.59@seznam.cz

22. 9. - 24. 9. 2017

Výstava v Ostravě

Listopad

upřesníme

Zájezd –Vánoční výstava

Prosinec

2. 12. 2017

Předvánoční jarmark v Palkovicích

Fotografie z akcí najdete na: http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Činnost sboru za rok 2016
První sobotu v červenci jsme uspořádali
13. ročník noční pohárové soutěže O pohár Palkovické sjezdovky za účasti 40 družstev. Pro rok 2017
přicházíme s novinkou, a to posunutí startu soutěže na 16.00 hodin.
Hned následující den po soutěži jsme převezli náš obytný karavan do autokempu Pasohlávky,
kde byl ustaven a po dobu prázdnin byl k dispozici
našim členům k rekreaci.
Všichni se ale najednou rekreovat nemohli, takže ostatní mohli pomáhat při zajišťování občerstvení během festivalu dechovek a obecních dožínek.
5. listopadu se naše soutěžní družstva zúčastnila slavnostního zakončení beskydské ligy ve Vyšních Lhotách. Tomu ale předcházela účast na
27 soutěžích.
12. 11. nás čekala asi nejpříjemnější akce roku,
a to zájezd na jižní Moravu do obce Milotice, kde
probíhala akce – otevřené sklepy s ochutnávkou
svatomartinských vín. Po 3 hodinách intenzivního
ochutnávání jsme se přesunuli do vedlejších Ratíškovic, kde nás čekaly další dvě ochutnávky a posezení ve sklepě.

Sbor dobrovolných hasičů má k dnešnímu dni
65 členů.
Náš rok začíná pořádáním plesů, a tak tomu bylo
i v roce 2016. Samotné přípravy zaberou spoustu
času a nervů, nicméně je to činnost, která je každý
rok stejná a organizace pro nás není už nijak náročná. To jsme nemohli říct o další plánované akci. Tím
bylo slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Jak jistě víte, taková akce se nedělá
každý rok, takže s přípravou jsme začali ještě dřív,
než byla vůbec hasičská zbrojnice zrekonstruovaná.
Tím, pro nás slavnostním a historicky významným
dnem byl 14. květen. I když 12. května ještě před
hasičárnou jezdily válce, které rovnaly čerstvě položený asfalt a zahradníci zasévali trávu, 14. května
bylo vše připraveno a mohlo dojít ke slavnostnímu
předání a představení hasičské zbrojnice.
Ještě před tím jsme pro členy uspořádali
30. dubna tradiční stavění máje a koncem května
tradiční kácení máje.
8. dubna jsme se ve spolupráci s OÚ Palkovice zapojili do celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2016
Zásahová jednotka má 16 členů, kteří jsou podrobováni pravidelným školením a odbornými kurzy včetně praktických kurzů. V roce 2016 proběhlo
školení velitelů, řidičů a strojníků v Janských Koupelích a rovněž došlo k prověření dýchací techniky, kterou vlastníme.

Zásadní pro rok 2016 z hlediska časového vytížení členů jednotky byla činnost vedoucí k vytvoření zázemí pro výjezdy v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici, kterou se podařilo uvést
slavnostně do provozu v květnu. Do nových garáží byly instalovány nabíjecí baterie zásahových
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ci při havárii vozidla, likvidaci úniku oleje na silnice ve Frýdku-Místku a jedenkrát k planému poplachu.
Kromě statisticky evidovaných výjezdů podložených dílčími zprávami o zásahu, členové jednotky s využitím dostupné techniky provádí další činnost v rámci výpomoci obci a spoluobčanům, kteří
je potřebují. Čistí a zkoušejí se kanály a kanalizace,
bylo provedeno vyčištění studny, znečištěné silnice, zalévání obcí vysázených stromů apod.
Pro mateřskou školku a základní školu jsme
uspořádali cvičnou evakuaci školy a školky s následnou ukázkou techniky s velmi dobrým ohlasem. Rovněž se jednotka podílí a účastní různých
akcí pořádaných pro děti a nejen pro ně.
Na závěr zprávy bychom za celý sbor dobrovolných hasičů v Palkovicích chtěli popřát občanům Palkovic hodně zdraví a štěstí v Novém roce
a OÚ poděkovat za podporu věnovanou našemu
sboru a jednotce.
Výbor SDH Palkovice

vozidel, centrální odsávací systém, záložní zdroje
na otevírání nových roletových vrat.
Co se týče techniky, tvoří nosný pilíř výjezdové
jednotky vozidlo TATRA 815 CAS 32 z roku 1985, které se bohužel v minulém roce, i vzhledem k jeho stáří nevyhnulo technickým problémům, kvůli kterým
bylo dvakrát nuceno být vyřazeno z výjezdu. Poprvé to bylo díky poruše v motorové části a podruhé
došlo k prorezivění nádrže na vodu, což se ukazuje býti do budoucna problémem. Co se týče výbavy
vozidla, bylo dovybaveno novými turbo proudnicemi a byla provedena přestavba místa v zadní části cisterny. Na vozidlo byl namontován přetlakový
ventilátor pro odvětrávání zakouřených prostor.
Další vozový park, kterým jednotka disponuje je
tvořen vozidlem Volkswagen Transporter a Robur.
V roce 2016 došlo k vyřazení vozidla Avia Furgon.
V roce 2016 jsme byli povoláni k 7 výjezdům
a 16 výjezdům k likvidaci bodavého hmyzu.
Jednotka vyjížděla k odstranění spadlých stromů, požáru trávy a klestí na Hůrkách, asisten-

„Ukliďme Česko“
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/13379/. Také
Vás prosíme o nahlášení míst, které je třeba uklidit.
Ti, kteří se nemohou přihlásit přes webové stránky, se mohou registrovat na telefonním čísle: 777
677 457.
Výbor SDH Palkovice

Dne 8. 4. 2017 se již potřetí ve spolupráci
s Obecním úřadem v Palkovicích zapojíme do celostátní akce Ukliďme Česko a uklidíme příjezdové komunikace do Palkovic a Myslíku a dle
počtu dobrovolníků také ostatní místa.
Sraz je v sobotu 8. 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, rukavice i vesty zajistíme. Jelikož se budeme pohybovat kolem
hlavních komunikací, úklid není vhodný pro malé

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Kroužek mladých hasičů
Od ledna roku 2017 byl znovu obnoven kroužek mladých hasičů a v současné chvíli má již
14 členů. V kroužku se děti seznamují s hasičskou
technikou a hasičským sportem. Mimo to se dozví, čím a jak se hasí oheň, jak vázat uzly, jak se
pohybovat v přírodě pomocí buzoly, jak pomoci
v nouzi, základy první pomoci a spousty jiných aktivit. V plánu je také účast v závodě mladých hasičů

v rámci celostátní hry PLAMEN a dalších hasičských pohárových soutěžích dle kategorie.
Schůzky probíhají každý pátek v klubovně hasičské zbrojnice od 16.00 do 17.30.
Bližší informace ohledně kroužku Vám poskytnou Lucie Štěbrová (732 579 495) a Natálie Bystřická (739 290 169).
35

1/2017

ŽIVOT VE FARNOSTI
Tříkrálová sbírka 2017

mě teplého oblečení také vaší zásluhou, protože
jste je dokázali mnohde zahřát nejen teplým čajem, ale také laskavým slovem a dobrým skutkem.
Patnáct skupinek koledníků procházelo své rajóny, za ty roky už s železnou zvyklostí a ti, kteří začínali před více jak patnácti roky, letos koledovali
už jako dospělí vedoucí skupinek. Čas prostě letí
neúprosně dál.
A jak jsme dopadli? Letos se podařilo vybrat
celkem 101 200 Kč, z toho v Palkovicích 87 144 Kč
a na Myslíku 14 056 Kč. Je to v historii druhý nejvyšší výsledek (rekord je 106 tis. Kč v roce 2015).
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
na koledování podíleli. Bylo jich více jak čtyřicet.
Děkujeme Obci Palkovice za odměnu pro všechny
koledníky, kterou jsme obdrželi v podobě volných
lístků na filmové představení v našem kině. Charita FM pro všechny koledníky zajistila volné lístky
do Akvaparku Olešná. Děkujeme rovněž obecnímu úřadu za vstřícnou pomoc při zapečetění kasiček a při jejich počítání, jmenovitě paní Dáši Bajtkové a Ríšovi Vysloužilovi. V neposlední řadě patří
velké poděkování vám občanům obou částí naší
obce, kteří jste mnohdy nemalou měrou přispěli
do sbírky. Výtěžek bude použit na konkrétní projekty v rámci Charity Frýdek-Místek. Více informací o sbírce v rámci celé ČR najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Ing. Tomáš Huďa,
koordinátor sbírky pro Palkovice a Myslík

Ve dnech 1. - 14. ledna proběhla v obou částech naší obce tradiční tříkrálová sbírka. Tuto nebo
podobnou větu čtenáři Palkovických listů četli již šestnáctkrát. Dnes jí píšu už po sedmnácté. A jsem tomu rád, že mám tu čest vám sdělit, že i letos jsme byli úspěšní. Koledníci i dárci.
Všichni jsme mohli bilancovat s úsměvem na tváři, že to zase moc dobře dopadlo. Mráz jako řemen, že by se „eskymákovi v zatáčce zlomil pes“
a naši koledníci kráčeli se svou koledou od jedné
domácnosti ke druhé. To, že nezmrzli, bylo kro-

Jarní farní pobyt – Pstruží 2017
Ve dnech 5. - 8. 2. se děti z naší farnosti zúčastnily již pojedenácté tradičního jarního pobytu, tentokrát na Pstruží. Využili jsme zrekonstruovanou chalupu nazvanou Salaš, která je ve správě
Salesiánské provincie Praha.
,,Vyrážíme na cesty!“ zakřičely děti s vedoucími a od toho momentu jsme se všichni doslova vezli. Bradavice, Země-Nezemě, Pošukov, Říše
divů a Tramtárie byly imaginární země, které jsme
poctili svou návštěvou. Nesčetně mnoho dobro-

družství, která jsme zde zažili, budou v naší paměti jistě ještě dlouho přetrvávat. Některá dobrodružství byla dokonce nebezpečná. Například,
když jsme se zastavili v Zemi-Nezemi, chtěl se
nás zmocnit Kapitán Hook. Naštěstí děti zachránil správný vládce této říše Petr Pan a my mohli
pokračovat dál. Nezapomenutelné, a hlavně velice bláznivé dobrodružství nás potkalo v Pošukově. Děti zde musely zjistit ztřeštěné nemoci obyvatelů této země, které byly jednoduše předivné
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(záporná, líná a hračková diagnóza). Za zmínku
stojí i odpolední zastávka v Říši divů, kde jsme se
opět setkali se záporným hrdinou, přesněji hrdinkou. Zlá Červená Královna totiž ukradla Kloboučníkovi, Šklíbě, Bílé Královně a Zajíčkovi důležitý
klobouk. Naštěstí se jí děti nezalekly, klobouk vybojovaly zpátky a Červenou Královnu tak všichni společně porazili. Jarní prázdninový pobyt se

opět velice líbil a děti odjížděly do svých domovů
spokojené.
Děkujeme otci Bronislavovi, Ince, Káči, Aničce,
držákovi Tomovi, kuchařkám Dance, Ladě, Šárce
a všem dětem, kteří nám společně pomohli vytvořit nádherné společenství plné her a nevšedních
zážitků. 
Ivana Inka Kahánková

Farní ples 2017
českých filmů, jako například Otík s panem Pávkem z Vesničky střediskové, Cecilka ze Slunce sena
a jahod, nebo v neposlední řadě příslušník SNB
z filmu Občanský průkaz. Ten nás pokutoval už
u vstupného. A právě různorodost kostýmního
složení učinila tento ples nezapomenutelným.
Organizátory akce byla opět palkovická mládež
v čele s otcem Bronislavem. Na programu byly tradiční Televizní noviny, které přinesly informace ze
života farnosti, soutěž Milionář, kde si úspěšně zasoutěžil i pan starosta. Nechyběla také půlnoční
tombola. K tanci a poslechu hrál Mini Maxi Band
pod vedením Víta Pavlíčka.
Děkujeme všem organizátorům za pomoc při
organizaci plesu a také všem sponzorům, kteří
nám poskytli ceny do tomboly. Těšíme se na v pořadí pátý ples, tentokrát na téma...a to vám zatím
neprozradíme.
Ivana Inka Kahánková a Tomáš Huďa

V sobotu dne 21. 1. 2017 se v Restauraci pod
Habešem konal v pořadí již čtvrtý farní ples, tentokrát s tematickým zaměřením na český film. Toto
velice obsáhlé téma nabídlo účastníkům plesu širokou možnost nápadů. Kostýmy účastníků tomu
odpovídaly. K vidění byli hrdinové těch nejlepších
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází,
šťastný úsměv na tváří,
ať Vás denně rozzáří.
V měsíci prosinci 2016 oslavili své krásné životní jubileum pan Zdeněk Halata 85 let, paní
Libuše Bálková 80 let, paní Ludmila Krčová
96 let, paní Marie Krčová 85 let, paní Božena
Bílková 93 let, paní Marie Prašivková 85 let.
V měsíci lednu 2017 oslavili své krásné životní
jubileum pan Miroslav Otipka 80 let, pan Jozef
Krolák 90 let, všichni z Palkovic.
Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

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

Rozloučili jsme se
Jen svíci hořící
a hezkou kytici
vám na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na vás vzpomínat.
V posledním čtvrtletí loňského roku jsme se
rozloučili a paní Vojtěškou Dulavovou, paní
Věrou Masařovou a panem Metodějem Kubáněm, všichni z Palkovic.
V lednu jsme na poslední cestě doprovodili
paní Anežku Širokou a pana Josefa Vantucha,
oba z Palkovic.

Upřímnou soustrast přijměte od redakční rady Palkovických listů, KPOZ a zastupitelů obce.
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Zlatá svatba manželů Ladislava a Vlasty Menšíkových z Palkovic
Dne 26. listopadu 2016 oslavili významné
životní jubileum 50 let výročí svatby.

Do dalších let společného života přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí,
tak krásné ať je vaše společné žití,
Svatební polibek, ať Vás po celý život hřeje.

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

Italský chléb Focaccia
270 g hladké mouky
170 ml vody
4 g cukru
15 g sušeného droždí
6 g sůl
18 g olivový olej (extra virgin)
Všechny ingredience vložíme do mísy a zaděláme těsto, necháme 30 minut vykynout. Poté vyndáme a uděláme tři bochánky, které překryjeme utěrkou a necháme dalších 30 minut kynout.
Vymažeme tři menší plechy, bochánky vyvalíme
a přeneseme na plech. Jednotlivé pláty polijeme
olivovým olejem a vtlačíme konečky prstů olej do
těsta. Můžeme posypat na plátky nakrájenou cibuli nebo olivami, sušenými rajčaty, případně slaninou. Opět necháme kynout víc jak 30 minut.
Předehřejeme si troubu na 220 °C, vložíme do
trouby a pečeme 14 minut (záleží na typu trouby).

Doporučené vylepšení:
Pro lepší chuť můžeme přidat přímo do těsta
anglickou slaninu nebo i olivy. Focaccio můžeme
vytvořit i kulaté, to znamená, že těsto rozdělíme
aspoň na 6 bochánků a pak roztáhneme na velikost malé pizzy, záleží na každém z nás, co nám
vyhovuje lépe.

Panna cotta
1 l smetany
6 plátků želatiny
6 lžic cukru krupice
6 lžic cukru
2 lžíce vody
jahody, máta
Do hrnce vlijeme smetanu s cukrem a mícháme
do té doby, než se cukr rozpustí. Želatinu namočíme do vody, necháme okapat a přidáme do kastrolu, necháme ji zcela rozpustit. Smetana se nesmí
vařit, udržujeme asi na 80 stupních. Směs rozdělte
do sklenic nebo do formy a dejte chladit do lednice alespoň na šest hodin. Po vychladnutí ozdobíme jahodami a snítkou máty.
Přejeme vám dobrou chuť.
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KINO PALKOVICE
Program kina únor – březen 2017
Pátek 24. 2. 2017 v 19:30

Buchty a klobásy

Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin, které
se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy
stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket.
Animovaný / Komedie
USA, 2016, 89 min, české znění
Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 25. 8. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 61 %
Neděle 26. 2. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Hledá se Dory

V animovaném filmu od studií Disney Pixar Hledá se Dory, se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští
živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvária: První
je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám
sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli
jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 103 min, české znění
Režie: Andrew Stanton
Premiéra: 16. 6. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 74 %
Pátek 3. 3. 2017 v 19:30

Putování za vínem společně s besedou

Přijďte shlédnout vybraný dokument o víně a jeho kráse.
Následovat bude beseda s Jarkem Pavlíčkem o pěstování vína ve světě i v Palkovicích.

Neděle 5. 3. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Pásmo animovaných pohádek pro kluky

Na programu budou vybrané animované pohádky vhodné zejména pro kluky.
Holky jsou také vítány. 
41

1/2017
Pátek 10. 3. 2017 v 19:30

Bezva ženská na krku

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá
o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské
vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně
skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Komedie / Romantický
Česko, 2016, 97 min, české znění
Režie: Tomáš Hoffman
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková,
Jenovéfa Boková, Václav Postránecký, Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Ondřej Malý, Pavla Tomicová,
Nela Boudová, Veronika Kubařová, Petr Vaněk, Jan Šrámek, Viktor Antonio
Premiéra: 13. 10. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 73 %

Sobota 11. 3. 2017 v čase 14:00 – 19:00

Deskohraní

Deskohraní je odpoledne plné zábavných deskových a karetních her nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Přijďte si za námi zahrát starší i moderní, známé i neznámé hry a také se pobavit.
Neděle 12. 3. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Strašidla

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si Hugo
hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si
tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci
budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce
bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit
nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá
pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Rodinný / Komedie / Pohádka
Česko, 2016, 113 min, české znění
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová, Sara Sandeva,
Tereza Bebarová a další.
Premiéra: 18. 8. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 39 %
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Pátek 17. 3. 2017 v 19:30

Já, kocour

Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Chystaná stavba je skoro stejně monumentální jako jeho ego. Tomův pracovní život ho od jeho rodiny odcizil.
Neváží si oddané manželky Lary (Jennifer Garner), zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom se náhodou ocitá
ve zverimexu podivínského Felixe Perkinse (Christopher Walken). Svérázný majitel přesně ví, co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan Fuzzypants.
Komedie / Rodinný
USA, 2016, 87 min, v původním znění s českými titulky
Režie: Barry Sonnenfeld
Hrají: Jennifer Garner, Robbie Amell, Kevin Spacey, Christopher Walken, Malina Weissman,
Mark Consuelos, Teddy Sears, Nathaly Thibault a další.
Premiéra: 6. 10. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 58 %
Neděle 19. 3. 2017 v 17:00

Pohádkové čtení pro celou rodinu

Čtení pro celou rodinu – Čtení je zábava! Pohádkové příběhy plné písniček, básniček, maňásků a pohádkových postav. Přijďte se zasmát, zazpívat si a třeba si i zahrát!
Pátek 24. 3. 2017 v 19:30

Lucie: Příběh jedný kapely

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie: Příběh jedný kapely. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30 ti let kapely Lucie vypráví dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy
kapely a záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů kapely nakreslí
portrét čtyř výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jednom jevišti. Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách.
Dokumentární
Česko, 2016, 89 min, české znění
Režie: David Sís
Hrají: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 7. 7. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 76 %
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Neděle 26. 3. v 17:00 (představení pro děti)

Rio 2

Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu poklidným městským domáckým životem. S nimi
tam postupně vyrůstají i jejich tři děti. Nejmladší Raubíř je věrný svému jménu a touží po dobrodružství,
a to hlavně tehdy, pokud se při něm dá i něco tak trochu zničit. Dalším je Bia, který se tak trochu potatil,
díky čemuž všemu rozumí a všechno zná, co nezná, to si rychle nastuduje. Nejstarší z dětí je Karla, která si
myslí, že už dospěla do věku, kdy se má pomalu vymanit zpod ochranných křídel rodičů a začít vyjadřovat
svou osobnost – třeba pomocí hudby. Když Perla rozhodne, že se všichni musí naučit žít jako opravdoví
ptáci, je už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí – vyrazit na rodinný výlet do amazonské džungle. Blu si
sice od svých přátel vyslechne spoustu důvodů, proč nemá nikam jezdit a jaká nebezpečí tam na ně čekají. Ale nakonec se zařídí podle tukana Rafaela a jeho rady, že šťastná manželka znamená šťastný život.
A tak se ocitnou v amazonské džungli, kde se trochu nečekaně setkají se svými příbuznými a tím skončí
i jejich přesvědčení, že jsou posledními modrými papoušky na světě. Blu se navíc v džungli necítí zrovna
moc jistě. Jednak zde musí nečekaně čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi – a zároveň se
vyhnout ďábelským plánům na odplatu, kterou pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2014, 101 min, české znění
Režie: Carlos Saldanha
Premiéra: 10. 4. 2014
Na ČSFD hodnoceno na 58 %

Pátek 31. 3. 2017 v 19:30

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan
Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Skutečnost, že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala s pochopením u jeho spolubojovníků. Jen blázen by chtěl, aby mu v boji kryl záda
chlapík, vyzbrojený pouze odhodláním a lékárničkou. Často musel čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přesto, jako jediný americký voják ve 2. světové válce, bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů vysoký útes. Když vojáci vyšplhali
s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké, minometné a kulometné palby. Vojín Doss se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného po druhém z útesu do bezpečí. Během
vyčerpávajících 12 hodin, za stálého ostřelování, zachránil životy 75 mužů...
Drama / Válečný / Životopisný
USA / Austrálie, 2016, 131 min
Režie: Mel Gibson
Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving,
Rachel Griffiths, Milo Gibson, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzolic, Ryan Corr, Matt Nable, Goran
D. Kleut, Firass Dirani, James Mackay, Ori Pfeffer, Nico Cortez, Damien Thomlinson, Bill Young
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 10. 11. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 87 %
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Starosta HS Palkovice svolává Valnou hromadu Honebního
společenstva

POZVÁNKA
na jednání řádné Valné hromady Honebního společenstva Palkovice, která se bude konat
v pátek 3. března 2017 v 17:00 hodin v restauraci „Pod Habešem“, Palkovice 1

Program :
1. Zahájení
2. Zvolení sčítatelů hlasů a zapisovatele, kontrola prezentace
3. Schválení programu VH
4. Zpráva o činnosti HS
5. Finanční hospodaření za rok 2016, zpráva revizní komise
6. Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku za rok 2016
7. Návrh na usnesení
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr, pohoštění

- Registrace členů HS bude probíhat od 15:30 do 17:00 hod.
- Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě.
- Ve smyslu čl.4, § 22 zákona číslo 449/2001 Sb., v případě neúčasti potřebného počtu hlasů
( nadpoloviční většina ) se uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny na stejném
místě.

V Palkovicích: dne 30.1.2017
Zdeněk Jež,
starosta Honebního společenstva
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www.palkovice.cz
ObecPalkovice  Palkovice

Přinášíme jednu netradiční soutěž! Vyfoťte
se na nejzajímavějším místě v tričku
obce Palkovice s „Oblakovečkou“ nebo
s reklamním předmětem obce Palkovice,
fotku s kontaktními údaji a popiskem místa
pošlete na e-mail kultura@palkovice.cz a my ji
zveřejníme na obecním Facebooku. Zde bude moci
každý dát fotce „lajk“ a fotografie s největším
počtem „lajků“ budou oceněny. Hlavní cenou bude
poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,- Kč.
Soutěž bude probíhat až do konce roku
2017, tudíž máte dostatek času si pořídit
tričko a vyfotit se na zajímavém místě!

FOTOSOUTĚŽ S OBLAKOVEČKOU
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INZERCE

RADEK CHALUPA
OPRAVY SEKAČEK, MOTOROVÝCH PIL, TRAKTORKŮ, RIDERŮ,
KŘOVINOŘEZŮ, BROUŠENÍ ŘETĚZŮ, ŽACÍCH NOŽŮ
Traktorek odvezu, opravím a přivezu

Sedliště 490 vedle hlavní cesty směr Kaňovice
Tel.: 603 198 240, E-mail: rchfm@seznam.cz
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Termínový kalendář
3. 3.

Valná hromada Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem – 17.00

3. 3.

Putování za vínem společně s besedou – kulturní dům – 19.30

8. 3.

Senior klub – Beseda se Zuzanou Bubílkovou – kulturní dům – 16.00

11. 3.

Deskohraní – kulturní dům 14.00 – 19.00

19. 3.

Pohádkové čtení pro celou rodinu – kulturní dům – 17.00

1. 4.

Velikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem

8. 4.

Ukliďme Česko – SDH Palkovice

Kino Palkovice
24. 2. v 19.30		

Buchty a klobásy

26. 2. v 17.00		

Hledá se dory				

(představení pro děti)

Pásmo animovaných pohádek pro kluky

(představení pro děti)

5. 3. v 17.00		
10. 3. v 19.30		

Bezva ženská na krku

12. 3. v 17.00		

Strašidla					

17. 3. v 19-30		

Já, kocour

24. 3. v 19.30		

Lucie: Příběh jedný kapely

26. 3. v 17.00		

Rio 2					

31. 3. v 19.30		

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

(představení pro děti)

(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, Ing. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.
E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna KLEINWÄCHTER holding, 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
2/2017 je 15. 3. 2017. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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OBECNÍ PLES 2017

OBECNÍ PLES 2017
Sobota 25. února 2017 od 19.00 hodin
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
Vystoupí:

Standa Hložek
Dále na programu:

Barmanská show
Plesový fotokoutek
Míchané nápoje
Půlnoční tombola
K tanci a poslechu Vám zahraje
StandaBanda Phenomen

Sobota 25. února 2017 od 19.00 hodin

Vstupné včetně místenky: 180 Kč v předprodeji / 220 Kč na místě
Předprodej vstupenek a místenek od 16. 1. v pondělí a ve středu
v čase 7-11 a 12-17 na OÚ v Palkovicích.

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
Vystoupí:

www.palkovice.cz
ObecPalkovice Palkovice
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