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Úvodní slovo redakční rady
čím dál více občanů aktivně zapojuje do informování o dění v naší obci. Snažíme se nabídnout vám
v této oblasti určitý prostor. Jen připomínáme určité morální zásady slušného člověka, přes které
nejde v našich listech přejít. V kapitole o samosprávě přinášíme otázky a odpovědi tentokráte
o kompetencích starostů obcí. Zajímavé informace
přicházejí z Myslíka. Jsme moc rádi, že i tady umíte uchopit kulturní, společenský a sportovní život
za správný konec. Držíme vám palce, aby vám to
všechno „klapalo“ i do budoucna. Naši rybáři oslaví neskutečných 50 let své spolkové činnosti. Nejen o tom se dočtete v kapitole z činnosti našich
spolků. Blahopřejeme šťastným rodičům u příležitostí narození prvního občánka v tomto roce.
V neposlední řadě zveme všechny kulturní příznivce na zajímavé filmové projekce do našeho kina.
Přejeme vám krásné prožití velikonočních svátků
plných naděje a radosti.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
v době, kdy čtete tyto listy, už tady máme astronomické jaro. Blíží se velikonoce, pro někoho
svátky jara, pro jiného svátky plné naděje. Pojďme se i my s nadějí podívat, co zajímavého najdeme v listech tentokrát. Bezpečnost dopravy
v obci je určitě důležitá. Máme tady poradní komisi rady obce, která na tom už po celé dva roky
pracuje. O tom, jak se jí tato práce daří, se dozvíte v článku o bezpečnosti v dopravě. Na základě vašich častých připomínek znovu upřesňujeme pravidla o poplatcích na našem úřadě, hlavně
o způsobu placení a otevírací době. Základní
a mateřská škola má pro vás také spoustu informací. Nás zaujal nápad ze školního parlamentu.
Vy, co máte doma předškoláka, nepřehlédněte
termín zápisu do 1. třídy. Opravdu stojí za to přečíst celou kapitolu o předškolním a školním dění
až do konce. Za zmínku stojí i informace o nových
kulturních akcích v našem kině. I takovým způsoben lze využívat tyto prostory. Moc nás těší, že se
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslikovjané,
připadá mi, že v poslední době se zabýváme
výstavbou centra obce až moc. Někdo by řekl, že
obec tu bude i bez centra dalších 600 let. Na to
si vždycky odpovím slovy mých předchůdců: „až
budeš mít postavenou všude kanalizaci, chodníky a opravené cesty, tak uvažuj o vybudování centra“. V současné době se dá říci, že ještě pár let
a kanály budou z velké části dostavěny, chodníky
z Myslíku až do Palkovic jsou hotovy, pro chodník
na Podhůří bude letos hotové stavební povolení,
no a cesty tak, jak je u nás zvykem, budou opraveny po uplynutí první zimy, po stavbě kanalizace. Proto jsem rád, že se nám na posledním jednání zastupitelstva podařilo schválit zásadní krok
k vybudování již mnohokráte zmiňovaného centra. Schválili jsme totiž oslovení asi čtyř firem, které nám zpracují návrhy centra obce, jak v prostorách u tělocvičny, tak v prostorách kolem hasičské
zbrojnice. Obě tyto lokality by v budoucnu měly
tvořit jakési kompaktní společensko-správní, obchodní a sportovní centrum obce. Znovu píšu, že
to není žádné rozhodování pod nátlakem a v časové tísni, protože se o tom všem hovoří již dlouho, a proto si troufám říci, že příštích 10 až 15 let
by se obec měla tímto, mimo samozřejmě dalších
spousty úkolů, zabývat. Po zpracování těchto studií budete určitě opět pozváni na veřejnou diskusi
do kinosálu.
Chci ještě napsat, ať předejdu zaručeným zprávám o tom, jak ještě letos budeme bourat dům
služeb, nebo další domy v centru obce. Jasně zde
píšu, že v letošním roce bude probíhat diskuse
na téma kompaktního centra, ale určitě ne žádné zásadní stavební práce. V letošním roce chceme opravit vstup do obecního úřadu, fasádu kaple na Myslíku, dostavit hřbitovní zeď a parkoviště
pod hřbitovní zdí, chodník u Tomisa a u bývalého
zdravotního střediska. Rovněž dostavíme chodník
na Myslíku a kanalizaci na Podhůří a Osadě. Toto
jsou všechno dávno plánované stavby. Ještě musíme dokončit několik přístupových komunikací,
o kterých se také rozhoduje několik let.
Ke stavbě kanalizace na Podhůří a Osadě chci
napsat, že stavba probíhá dle harmonogramu,

a tudíž hlavní cesta od přehrady po transformátor bude uzavřena od května do konce srpna. Objízdné trasy a náhradní autobusová doprava bude
zveřejněna okolo 10. dubna.
Minulé zasedání zastupitelstva bylo zajímavé tím, jak jsme se nakonec rozhodli o postupu
při budoucí výstavbě centra, tak také tím, že jsme
dlouze diskutovali o přijímání soukromých cest do
vlastnictví obce. Můj názor je ten, že všechny veřejně přístupné cesty, které vedou k více než dvěma rodinným domům a jsou v zastavěném území
obce, by měly být obecní, aby se předcházelo budoucím vlastnickým sporům, a aby obec tyto cesty
mohla udržovat, jak zimní údržbou, tak stavebně.
Myslím si, že občané takové obce jako jsou Palkovice a Myslík, si zaslouží obecní cesty, cesty opravené, asfaltové a dostatečně osvětlené. Za tímto
názorem si stojím i přesto, že některým zastupitelům se toto nelíbí.
Když píšu toto slovo starosty, vím, jak některé články v tomto čísle útočí na místostarostu
a na mě, ale myslím si, že zde na stránkách Palkovických listů já nepotřebuju dělat „politiku“. Spíš
jsem toho názoru a chci, aby se lidé pomocí našeho jednání stmelovali, družili a kamarádili a ne rozeštvávali a handrkovali. Ale to je na zvážení každého z nás. Přeju vám hezké velikonoce a přijďte
se potkat v sobotu 1. dubna ve 13 hodin do Restaurace pod Habešem na tradiční Velikonoční
odpoledne.
Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty
Posuneme-li se dále k domu služeb, tak pro něj
bylo zpracováno již několik studií a o nejaktuálnější z nich (od architekta Kamila Mrvy – viz vizualizace za článkem) bylo v poslední době několikrát jednáno na zastupitelstvu či při besedě
v kině. Vzhledem k několika kritickým názorům
(které jsou dle mého osobního názoru menšinové) zastupitelstvo obce nakonec přistoupilo
k tomu, že se na výstavbu/přestavbu zpracují ještě minimálně další tři studie. Já osobně si myslím, že v této věci bylo zpracováno již cca 7 studií
a ta aktuální vychází ze všech připomínek, které
byly k dřívějším kladeny (např. využití části stávajících budov, snížení celkových nákladů na stavbu
apod.). Osobně si nemyslím, že další studie přinesou něco zásadně nového, protože dané místo
má prostě své jasné limity a jasné zadání, co vše
by zde mělo být. Troufnu si říct, že za několik měsíců opět budeme tam, kde jsme nyní, protože je
téměř nemožné, aby se na nějakém návrhu shodlo vždy 100 % všech a ať se vybere, jak se vybere, vždy budou znít kritické hlasy. K danému bych
ještě doplnil, že přestavba domu služeb má vazbu
na řadu dalších věcí, které se tímto zase odkládají
(např. zvýšení kapacity školky vzhledem k nárůstu
počtu obyvatel a novým zákonným požadavkům)

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
je jaro, venku začíná být pěkně, konečně končí dlouhé zimní večery a člověk celkově dostává
chuť do práce a začít dělat nové věci. S jarem se
rozbíhá spousta nových akci, o spoustě plánovaných věcí jsem zde již psal dříve. Nyní bych se zde
rád zaměřil na aktuální stav rozvoje centra obce.
Kolem tohoto tématu již bylo napsáno a namluveno hodně, proto bych tímto článkem rád vyvrátil
i některé fámy či polopravdy, které se obcí nesou.
Aktuální stav je tedy takový. Pokud vezmeme centrum jako území od tělocvičny až po kostel, tak
aktuální stav na západ od potoka Olešná je následující. Probíhají jednání ohledně umístění dětského a work-out hřiště v části za tělocvičnou. Snahou
je vybudovat takové hřiště, které bude atraktivní
pro širokou veřejnost a hlavně děti, současně však
neznemožnit další využití travnaté plochy za tělocvičnou. V této lokalitě se dále opět rozjíždí i vybudování několika pevných prodejních stánků pro
různé akce zde konané. Přístavba tělocvičny (fotbalové šatny, cvičební sál, klubovny, venkovní WC)
je aktuálně ve stavu končícího stavebního řízení
a zpracování prováděcí dokumentace. Pokud vše
dopadne dobře a zastupitelstvo akci finálně posvětí, mohlo by se začíst stavět ještě letos.

Varianta s prolomením čelní fasády
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Pohled z hlavní ulice

POHLED Z HLAVNÍ ULICE

ně zbudování mostu pro pěší, který obě dvě strany centra propojí a nahradí aktuální nevyhovující
lávku. Ve věci mostu aktuálně probíhá územní řízení, které by se mělo hned překlopit do stavebního řízení. Bohužel příprava trvala docela dlouho, protože stavební úřad při výstavbě postupoval
komplikovaně skoro tak, jako bychom zde chtěli
vybudovat dálnici. Realizace mostu se dá očekávat v příštím roce.
Na východní straně centra je již zrekonstruovaná hasičská zbrojnice a částečně opravena hřbitovní zeď. Na ni letos navážou úpravy zahrady
pod hřbitovem, kde vzniknou částečně parkovací místa a částečně malý parkový klidový prostor
s lavičkami. Na místě aktuálně zde stojícího rodinného domu by mělo v budoucnu vzniknout spolkové a komunitní centrum s knihovnou a klubovnami. Místo se pro stavbu tohoto typu přímo nabízí, dále je potřeba vzít v potaz to, že pokud by
se do centra obce (budova kulturního domu) měl
vrátit obecní úřad, tak je potřeba zde částečně
uvolnit prostory, čemuž právě pomůže uvedené
spolkové centrum. Zastupitelstvo obce na svém
posledním jednání schválilo zadání 4 studií, ze
kterých bude následně vybrána budoucí podoba
spolkového centra.
Dále se posuňme směrem ke kulturnímu domu.
Zde se aktuálně připravuje úprava pomníku padlých, která by mohla být hotova v době výročí sta

a nerozhodnost v této věci může vést k tomu, že
budeme nuceni brzo dělat věci, které nemají žádný koncepční smysl. Zde bych si vyvypůjčil trochu
upravený citát starosty nedaleké obce, kde se objevují také negativní názory některých obyvatel na
moderní architekturu. Ten říká: „Každý zde mluví,
že by chtěl žít jako ve Švýcarsku. Když jim tu to
Švýcarsko začneme budovat, tak se začne projevovat odmítání, plané výkřiky a malost, která jen
konzervuje aktuální špatný stav“. Tímto citátem
bylo mimo jiné míněno, že ve Švýcarku nebo Rakousku vznikají v podhůří hor a na horách nové
moderní stavby ze skla, kamene, betonu a další
materiálů, které se stávají součásti místní krajiny,
jednoznačně do ní patří a místní občané jsou na
ně právem hrdi. Mějme tedy také ambice udělat
něco aktuálního a nadčasového, na co budeme
právem hrdi, tak jak je tomu např. ve Švýcarsku.
Další akcí je přestavba prodejny potravin. Zde
je aktuálně hotová prodejna potravin, v druhé části se připravuje zřízení kadeřnictví, pobočky pošty
a prodejny květin, což by mělo rozvázat ruce při
přestavbě domu služeb. Venkovní část budovy zatím není řešena a je součásti zadání výše uvedených studií.
Přesuneme-li se pomyslně přes potok na druhou stranu, tak se zde objevují dvě další stavební
akce. První je vybudování přechodu pro chodce
přibližně na úrovni autobusové zastávky a násled5
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let od vzniku Československa v roce 2018. Samotná
přestavba kulturního domu bude pak zřejmě otázkou dalších let. V rámci úprav v centru pak stojí za
to zmínit také stavební úpravy parkoviště v lokalitě
u Myšáka, které jsou na letošní rok plánovány a také
umístění několika laviček v širším centru obce.
Kromě výše uvedeného aktuálně probíhá nebo
se připravuje řada dalších věcí, o kterých je psáno
v jiných článcích, či byly zmíněny již dříve. Práce je
tedy víc než dost.

Na závěr svého úvodního slova bych Vás rád
pozval na kulturní a společenské akce, kterých se
chystá více než dost. Jen namátkou zmíním Pálení
čarodějnic a stavění májky, Líbání pod třešní spojené s koncertem, plánovaný pochod Okolo Palkovic, vysílání MS v ledním hokeji v kině či řadu
dalších drobných kulturních akcí realizovaných
v kině nebo obecními spolky. O tom všem se můžete více dočíst v části věnované kultuře.
Přeji všem pěkné jaro!

Názory zastupitelů
Úhel pohledu

a schopnosti odolat manipulaci.
Chci věřit tomu, že každý jeden
ze zastupitelů dává svá konečná
stanoviska na základě podkladů
a v případě, že je nemají, si je vyžadují, upřesňují a doplňují.
Velkou „osobní odvahu“ vidím
v jednotlivých krocích a kompetencích v zadávání konkrétních
zakázek na dodávku služeb několika subjektům. I přes opakované upozornění na možný střet
zájmů se znaky klientelismu, se v tomto postupu
nadále pokračuje. Nemyslím si, že se tak děje nevědomky, ale zcela cíleně. Jedním z konkrétních
příkladů je informace zveřejněná ve slově místostarosty palkovických listů (1/2017) týkající se již
2 roky stále nedokončených internetových stránek obce zadaných konkrétní firmě v řádu několika desítek tisíců korun s doposud neukončenou
cenou.
Je na osobní odpovědností každého zvoleného zastupitele, jaké zaujme stanovisko k případné konfrontaci, jaké kroky činil či nečinil ke
stoprocentní transparentnosti jednání, v souladu
s deklarovaným volebním programem. Nutno
mít na paměti, že i veřejné mínění hraje svou roli
v celkovém pohledu na zvolené zastupitelstvo.
Obrázek o tom, jak je věrohodné, jak je transparentní, sděluje veřejnost průběžně na veřejných
jednáních, při osobních kontaktech a v neposlední řadě sdělí i při dalších volbách.
Osobně si přeji ať obec i přes přirozené názorové rozdíly a různá úskalí vzkvétá, ať zvítězí zdravý rozum, sebereflexe. Pro místní patrioty i ty kteří zde žijí a nadále chtějí žít, nechť jsou Palkovice
obcí „kde se dobře žije“ i s „obláčko ovečkou“.
Mgr. Petr Gřes, zastupitel/radní

Na základě získaných hlasů
palkovjanů a myslikovjanů, tedy
voličů je skladba zastupitelstva
obce taková, jaká je. Získanými
mandáty dostali zastupitelé do
rukou pravomoc k dalšímu směřování obce. Svým svobodným
projevem ovlivňují rozhodnutí
z minulosti, současnost i budoucnost. Ti, co se účastní veřejných jednání, mají možnost vidět jak zodpovědně a připraveně k získanému mandátu zvolení
zastupitelé přistupují, jaké zájmy a koho prosazují a jakým způsobem a cestou naplňují volební
program. Řadu věcí se dozví také z pořádaných
setkání, oblíbených Palkovických listů či internetových stránek obce.
Jsme v polovině volebního období, kdy je vidět již řada výsledků dosavadní práce. Podotýkám, že ne vždy se ve všem našla okamžitá shoda a jednání byla mnohdy i složitá. Nicméně většinová rozhodnutí směřují obec k výhledům, cílům a budoucnosti. Chci věřit tomu, že na základě „vlastního uvážení, zdravého rozumu a vyhodnocení rizik s vlastní sebereflexí“ jednají zvolení
zástupci s „plnou svědomitostí a odpovědností“.
Pozastavuji se však nad kroky nejužšího vedení, s kterými jsou zastupitelé seznámeni jednotlivě, tak i při jednání rady obce a veřejných
jednáních zastupitelstva. Příkladem jsou mnohdy „na sílu“ protěžované a předkládané manipulativní návrhy, vyvolávající „potřebu s časovou
tísní a naprostou nezbytností přijmout okamžité rozhodnutí“. Vždy je na úsudku přítomných,
zda na tuto „okamžitou potřebu“ přistoupí či nikoli. Je to zkouška jejich bdělosti, připravenosti
6
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Centrum obce – aneb
kde je vlastně pravda?
V posledních měsících se začalo velice hodně diskutovat o centru obce a jeho nové vizualizaci. Přiznám se, že když jsem se, coby zastupitel, dozvěděl o prvních krocích nové vizualizace, s radostí jsem to přivítal. Konečně. Jako
občan bydlící v centru obce více jak čtyři desítky
let jsem s povděkem přijal tuto myšlenku vytvořit v obci „něco“, co by jednoznačně pro zdejší občany i turisty ukazovalo, že právě „tady“ je
centrum obce. V současné době tomu tak není.
Je to samozřejmě dáno určitou specifickou polohou naší obce, která se rozkládá v údolí mezi
dvěma masívy pohoří tvořící předhůří Beskyd.
Nejen my ale ani turisté, kteří zavítají do naší
obce, nejsme schopni přesně říct, kde je vlastně
centrum naší obce. Místo, které by mělo danou
obec specifikovat. Místo, které by shromažďovalo vedle sebe služby, kulturu i volnočasové aktivity. Dovolím si v této souvislosti použít slova
„patriot“. Jako takový nemůžu stát stranou dění
a jsem skoro morálně povinen přiložit ruku
k dílu ke zkrášlení „své“ obce. Tak to prostě vnímám. Jsem rád, že zastupitelstvo obce (kterého jsem díky Vám občanům součástí) dělá kroky,
které by na konci měly přinést své ovoce. Cesta určitě nebude jednoduchá ani rychlá a jednoznačná. Tvoříme něco, co tady bude stát po
mnoho desetiletí. Alespoň v to doufám. Z toho
mi vyplývá, že k tomu musíme podle toho také
přistupovat. My (zastupitelé) tady budeme jedno nebo několik volebních období, ale centrum
obce tady bude pořád. Už proto je potřeba zapojit do diskuse co nejvíce občanů a hlavně-naslouchat jejich hlasu. Nebo nás názor občanů nezajímá? Ano, máme mandát, který nás
opravňuje k určitým rozhodnutím, kdy není potřeba se pokaždé dotazovat na názor občana.
Od toho jsme zastupitelstvo volené občany. Ovšem-já se ptám: je to i tento případ? Dali jsme
opravdu maximální prostor všem občanům, aby
se vyjádřili k tomu, co budou užívat po mnoho
následujících let? Slyšeli jsme opravdu všechna
pro a proti, která nás přivedou ke konečnému
rozhodnutí? Anebo jsou tady pořád ještě hlasy
občanů, které je potřeba vyslechnout a pak přijmout rozhodnutí? Nemohu souhlasit s tím, že
by už takové hlasy nebyly. A nemohu souhlasit
s tím, že hlasy, které kritizují současnou vizualizaci centra tak jak byla prezentována v kině (návrh architekta Kamila Mrvy), jsou menšinové, jak
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se dočítám z článku pana místostarosty. Já svými
smysly vnímám, že opak je pravdou. A tady chci
zdůraznit – osobně nemám nic proti tomu, co
tady uvedený pan architekt představil. Dokonce
některé jeho návrhy jsou dle mého názoru nadčasové. Možná jsem nebyl tenkrát v kině, když
se o tom diskutovalo, nebo jsem si po celodenním zápřahu u svého zaměstnavatele na chvíli
v kině zdřímnul a pak mi něco uteklo...
Co říci závěrem? Třeba mě opravdu moje
smysly šálí a slyším hlasy, které neexistují. Pak
budu muset vyhledat pomoc, nejlépe lékařskou.
Možná ale, že tady opravdu jsou hlasy, kterým
záleží na tom, aby centrum obce bylo takové,
jaké si naše krásná obec zaslouží. Já si na rozdíl od pana místostarosty nemyslím, že nás tak
hodně tlačí čas, díky kterému musíme velmi
rychle rozhodnout, protože jinak budeme dělat
nekoncepční rozhodnutí. Souhlasím s názorem,
že tady opravdu jsou legislativní věci spojené se
školou a školkou, které nás tlačí k určitým rychlým rozhodnutím. To ale přece neznamená, že
musíme „hned teď“ postavit centrum obce a pak
třeba po čase přijít na to, že to šlo udělat i jinak
a lépe. O „tlacích“ se už píše v jiném článku. Že
by na tom něco bylo? V září tohoto roku nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Proč o tom
teď mluvím?
K volebním urnám (doufám) přijde ve třech
volebních obvodech v obou částech naší obce
více jak 50 procent voličů-občanů starších
18 cti let (v roce 2013 přišlo k volbám v Palkovicích téměř 69 % voličů). A zde se nám zastupitelům nabízí příležitost zeptat se našich spoluobčanů, co se jim vlastně líbí a co ne. Nechci tady detailně rozebírat, jakým technickým
způsobem to udělat. Domnívám se, že by zastupitelé v případě názorové shody „napříč politickým spektrem“, určitě našli konkrétní postup, za pomocí kterého dostaneme většinový názor z řad občanů, který by pak náš mandát (zástupců občanů) ještě více podpořil ke
konečnému rozhodnutí. Takové obecní referendum. A nemyslím si, že by nám díky tomu
„ujel vlak“.
Jako občan a patriot budu věřit tomu, že veškerý ten „humbuk kolem toho“ nakonec povede
k rozhodnutí, za které nás pochválí budoucí generace. A o tu pochvalu tady vysloveně nejde.
Tady jde přece o to, aby se nám v naší obci žilo
spokojeně bez ohledu na to, zda na nás dohlíží
„oblako ovečka“ či ne...
Ing. Tomáš Huďa, zastupitel
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Usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 15. 3. 2017
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 19. 12. 2016.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce ze dne 19. 12. 2016, 22. 12. 2016, 4. 1. 2017, 23. 1. 2017
a 31. 1. 2017.
3. Bere na vědomí Koncepci rozvoje školství v obci Palkovice na období 2017 – 2026 předloženou
Mgr. Ivo Fišerem, ředitelem školy.
4. Záměr darování části pozemku p. č. 872/6, k. ú. Myslík do vlastnictví obce Palkovice.
5. Záměr darování pozemku p. č. 1981/15 a 1981/12, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
6. Záměr darování části pozemku p. č. 2078/1, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
7. Záměr darování části pozemku p. č. 1879/2, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
8. Záměr odkupu části pozemku p. č. 2803/7, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
9. Záměr darování části pozemku p. č. 246, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
10. Záměr odkupu části pozemku p. č. 2674/3, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
11. Záměr odkupu části pozemku p. č. 1103, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
12. Záměr odkupu části pozemku p. č. 1503, k. ú. Palkovice do vlastnictví obce Palkovice.
13. Informaci starosty obce Radima Bači ve věci plánované změny územního plánu obce Palkovice.
14. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 za rok 2016.
15. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-2/2017.
16. Dopis paní Libuše Škorňokové ve věci zimní údržby místní komunikace na Myslíku směrem
na Hůrky.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. František Žídek a Karla Menšíková.
3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Slavomír Bača a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Záznam o úpravě schváleného rozpočtu pro rok 2017 z důvodu změny vyhlášky č. 463/2016 Sb.
o rozpočtové skladbě, která je účinná od 1. 1. 2017.
5. Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2017.
6. Smlouvy o dílo na zpracování studie Komunitního centra Palkovice mezi Obcí Palkovice a I. Kamilem Mrvou Architects, s.r.o., II. Michaelem Kocychem Architects, s.r.o., III. Ing. arch. Karlem Jančou
a IV. M. A. Svatoplukem Sládečkem.
7. Zadání studie centra obce dalším třem architektonickým studiím, podrobnosti a zadání schválí
Rada obce Palkovice.
8. Přerušení provozu příměstské autobusové dopravy v lokalitě Osada v období od května do července 2017 na dobu nezbytně nutnou. Doprava bude nahrazena příležitostnou dopravou zajištěnou obcí Palkovice.
9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací uzavřenou mezi obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. ve věci daru části pozemku p. č. 1554 a 3109, k. ú. Palkovice.
III. ruší:
1. Interní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou usnesením
č. ZO/13/2016/II/24 dne 19. 12. 2016
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IV. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 180, k. ú. Palkovice.
2. Záměr směny pozemku p. č. 2393/11, k. ú. Palkovice.
3. Záměr směny části pozemku p. č. 2301, k. ú. Palkovice.
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 178/7, k. ú. Myslík.
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1482/1, k. ú. Palkovice.
6. Záměr směny části pozemku p. č. 1841, k. ú. Palkovice.
V. zamítá:
1. Prodej části pozemku p. č. 671, k. ú. Palkovice.
2. Záměr odkupu pozemku p. č. 797/2 a 796, k. ú. Palkovice a návazného mostu.
3. Záměr směny pozemku p. č. 2547/2 a 2565/5, k. ú. Palkovice za pozemky p. č. 797/2 a 796, k. ú.
Palkovice a návazného mostu.
V Palkovicích dne: 15. 3. 2017

Radim Bača					
Starosta							

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

Bezpečnost v dopravě

Dopravní komise obce zasedá a jedná dle potřeby v nepravidelných termínech. Jejími členy
jsou převážně zastupitelé, ale také přizvaní odborníci z dopravy. Řada projednaných podnětů již
byla realizována, což vnímají především ti, kterých
se nastalé změny dotkly.
Do komise k projednání získáváme další náměty a připomínky, které jsou postupně probírá-

ny a realizovány. V současné době je na pořadu
dne část úseku „Staré cesty“ a možnosti umístění
„zpomalovacích retardérů“, další nepřehledná výjezdová místa stíněná vysokými ploty, vzrostlými
keři či nezodpovědný přístup parkujících automobilů pohodlných řidičů na silnici v křižovatce před
řadovkami. Tato část obce projde také stavebními úpravami. Postupně dostává svou podobu také
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výstavba chodníku a místa pro přecházení u zastávky „Tomis“.
Přijímáme kladné ohlasy na dosavadní realizovaná opatření s vodorovným značením úseku kolem parkoviště Modré Labutě, zvyšující bezpečnost školních dětí, instalování výhledových zrcadel a opatřeních v souvislosti se zpřehledněním
a úprav výjezdů.
Ne vždy je nutno řešit věci „na sílu“ či s finančními náklady. Mnohdy stačí i osobní intervence
a odpovědný uvědomělý přístup vlastníků zahrad
a provozovatelů různých zařízení.
Za zmínku stojí jednoduché kroky a vlastní snaha k narovnání a vyjasnění věci konkrétně u výjezdu z řadovek na hlavní silnici na Chlebovice. Po
krátké osobní intervenci s majiteli přilehlého bazénu došlo jejich odpovědným přístupem ke zvýšení informovanosti neukázněných řidičů, převáž-

ně maminek dětí přijíždějících na bazén. Umístěním informačních cedulek na oplocení a barevným značením na povrchu komunikace se situace zklidnila a řidiči alespoň prozatím dodržují pravidla silničního provozu. Nutno podotknout,
že i před tímto malým opatřením samotní vlastníci jednoznačně návštěvníky písemnou formou ve
vstupu do provozovny upozorňovali na parkovací
plochu v těsné blízkosti. V případě opakujícího se
porušení dopravních předpisů, má každý možnost
v čase zjištění vyrozumět polici ČR k řešení tohoto
přestupkového jednání a požadovat sjednání nápravy s neukázněnými řidiči.
Uvádíme, že jakékoli další podněty či návrhy je možné adresovat podáním na Obecní úřad
a dopravní komise se jimi bude jako doposud
zaobírat.
Mgr. Petr Gřes
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INFORMACE PRO OBČANY
Otevírací hodiny na pokladně a výběr poplatků
místních poplatků si můžete požádat o informace k platbě (částka, VS, číslo účtu) e-mailem a já
vám je zašlu.
Pravidelně doručované složenky (stočné) však
tímto způsobem (e-mailem) zasílány být nemohou. Pokud k tomu došlo, jedná se o výjimku, nikoliv pravidlo.
Prosím tedy o respektování tohoto stavu, agenda stočného je již sama o sobě náročná a komplikovat ji ještě tímto způsobem by nebylo úplně
šťastné.
Pro platbu místních poplatků jsou tedy možné
tři způsoby placení – na poště složenkou, hotově na pokladně OÚ nebo elektronicky bankovním
převodem (údaje pro platbu jsou vždy uvedeny
v záhlaví zaslané složenky).
Děkuji za pochopení a těším se na setkání
s vámi na pokladně OÚ (v úředních hodinách)
Ing. Richard Vysloužil

Vážení spoluobčané,
poslední dobou se stále více objevují případy,
kdy dochází k platbě místních (odpady, pes, PL)
či jiných poplatků (např. stočné, hroby, plakáty,
rozhlas, nájemné) mimo úřední hodiny pokladny
Obecního úřadu.
Připomínám tedy znovu úřední hodiny, které jsou: pondělí 07.00 – 17.00 a středa 07.00
– 17.00 a zároveň vás prosím o jejich dodržování.
Upozorňuji také, že platby mimo tyto úřední
hodiny už NEBUDOU na pokladně nadále přijímány.
K tomuto kroku přistupuji z důvodu neustále rostoucí administrativy, kterou je potřeba vyřizovat, k čemuž slouží právě neúřední dny (út,
čt, pá).
Rád bych také upřesnil některé informace ohledně zasílání složenek e-mailem. V oblasti

Wi-fi zdarma v obecních budovách
Jsou tomu již dva roky, co jsme do vybraných
obecních budov zavedli wi-fi zdarma.
Připojit se tak můžete k síti PALKOVICE-GETLINK-FREE bez potřeby zadávání hesla. Internetové připojení zdarma je v dispozici na těchto místech:

• Hasičská zbrojnice (zde je chráněno heslem,
dostupné na vyžádání u hasičů),
• SKSC na Myslíku a okolí,
• Klubovna SDH Myslík na travnatém hřišti,
• Klubovna TJ Sokol Myslík pod sjezdovkou.
Internetové připojení je dále k dispozici v budově školy a školky, zde se však toto řídí pravidly
ZŠ a MŠ Palkovice.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA

• Obecní úřad,
• Kulturní dům,
• Tělocvična a její okolí,

Portál Transmise
Nemocnice ve Frýdku-Místku a nemocnice Třinec patří mezi krajské nemocnice, které jsou zapojeny do portálu Transmise. Webová aplikace
umožňuje občanům přes internet nahlédnout do
svých zdravotních záznamů (propouštěcí zprávy, ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.) vedených
v nemocnicích v Opavě, Krnově, Havířově, Karvi-

né, Třinci a Frýdku-Místku. Pacienti z našeho regionu se mohou registrovat na recepci Nemocnice ve Frýdku-Místku nebo na příjmovém oddělení
Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200,- Kč za registraci v každém zdravotnickém zařízení.
Více informací o portálu Transmise najdete na:
http://transmise.msk.cz
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Úspěchy žáků – leden, únor 2017
Olympiáda v českém jazyce - Kateřina Žváková, 9.tř., 2. místo v okresním kole, postup do
krajského kola

Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo: Matěj Minarčík, 7.tř., 3. místo v kategorii IA; Adam
Rajnoch, 9.tř., 5.-7. místo v kategorii IIA
Výtvarná soutěž – O pohár čeladenské ovečky – 3.místo – Jan Ryška (foto 3)

Pythagoriáda – úspěšní řešitelé, postup do
okresního kola – Aleš Janošec, 5.tř.; Ondřej Morys,
6.A; Magdaléna Jursová, Alice Vraníková, 6.B
Matematická olympiáda – úspěšní řešitelé, postup do krajského kola David Leňko, Ondřej
Šnajder, 9.tř.
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: Ondřej Morys, 6.A, 5. místo v kategorii A; Vendula Veselková, 7.tř., 1.místo v kategorii B; Michal Vladimír
Bužek, 9.tř., 6.místo v kategorii C.

Konverzační soutěž v NJ – okresní kolo: Matěj Minarčík, 7.tř., 1. místo v kategorii IA; Hana Polášková, 9.tř., 2. místo v kategorii IIA
Mgr. Šárka Pindurová
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Pro rodiče předškoláků
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
již tradičně Vám i Vašim dětem nabízíme příležitost seznámit se s naší školou ZŠ a MŠ Palkovice.
Letošní školní rok jsme pro Vás připravili balíček novinek, jak beze strachu přejít z mateřské školy do
základní školy a být dobře připraveni na 1. třídu.
9. 3. 2017 – proběhla pro rodiče přednáška
Mgr. Šárky Sohrové – O školní zralosti – zde se rodiče seznámili s potřebami dítěte před zápisem do
1.tř. Součástí přednášky byly praktické rady přednášející, např. s problémy dětí.
6. 4. 2017 – se uskuteční ukázková hodina pro
děti a jejich rodiče v MŠ – 16.00 -16.45. Zde rodiče
uvidí práci dětí spolu s učitelkami v MŠ Palkovice.
20. 4. 2017 – proběhne Zápis do 1. třídy,
v době 14.00 -18.00 v budově školy.

16. 5. 2017 – si připraví učitelé 1. st. ukázkovou hodinu pro děti a jejich rodiče v ZŠ – děti si
prožijí jednu skutečnou vyučovací hodinu ve školní lavici, vyzkouší si interaktivní tabuli a hravou formou matematické, či jazykové schopnosti. Rodiče
budou moci konzultovat své dotazy s pedagogy
školy.
Ukázková hodina se uskuteční v době 16.00
-16.45 v I. patře v učebnách školy.
20. 6. 2017 (v 16.00 hod. v MŠ) – nás všechny
čeká „Pasování na školáky“ – děti se seznámí se
spolužáky a paní učitelkou 1. tř., rodiče získají informace k nástupu dětí do školy.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Mgr. Šárka Pindurová

Valentýnská diskotéka
V úterý 14. února se v ZŠ a MŠ Palkovice konala Valentýnská diskotéka. Žáci si během ní zkusili různé tance, které je naučili instruktoři ze skupiny Antonio, kteří celou akci moderovali. Taktéž jsme
si zahráli několik her, ať už tanečních nebo postřehových. Občerstvení nemohlo chybět. Žáci si mohli
tradičně pochutnat na sýrové a šunkové pizze.

Do tance se zapojila většina žáků, a tak snad
můžeme říct, že jsme si diskotéku velmi užili. Na
této události se podílel také spolek rodičů a vedení ZŠ a MŠ Palkovice společně s devátou třídou. Za
jejich organizaci či podporu jim děkujeme.
Michaela Štefková,
žákyně 9. třídy
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Zprávy ze školního parlamentu: Maxi nápad v mini vydání
aneb zábavné zkvalitňování čtenářské gramotnosti
První jarní měsíc březen bývá již po několik desetiletí neodmyslitelně spojován s knihou.
U nás ve škole jsme tento „knižní servis“ rozšířili
o novou službu. Na každém patře jsme instalovali „miniknihovničky“. Zde si děti mohou knížky
nejen půjčovat a číst, ale i vyměňovat. Princip je
jednoduchý, malý čtenář přinese z domova knihu,
kterou již nepotřebuje a dá ji k dispozici ostatním.
Za to si může odnést jinou „použitou“ knihu. Čte
se to krásně, jako pohádka, ale bohužel se nám
nesešlo dost knih na tento výměnný obchod.
Poprosili jsme proto naše oblíbené nakladatelství Albatros Media, aby nám s tímto problémem pomohlo. A protože dobrý člověk ještě žije,

obdrželi jsme poštou asi osm balíků knih pro děti
ZDARMA. Sešlo se nám takto zhruba 40 knih, které budeme postupně umísťovat do našich miniknihovniček.
Děti si tedy o přestávkách mohou hovět v krásných nových pohovkách, pročítat knihy nebo si
prohlížet časopisy. Jak smysluplně se dá trávit čas
o přestávkách!
S novým heslem – „ať je jaro nebo zima, s knihou v ruce je vždy prima“, se loučí žáci naší školy
a přejí Vám, abyste si také našli v této rychlé době
čas na čtení.
Za školní parlament
Mgr. Martina Mílová

Školní kolo recitační soutěže 2016/2017
Recitační soutěž proběhla na naší škole 15. 2.
2017. Děti, které rády recitují, měly možnost postoupit z třídního kola do školního kola recitační
soutěže. Překonat trému a vystoupit před spolužáky není tak jednoduché. To si vyzkoušeli všichni
soutěžící a zvládli to na jedničku.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie: 1. tř.:
1. místo Štěpán Michný
2. místo Nella Pavloková
3. místo Adéla Fiderická
2. kategorie: 2. tř.
1. místo Laura Michálková
2. místo Jakub Kašper
3. místo Filip Leska
3. kategorie: 3. tř.
1. místo Jiří Olejník
2. místo Beáta Pokludová
3. místo Anna Boščíková
4. kategorie: 4. – 5. tř.
1. místo Amálie Tikalová
2. místo Barbora Kaňová
3. místo Martin Vašínek

Mgr. Miroslava Kubalová

Laura Michálková, Jiří Olejník, Amálie Tikalová
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Školní kolo Loutničky
Ve čtvrtek 2. března proběhla ve škole v Palkovicích soutěž ve zpěvu Loutnička.
Zúčastnili se jí vybraní žáci 1. stupně, kteří rádi
zpívají. Soutěžili ve třech kategoriích s 2 vybranými
lidovými písněmi a ve zvláštní kategorii mohli zazpívat jakoukoliv píseň. Všichni žáci své vystoupení zvládli. Odměnou jim byl potlesk spolužáků a ti
nejlepší získali diplomy a drobné ceny.

2. kategori: 2. – 3. tř.
1. místo Laura Michálková
2. místo Filip Muroň
3. Anna Boščíková
3. kategorie: 4. – 5. tř.
1. místo Martin Vašínek
2. místo Štěpán Zeman
3. místo Vít Kubala

Vyhodnocení:
1. kategorie: 1. tř.
1. místo Ema Žurková
2. místo Jan Vašek
3. místo Amálie Galásková

Zvláštní kategorie:
1. místo Filip Muroň

Mgr. Miroslava Kubalová

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 15. 12. 2016 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo
se ho osm žáků 8. - 9. třídy, kteří měli zájem prověřit své znalosti, konverzační schopnosti. Žáci si
vyzkoušeli poslech (porozumění textu), několika
větami se představili, odpovídali na otázky k vybraným tématům, popsali obrázek, reagovali na

situaci, ve které se ocitli. Nejlépe si vedla žákyně
9. třídy Hana Polášková, ta také reprezentovala naši školu v okresním kole dne 14. 2. 2017 ve
Frýdku-Místku. Umístila se na pěkném 2. místě.
Okresního kola se za mladší kategorii zúčastnil
také Matěj Minarčík ze 7. třídy, získal 1. místo.
Mgr. Jitka Krpcová
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Natáčení televizní soutěže Bludiště
Žáci osmé třídy palkovické základní školy se
rozhodli zúčastnit natáčení soutěže Bludiště, která se v televizi vysílá už dvacet let. V soutěži se
vždy utkají v dovednostních disciplínách (např. lanová dráha) a ve znalostech z různých oborů dva
týmy ze dvou škol. Do soutěžního týmu byli vybráni Adéla Chýlková, Kristina Gřesová, Vít Jakub
Pavlas a Alena Bačová, tým fanoušků z osmé třídy byl doplněn o další žáky deváté a sedmé třídy,
všechny žáky doprovázeli dva vyučující - Mgr. Pavel Tomalík a Mgr. Barbora Vraníková. V prvním

díle, který se natáčel dopoledne dne 13. 2. 2017, se
našemu soutěžnímu týmu podařilo s velkým náskokem zvítězit, proto odpoledne probíhalo natáčení druhého dílu. Tady byl bohužel bodový stav
mnohem vyrovnanější a našim protihráčům se podařilo uhodnout závěrečnou tajenku rychleji, tím
pádem zvítězili. Soutěžící si odnesli pěkné ceny
a všichni nezapomenutelné zážitky.
Oba díly pořadu byly vysílány na ČT D: v sobotu
18. 3. a 25. 3. 2017 v 11.30 hodin dopoledne.
Mgr. Barbora Vraníková

Hurá! Jsme slavní. Jsme v knize!
Takto reagovaly některé děti z 1. st. ZŠ Palkovice
na zprávu, že jejich úžasné výtvory jsou publikovány v nové knize Hrátky pro šikuly do přírody
z vydavatelství Albatros Media.
A jak se to vše přihodilo? Naše škola dlouhodobě spolupracuje s tímto známým nakladatelstvím
a žáci i učitelé si zde pravidelně a rádi objednávají knižní novinky. Katalogy s novou nabídkou knih

jsou vždy oblíbené čtení jak o přestávkách ve škole, tak i doma. Děti se už těší, kterou knížku společně s rodiči vyberou do své knihovničky. Nabídka knih je nepřeberná, přes encyklopedie, dívčí románky až po knihy o vyrábění.
Jednoho dne nám jeden všetečný žáček hlásí,
že v katalogu, právě pod nabídkou knih o rukodělných činnostech, se nachází výzva psaná písmem
16
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vpravdě bleším. „Pokud rádi v hodinách výtvarné
výchovy či pracovních činností tvoříte z přírodních
materiálu, vyfoťte váš výtvor, napište krátký pracovní postup a fotku nám pošlete.“
Tak tohle byla výzva! Naše třída 2. B ráda tvoří z přírodnin a také se rádi zúčastňujeme soutěží všeho druhu. Dali jsme se tedy s chutí do práce
v duchu hesla „Kdo nehraje, nevyhraje!“ a vyrobili
jsme „mandaly“ z přírodních materiálů (luštěniny,
semínka, klacíky). Mandaly jsme zavěsili na suché
větve a použili na výzdobu chodby. Vše jsme nafotili a poslali s krátkým popiskem do Albatrosu.
Do soutěže se s námi zapojila i paní učitelka
Šárka Juřicová s páťáky. Tato třída je plná šikov-

ných dětí, které pod vedením kreativní paní učitelky dokáží vykouzlit pod rukama vyloženě zázraky.
Jejich snové podzimní obrázky ze sušených listů
byly také do knihy vybrány.
Za odměnu, že jsme se soutěže zúčastnili, jsme
obdrželi dva výtisky knihy Hrátky pro šikuly do přírody a zhruba desítku zajímavých titulů, které jsme
umístili v třídních knihovničkách.
Rádi se zúčastníme další zajímavé akce tohoto
nakladatelství a staneme se spoluautory nové knihy Šikulové tvoří vánoční dárky a dekorace.
Držte nám palce!
Za žáky 2. B a 5. třídy
Mgr. Martina Mílová

Karneval ve školní družině
Dne 3. 3. 2017 uskutečnily paní vychovatelky
pro děti ze školní družiny karneval. Karneval se konal v tělocvičně a občerstvení pro děti bylo zajištěno. S výzdobou tělocvičny pomohly samotné děti,
neboť celý týden vyráběly ve školní družině karnevalové škrabošky, řetězy a papírové klauny. S pro-

gramem nám pomohl lektor taneční školy Antonio. Děti si zasoutěžily v karnevalových soutěžích
a naučily se latinsko-americký tanec. Všem dětem
se letošní karneval moc líbil.

Vychovatelky školní družiny
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Polskočeská spolupráce mateřských škol
Projekt v sobě zahrnuje celkem šest setkání,
kdy tři z nich proběhnou v Mateřské škole v Kobiernicích a tři v naší MŠ. Obsahem projektu je seznámení se s prostředím obou mateřských škol,
jejich celkové práce, možností a přístupu k integrovaným dětem. Velkým přínosem projektu pro
naší mateřskou školu, je získání finančních prostředků, které poslouží k zakoupení rehabilitačních, logopedických a manipulačních pomůcek
pro všestranný rozvoj dětí.
K dnešnímu dni proběhly již dvě setkání. První se uskutečnilo v polské mateřské škole, kde si
české děti měly možnost vyzkoušet nejrůznější rehabilitační a stimulační pomůcky, prožily bohatý
program a zároveň upevnily vztahy s novými kamarády.
V měsíci únoru 2017 naopak navštívily polské
děti naši MŠ, kde byl připraven taktéž bohatý program, a to v podobě dětského karnevalu. Děti si
během dopoledne užily mnoho legrace, zábavy
a tance.
S příchodem jara se blíží naše další setkání
s polskými kamarády a my už se moc těšíme.
Učitelky MŠ

Pro tento školní rok 2016/2017 naše mateřská
škola ve spolupráci s Obecním úřadem v Palkovicích uzavřela projekt s názvem Polskočeská spolupráce mateřských škol.
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Obecní ples rozproudil Standa Hložek
Letošní obecní ples stál opět za to! Poslední únorovou sobotu zazněly v sále Restaurace
pod Habešem v rámci obecního plesu hity Standy Hložka, který se se všemi přítomnými také velmi rád vyfotil. Ke skvělé atmosféře dále velmi pomohla skvělá skupina StandaBanda Phenomen,
barmanské vystoupení a plesový fotokoutek. Poslední návštěvníci opouštěli ples v brzkých ranních
hodinách.
Jsme velmi rádi, že tradice obecních plesů se
nadále vyvíjí tímto pozitivním směrem a už nyní
přemýšlíme, jak ples pojmeme v příštím roce. Děkujeme všem za účast a skvělou atmosféru.

Kulturní komise

Dobré je o tom číst, ale lepší je to zažít!
Měsíc únor byl ve znamení novinek v palkovickém kině. Pro děti jsme četli pohádky, celé rodiny
si přišly zahrát deskové hry, dospěláci degustovali
vína a ženy si užily dámskou jízdu.

Podrobnosti z dámské jízdy se zde asi nesluší zveřejňovat, ale snad mohu říct, že jsme všechny ten večer odcházely domů spokojenější a krásnější. Bridget Jones nás rozesmála, Lenka Žídková
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České televize jsme se pustili do ochutnávání a výsledek všechny překvapil – s jasnou převahou nad
Francií vyhrálo místní palkovické víno! Víno bylo
lahodné a nálada veselá. Příští putování zamíří
do Itálie, čekají nás slunné jižní svahy, lehké víno
a zřejmě také nějaké bublinky.
Jestli vás mrzí, že jste na některé akci nemohli být, nezoufejte, to není konec, to je začátek! Na
nadcházející měsíce nás čeká bohatý program,
kde si to své jistě nalezne každý.
Kdy a kde se akce konají, se dozvíte na palkovickém FB, na oficiálních stránkách Palkovic a také
na všech vývěskách i dalších frekventovaných místech jako pekárna, škola, pošta... Kontaktovat nás
můžete rovněž na e-mailu: kultura@palkovice.cz
Při všech akcích je otevřena kinokavárna, kde
jsme rozšířili nabídku pro ještě lahodnější zážitek.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo mi
pomohli s přípravou i samotnou realizací akcí. Děkuji a těším se na další setkávání.
Za kulturní komisi Mgr. Štěpánka Pavlíčková

zkrášlila a kdo měl chuť, mohl vyzkoušet míchané
koktejly z nové nabídky bufetu.
Deskohraní se konalo již dvakrát, poprvé se nás
sešlo 15 nadšenců, podruhé více než dvakrát tolik a hrálo se opravdu vše z bohaté nabídky. Velice ráda jsem přivítala nejmladší tříleté účastníky
i dámy ze Senior klubu. Čísla říct mohu, ale atmosféru celé akce popsat nedokážu – návštěvníci
se seznámili jak s novými hrami, tak v zápalu hry
i mezi sebou. Bylo to krásné odpoledne u kávičky,
výborných domácích koláčů a skvělé zábavy.
Pohádkové čtení proběhlo v komorním duchu
25 posluchačů, kdy se mohl zapojit opravdu každý! Měli jsme dvouhlavého draka, spoustu kytiček, divoký potok a skvělého Víťu Pavlíčka, který naše hraní doprovázel zpěvem a hrou na akordeon. Společně jsme na draka vyzráli a zachránili
princeznu! Jak, to vám ale prozradit nemůžu, to je
naše tajemství…
Jarek Pavlíček, místní vinař, nás vzal s degustací vína do krásné Francie. Po zhlédnutí dokumentů

Pálení čarodějnic a stavění májky
gram pojali trochu jinak a na své si zajisté přijdou
děti o dospělí. Akce začíná od 13.30 hodin, během
odpoledne k tanci i poslechu zahraje oblíbená frýdecko-místecká kapela Michal Tučný Revival Band.
V podvečer pak společně zapálíme čarodějnici
a postavíme májku. Pro děti bude připravena Škola čar a kouzel Harryho Pottera. Těšit se můžete na
čarodějnické odpoledne plné her a soutěží zakončené diskotékou.
Škola čar a kouzel v Palkovicích
Už jste někdy slyšeli o tajemné Škole kouzel
v Palkovicích? Dne 30. dubna 2017, v magický čas
před začátkem filipojakubské noci, se bude konat
jediný a jedinečný školní den ve Škole čar a kouzel
Harryho Pottera!!
Zápis ke studiu bude probíhat od 13.30 a kostýmy ve stylu Harryho a jeho přátel (či nepřátel)
budou odměněny!
Dokážete přelstít Voldemorta? Pomůžete Hagridovi splnit úkol? A chtěli jste si vždycky zahrát
Famfrpál?
Pak za námi přijďte 30. 4. 2017 za tělocvičnu
a vyzkoušejte, jak daleko ve studiu čar a kouzel
dojdete. Odpoledne zakončíme diskotékou, zapálením čarodějnice (nebo čaroděje?) a opékáním
Kulturní komise
špekáčků.

V neděli 30. dubna se ve volnočasovém areálu za tělocvičnou v Palkovicích letos opět uskuteční „Pálení čarodějnic a stavění májky“. Vzhledem
k tomu, že se jedná o neděli, tak jsme letos pro20
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Na co se v kině můžete těšit v dubnu a květnu?
Kromě zajímavého, a tentokrát převážně českého filmového programu, nás čekají již prověřené
akce, můžete se těšit na:

a ochutnáme i typické delikatesy. Vstupné 50 Kč,
degustace 120 Kč, degustace je samostatně neprodejná, lze přikoupit pouze k platné vstupence.

Sobota 8. 4. ve 14.00 – Deskohraní
Přijďte si vyzkoušet z velkého výběru klasických deskových a karetních her nebo se zúčastnit zábavného turnaje v KUFRU. Utvořte týmy po
2-4 lidech (věk nehraje roli), přihlaste se předem
na e-mailu kultura@palkovice.cz nebo na místě
v den akce v čase 14.00-15.00 a pojďte soutěžit!
Není důležité vyhrát, ale pobavit se.

Pondělí 1. 5. v 16.30 – Líbání pod třešní
Opět se pokusíme překonat rekord v počtu líbajících se párů pod rozkvetlou třešní. K tomu všemu zahraje hudební kapela 432 Hz z Frýdku-Místku a následně se můžete v kině společně podívat
na romantickou komedii Pohádky pro Emu.

Neděle 23. 4. v 17.00 – Čtení pro celou rodinu
„ Babičko Líbo, vyprávěj!“
Těšit se můžete na Pohádku o veliké řepě, která
vyrostla tu na palkovických hůrkách, bo pohádku
nám povypráví v našem nářečí Libuše Najdková,
86 let, tímto zveme i naše seniory.
Pátek 28. 4. v 19.30 – Putování
za vínem – Itálie
Vydejte se s místním vinařem Jarkem Pavlíčkem do slunné Itálie, čeká na vás erudovaný výklad, budeme degustovat lehká vína z této oblasti

5. – 21. 5. – Mistrovství světa v ledním hokeji
Přijďte opět fandit českému týmu do našeho
kina. Zápasy českého týmu dle rozpisu většinou
hrané v 16.15 nebo ve 20.15.
Neděle 7. 5. v 17.00 – Jarní dílničky
Tvořivé odpoledne s promítáním pohádek.
Nechte se vtáhnout do jarní nálady, budeme tvořit z papíru, látek, ruliček. Stříhat, lepit, vybarvovat
a na konci se těšit z krásných výrobků.
Pátek 26. 5. 2017 v 19.30 – Ladies night
s panem Božským
Dámy, u toho nesmíte chybět! Stylový večírek
plný malých i velkých překvapení.
Na všechny akce zve
Kulturní komise
21
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SAMOSPRÁVA
Pokračování v otázkách a odpovědích
Dnes si představíme oblast samosprávy, která
občany poměrně dost zajímá a bohužel někdy připravuje „živnou půdu“ pro zbytečné polopravdy
a nejasnosti.
Níže uvedené otázky a odpovědi jsou zpracovány podle publikace uvedené na konci článku, a přestože byly zpracovány a publikovány renovovanými právníky, nemohou být v této formě
z hlediska legislativy interpretovány jako právní rady a poučky. To však neznamená, že nejsou
použitelné pro praktický život. Některé odpovědi byly s ohledem na zjednodušení redakčně
zkráceny.

Je možné uzavřít dohodu o pracích konaných
mimo pracovní poměr se starostou?
Je nutno uvést, že obecně žádný právní předpis nevylučuje uzavírání dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce se členy zastupitelstva
obce. Takovéto dohody by bylo možné uzavřít
mezi obcí na straně jedné a členem zastupitelstva
obce na druhé straně dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Funkce člena zastupitelstva je
výkonem veřejné funkce podle zákona o obcích.
Zastupitelé tedy nejsou k obci v zaměstnaneckém
poměru, nevztahuje se na ně zákoník práce, a tudíž není možné, aby výkon činností spadajících do
výkonu funkce člena zastupitelstva obce byl „zabezpečován“ prostřednictvím dohod konaných
mimo pracovní poměr. Zastupitelstvo obce volí
starostu a ten mu také za výkon této funkce odpovídá. V případě, že se obec rozhodne se starostou
uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, lze ji připustit, pokud předmětem této
dohody bude výkon činností odlišných od činností
spadajících do výkonu funkce člena zastupitelstva
obce, resp. starosty.

Pravomoci starosty
Může zastupitelstvo zrušit rozhodnutí
rady obce bez toho, aby to navrhl starosta?
Takový postup zákon výslovně neumožňuje
a v případě usnesení rady v otázkách, které jsou jí
zákonem vyhrazeny, je považován za nepřípustný. V otázkách, které nespadají do vyhrazených
pravomocí rady, lze naopak zrušení usnesení rady
zastupitelstvem (předtím, než bylo usnesení rady
vykonáno) zřejmě připustit. Zastupitelstvo totiž
může v těchto věcech tak či tak usnesení rady fakticky eliminovat tím, že si danou záležitost vyhradí
a rozhodne o ní samo.

Může si neuvolněný starosta sám
stanovit novou výši odměny nebo musí
do zastupitelstva s tímto rozhodnutím?
Z ustanovení zákona o obcích vyplývá, že stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva je ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva
obce, a tudíž o této záležitosti nemůže rozhodnout jiný orgán než právě zastupitelstvo obce. Pokud nerozhodne zastupitelstvo obce o nové výši
měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva, platí, že se i nadále budou poskytovat v dosavadní, nezměněné, výši.
Naše obec má uvolněného starostu (a místostarostu) a výši jejich odměn stanovuje Nařízení
vlády č.37/2003 Sb. (pozn. redakce).

Má starosta právo uzavírat smlouvy,
které neodsouhlasilo zastupitelstvo obce?
Starosta projevuje vůli obce navenek. Uzavírá tedy se třetími osobami smlouvy jménem
obce. Který orgán je příslušný rozhodovat o obsahu dané smlouvy, stanoví zákon o obcích, případně usnesení zastupitelstva, kterým si vyhradilo některou z tzv. „zbytkových pravomocí rady“.
Přitom zákon o obcích říká, že „právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce,
popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení
neplatná.“ V obcích bez rady může však starosta samostatně rozhodovat o takových otázkách
(včetně uzavření smluv), které nejsou vyhrazeny
zastupitelstvu.
Toto ale není případ naší obce (pozn. redakce).

Musí si starosta obce stanovit
pracovní dobu?
Starosta obce, ať už uvolněný, nebo neuvolněný, vykonává veřejnou funkci, a to 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Výkon této veřejné funkce přitom
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necháváme na vašem posouzení (pozn. autorů
článků).

není prací v pracovním poměru – starosta není
zaměstnancem obce – a zákoník práce zde tedy
použít nelze. Ani zákon o obcích nestanovuje starostovi „pracovní“ dobu ve smyslu intervalu, kdy
se má výkonu této funkce skutečně věnovat nebo
kdy má být k dispozici občanům obce. V případě neuvolněného starosty by takový postup navíc
mohl narážet na plnění povinností z jeho pracovního poměru. Je především vlastní politickou odpovědností starosty, aby čas, který výkonu funkce věnuje, přizpůsobil potřebám občanů a orgánů
obce a informoval je, kdy jim bude k dispozici. Na
druhou stranu nicméně platí, že starosta je (politicky) odpovědný za výkon své funkce zastupitelstvu, které jej může z funkce kdykoliv a bez udání důvodu odvolat (např. má-li za to, že starosta
nevykonává svou funkci řádně), případně změnit
funkci uvolněného starosty na neuvolněnou. Do
jaké míry se to „našim veřejným činitelům“ daří,

Rozebrali jsme si detailněji pravomoci a povinnosti starostů a doufáme, že jsme tím „rozptýlili“
nejasností a polopravdy v této tematické oblasti.
Určitě by se našly další otázky a odpovědi, ale nechtěli jsme v této problematice zacházet do větších detailů. Případným zájemcům o další otázky
na toto téma rádi budeme hledat odpovědi, ale
tentokrát už pouze prostřednictvím kontaktního
e-mailu na redakční radu.
V příštím čísle se zaměříme na jednací řády, výbory a komise zastupitelstev obcí.
Ing. Tomáš Huďa a Bc. Jana Ručková

Zpracováno z elektronické publikace „300
praktických otázek a odpovědí pro starosty obcí“,
Svaz měst a obcí 2014.
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SPORT
Informace z TJ Sokol Palkovice
Přinášíme krátké zprávy z dění v organizaci,
které se dotýkají jak členů TJ, tak i dalších sportovních sympatizantů.
V letošním roce se opětovně ucházíme o několik grantů či dotací, které by měly zajistit udržitelnost, rozvoj a zkvalitňování služeb členům TJ,
což je jedním z úkolů voleného výboru. Také letos jsme požádali o každoroční finanční podporu Obec Palkovice, vypsali jsme několik projektů, které by měly umožnit rozšíření aktivit sportovního dění v převážné míře zaměřené na děti
a mládež. Podali jsme žádosti na zajištění financí
na Krajský úřad potažmo ČUS a Ministerstvo školství. Oslovili jsme také několik soukromých společností i významných regionálních zaměstnavatelů v rámci zaměstnaneckých grantů k udržení
a zkvalitnění sportovního vybavení a zázemí a života v regionu.
První úspěšnou vlaštovkou letošního roku je
opakované získání téměř 30 tisíc z Nadace OKD
Srdcovka prostřednictvím předsedy TJ a zaměstnance společnosti, Jaroslava Čechmánka na pořízení sociálního zařízení do areálu víceúčelového hřiště. Dalším úspěchem jsou získané dary od
soukromých společností na sportovní vybavení –
dresy sportovním oddílům a instalaci zabezpečovacího zařízení a kamerového dohlížecího systému na loděnici oddílu jachtingu. Nakolik budeme
úspěšní i nadále ukáží výsledky schválených grantů i osobní angažovanost výboru i samotných členů organizace.
V rámci rozšíření informovanosti jsme instalovali informační tabuli do prostor tělocvičny jako

doplněk stávajících oddílových vitrín, vývěsných
tabulí na zastávce autobusu, internetových stránek TJ a emailové komunikace. Informace zde
zveřejněné se dotýkají aktualit dění určené všem
členům TJ.
Začátkem roku došlo ke změně vedení oddílu stolního tenisu. Dosavadního předsedu Miloslava Weigerta nahradil zkušený staronový předseda Aleš Kuběna.
Společně s Krevním centrem ve Frýdku-Místku jsme připravili projekt k darování krve a krevní plazmy. Pod názvem „Jsme zdraví sportovci,
krví a krevní plazmou darujeme život“ se hlásíme k občanské povinnosti a historickým aktivitám
organizace. Ti, co se do projektu zapojí, získávají od TJ oddílu tenisu permanentku. Darovat mohou zájemci již od 18 let, a to zdarma či za úplatu.
Stačí se telefonicky objednat na číslech 736 688
767 nebo 558 605 008 a dojít do krevního centra.
Pro členy a sympatizanty jsou domluvené termíny
úterý a středy měsíce března a dubna.
Oddíl fotbalu připravuje s novým nájemcem
znovuotevření fotbalové klubovny – restaurační
provozovny na hřišti.
Na období letních prázdnin připravuje oddíl
tenisu týdenní táborové campy s denním pobytem. Stejně jako v předešlých létech budete moci
svěřit své ratolesti do odborného vedení zkušených trenérů Tenis Academy Adama Vejmelky.
Jedná se pouze o krátký výčet dění a aktivit
jedné z největších organizací v obci zastřešující
více jak šest stovek sportovců.
Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Z činnosti TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
sokolské prázdniny skončily a první sokolská
akce je úspěšně za námi. 12. března jsme oslavili 2. ročník MDŽ na Myslíku. S přípravou to bylo
letos trošku hektické, ale výsledek byl okouzlující.
Akci se účastnilo 28 žen v rozmezí 25-80 let. Letos jsme zvolili na přivítanou přípitek pro všechny.
Krátký proslov zahájila Hanka Brožová, jako před-
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seda Sokolu, opět na téma: MDŽ-ještě něco z historie vzniku a zajímavé informace z historie oslav.
Poté následovaly 3 hlavní přednášky, a to na téma:
Ruce na prsa, Každodenní péče o vlasy a Slunce
v duši. První přednášky se ujala p. MUDr. Zdenka
Jalůvková, která působí jako gynekolog-porodník
ve FNOsP. Její přednáška se zaměřila na „Prevence rakoviny prsu“ a „Rakoviny děložního čípku“,
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možnosti očkování. Po přednášce se vedla aktivní
diskuze s konkrétními dotazy. Druhé přednášky se
ujala p. Gavlasová z Nošovic, která je profesionální kadeřnicí a kosmetičkou. Informovala nás, jak
každodenně pečovat o vlasy, jakých chyb se vyvarovat, co je pro vlasy dobré a co jim naopak škodí. V průběhu své přednášky provedla dvojí úpravu vlasů – žehlení a kulmování vlasů, tak aby tyto
úpravy vlasům neškodily.
Třetí přednáška se ujala p. Dana Holubová
z Kozlovic. Ti, kdo paní Holubovou znají, ví, že patří mezi uznávané cvičitele jógy, zabývá se indickou medicínou, tradicemi a léčitelstvím. Mnohým
pomůže od bolestí celého pohybového aparátu a umí krásně vyčistit mysl. Její přednáška byla
opravdu netradiční. Podělila se s námi o své zážitky z cest do Indie a dále o vlastním osudu „Čtení z palmových listů“. Tato přednáška byla možná pro mnohé těžko uchopitelná, ale určitě přiměla spoustu lidí se zamyslet. Diskuze s. p. Holubovou pak pokračovala i při volné zábavě, která
po přednáškách nastala. Jako odměnu jsme připravily opět malý ohodnocený kvíz. Rozdali jsme
6 hlavních cen a 2 doplňující ceny, o které je ovšem vždy největší zájem. Po celou dobu byl zajištěn klavírní doprovod, takže účastnice si mohly
i zazpívat. Při odchodu si každá žena odnesla růži
a malý keramický dáreček. Jako vstupné si každá
účastnice přinesla něco pro ostatní na ochutnání.
Stoly v tomto směru praskaly. Bohužel, jak jsme

byli informování p. Holubovu, ten den byl úplněk
a to znamená 2 kg nahoru. Takže milé dámy, pokud jste přibraly je to vina úplňku. Příště se budeme snažit to zařídit jinak. Ať nemá nikdo špatné svědomí za ty dobroty, které se prostě musely ochutnat!!! Děkujeme opět Jardovi a Ivetce, že
zajistili občerstvení a dobře se o nás starali. Příště
se máte opět na co těšit!!!
Nyní váš srdečně zveme na další akci. 2. dubna od 14.30 proběhne Velikonoční tvořivé odpoledne pro děti a dospělé. To se uskuteční v bývalé škole na Myslíku. Opět se budou tvořit velikonoční dekorace, malovat vajíčka. Bude i ochutnávka Beránků. Všichni jste srdečně zváni. Pokud
se nebojíte čarodějnic, tak 30. 4. od 15 hodin vás
zveme společně s SDH Myslík na tradiční Stavění májky a Pálení čarodějnice na travnaté hřiště
na Myslíku. Opět bude připraven pestrý program
pro všechny. Další akcí bude 3. 6. dětský den
a letos se máte na co těšit. Ještě pár informací pro
občany a sokoly.
Dotace za TJ Sokol Myslík byly již podány. Na
základě zhodnocení akcí a finančních požadavků
z loňského roku, jsme pro rok 2017 zažádali Obec
Palkovice o částku 99.500,- Kč. Pro tento rok je
naplánováno 12 akcí. Do této částky jsou zahrnuty provozní náklady, podpora pinpongu a samotné akce. Možná některým zastupitelům, ale
i občanům, se to určitě bude zdát mnoho. Požadavek však není předimenzován. Minulý rok jsme
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hospodařili s dotacemi 70.000,- Kč včetně provozu, vytváření akcí a podpory pinpongu. Bylo
uspořádáno 11 akcí. Uvádíme krátký výčet počtu účastníků akcí za rok 2016: (Dětský den cca
125 dětí + 200 dospělých), Velikonoční dílna
(40 dětí + 20 dospělých), Bezpečné léto (20 dětí +
30 dospělých), Čarodějnice (50 dětí + 100 dospělých), dílny (50 dětí + 20 dospělých), Branný den
(20 dětí + 50 dospělých), Mikuláš na Myslíku
(80 dětí + 200 dospělých).
Kromě toho se nám podařilo navíc získat podporu především materiální i finanční ze stran firem
a soukromých osob. Tyto prostředky byly použity na nákup materiálů, popřípadě položek, které
z dotací nemohou být proplaceny.

Zažádané dotace jsou pouze pro TJ Sokol Myslík. Je pravda, že na vybraných akcích (Čarodějnice, Dětský den, Branný den) nám s organizací
a technickým zajištěním pomáhá i SDH Myslík.
Ale SDH Myslík má své finanční požadavky na
obec a další instituce v rámci MSK.
Proto chceme, aby se zastupitelé obce nedívali
pouze na finální požadavek financí, ale i na obsah
a náplň dané akce, na její tradici a úspěšnost. Tímto předem děkujeme za podporu nejen TJ Sokol
Myslík, ale i SDH Myslík! Věříme, že v tomto roce,
ať už bude rozhodnuto jakkoliv, připravíme všichni pro Vás akce, které si užijete, a které oceníte.
Těšíme se na Vás. Za TJ Sokol Myslík
H@H

Rozpis kopaná jaro 2017
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26.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
18.6.
26.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
14.5.
20.5.
28.5.
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LOS MUŽI – JARO 2017

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

NOŠOVICE
PALKOVICE
MOSTY
PALKOVICE
BAŠKA
BUKOVEC
PALKOVICE
CHLEBOVICE
PALKOVICE
STAŘÍČ
PALKOVICE
PALKOVICE
PÍSEK

PALKOVICE
METYLOVICE
PALKOVICE
NÁVSÍ
PALKOVICE
PALKOVICE
HRÁDEK
PALKOVICE
OLDŘICHOVICE
PALKOVICE
HUKVALDY
VOJKOVICE
PALKOVICE

LOS DOROST – JARO 2017
12:00
13:00
13:00

BYSTŘICE
PALKOVICE
MOSTY

13:30
14:00
14:00
13:30
14:30
14:30
14:30
14:30
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BAŠKA
DOBRÁ
PALKOVICE
MILÍKOV
PALKOVICE
PÍSEK
PALKOVICE
PALKOVICE
PÍSEK
26

VOLNO !!!

PALKOVICE
SMILOVICE
PALKOVICE
PALKOVICE
PALKOVICE
HRÁDEK
PALKOVICE
OLDŘICHOVICE
PALKOVICE
ČELADNÁ
DOBRATICE
PALKOVICE
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

Po lednovém mrazivém odpočinku byla první
akcí našeho Senior klubu v letošním roce tradičně
výroční členská schůze. Ve středu 15. února se nás
v sále kina Kulturního domu sešlo 60, abychom po
uvítání všech přítomných vyslechli zprávu výboru
o činnosti za uplynulý rok, kterou sestavila naše
dlouholetá jednatelka paní Iva Mičulková a přednesl ji nový jednatel pan Josef Gavlas. (Tato zpráva je k dispozici na webových stránkách Obce Palkovice v rubrice Seniorklub.) K výměně jednatele
jsme byli donuceni zhoršením zdravotního stavu
paní Mičulkové, která funkci zapisovatelky a posléze jednatelky vykonávala od 27. 3. 2000. Po
zprávě o hospodaření klubu a statistice o počtech
loňských oslavenců nás předsedkyně klubu paní
Anna Sasynová seznámila s plány akcí na rok letošní. Po zdravici starosty Obce pana Radima Bače

následovala krátká diskuze a po ní program schůze zpestřili mladí harmonikáři ze Základní umělecké školy z Místku, které vyučuje náš spoluobčan
pan Vít Pavlíček. Mohutný potlesk jim byl zaslouženou odměnou, děkujeme.
Ve středu 8. březnu jsme v místním kinosále
oslavili Mezinárodní den žen besedou s první dámou české politické satiry a novinářkou paní Zuzanou Bubílkovou. Téměř hodinu a tři čtvrtě nás
bavila vyprávěním o svém životě a zážitcích ze své
práce v rozhlase, televizi a setkáních s politickými
špičkami jak v Česku, tak i na Slovensku. Nezapomněla ani na spolupráci s Miloslavem Šimkem
v zábavných televizních pořadech S politiky netančím, Politické harašení, Politická inventura
apod. Všech 131 pozorných posluchačů se příjemně bavilo a odměňovalo besedující moderátorku
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nán pro 51 osob a věříme, že ho zaplníme do posledního místa.
Kromě toho sledujte naše vývěsky, na kterých se
objevují i neplánované akce, např. vycházky do okolí
obce. Snad nám vyjde příznivé počasí i na 1. května.

potleskem za vtipné historky. Velký dík si za tuto
akci zaslouží její organizátor Ing. Jiří Bužek, který
vše kolem této besedy zajistil.
A co nás čeká?
Na středu 19. dubna máme domluvenou besedu s panem Jaroslavem Wojnarem o jeho účasti
na 9. Abilympionádě ve francouzském Bordeaux
v březnu loňského roku, která proběhne od 16 hodin v kinosále Kulturního domu. Těšíme se na vaši
hojnou účast.
V květnu nás ve středu 17. čeká zájezd na Hostýn a do zámku ve Vizovicích. Autobus je objed-

Společenská část
Našimi jubilanty v měsíci dubnu jsou: Jaroslava Kulová, Marta Buzková a Mária Nyklová.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme jim pevné zdraví, rodinnou pohodu a i trochu
toho štěstí do dalších let života.
Výbor Senior klubu Palkovice
28

2/2017

SPOLKY V OBCI
Jubileum založení MO ČRS FM a MS ČRS Palkovice

Vážení paní rybáři a paní rybářky, ale i milí spoluobčané,
kdyby se Vás teď někdo zeptal na historii naší
MO či MS, nebo jak je stará, sotva kdo z Vás by
znal přesnou odpověď.
Proto mi dovolte, Vám starším členům pro připomenutí, a Vám mladým a mladším pro zapamatování, několik málo vět z její historie.
Organizace Českého rybářského svazu oslaví
v letošním roce kulaté výročí svého založení v roce
1957, tedy 60 let svého trvání. Samozřejmě, že rybářství samo osobě sahá do nepaměti a je staré
snad jak lidstvo samé. Kronikáři se o něm zmiňují již v dobách vlády krále Karla IV. Jenže to patřilo
v minulých stoletích zpravidla vrchnosti a šlechtě.
Pro chudý a dělný lid zbývalo jen „pytláctví“,
prastará to potlačovaná lovecká vášeň, ale mnohdy jen z důvodu bídy a hladu. V historických dobách však neměli pytláci na růžích ustláno a trest
smrti je čekal doslova na každém kroku.
Samozřejmě, že ryby se lovily i před rokem
1957. Zmínka o první rybářské organizaci na Frýdecko-Místecku pochází z roku 1939, kdy 30 členů založilo „Český rybářský spolek pro Slezsko ve
Frýdku.“ Tento spolek však neměl dlouhého trvání.
Přišla válka a za okupace byl tento spolek nahrazen spolkem německým. Historie je však zřejmě
ještě starší. Z archivních materiálů na frýdeckém
zámku se dá říci, že má asi třistaletou tradici.
Po II. světové válce pak na několik let vládlo
určité bezpráví. Vody si rozebírali tzv. pobřežnicí,
spolky, společky a dokonce vznikala i jakási družstva, revíry byly rozebíraný do „pachtů.“ Ve Frýdku
se rybářský spolek pouze přejmenoval z německého na český. V Místku se pak na podzim roku 1945
sešlo několik nadšenců, mezi kterými byl i pan Jindřich Halata st., řezník z Palkovic, aby založili „Rybářský spolek Místek“ (dnešní MO FM). Úmysl byl
oznámen na Okresní národní výbor – odbor vodohospodářství. Podle písemné zprávy, která se
zachovala a podle rajonizace vod byla Místeckému rybářskému spolku přidělená řeka Ostravice,
a to její levý břeh, od splavu ve Vratičově až po její
prameny. Dále to byly Olešná, Ondřejnice a Čeladenka. Na řece Ostravici jsme mohli lovit jen na

zmiňovaném levém břehu a vstupovat do poloviny toku. Pravý břeh Ostravice, jakož i ostatní toky
na slezské straně, Morávka s Mohelnicí patřily Frýdeckému rybářskému spolku.
Teprve v roce 1950 byly v naší republice podmínky k rybolovu sjednoceny a vznikla první poválečná organizace „Jednota rybářů,“ která byla
natolik vyspělá, že dokázala vydat historický první
rybářské STANOVY.
V roce 1957 byl do Prahy svolán ustavující sjezd
Československého rybářského svazu. V roce 1969,
po vzniku federace, se svaz rozdělil na Slovenský
a Český. Bezprostředně po sjezdu došlo k zakládání MO a samozřejmě i té naší frýdecko-místecké,
která v tu dobu měla již okolo 500 členů. Po sjezdu došlo, ale také k podstatným změnám a upřesnění předpisů o způsobu v lovu ryb, jejích mírách
i dobách hájení. Kromě sjednocených pravidel
v rybolovu, byly určeny i hospodářské plány v zarybňování revírů, starost o revíry, výchova mládeže a podobně.
Na základě sjezdových usnesení byly u nás
v ČSR, jako první v Evropě, zakládány v šedesátých
letech pionýrské rybářské kroužky. Ten náš palkovický byl založen učitelem, rybářem Radomírem
Halatou v roce 1960. On sám se stal jeho prvním
a po dobu 43 let jediným vedoucím.
Snad největší průlom v rybářství naší MO FM
nastal v 50. a 60. letech, dnes již minulého 20. století, po výstavbě údolních nádrží. Postupně Těrlicko, Kružberk, 1958 Žermanice, 1960 Baštice, 196465 Olešná, 1965 Morávka a 1971 Šance, dále dvě
menší nádrže Větřkovice a Košica. Tou zatím poslední, s rozlohou 943 hektarů, je od roku 1997
Slezská Harta.
Takže stavba těchto přehrad přilákala také mnoho nových zájemců o rybářství a příznivě ovlivnila rozvoj rybářského sportu v MO FM. Dokonce
tak dalece, že se počtem členů stala nezvládnutelnou. Začaly se podle stanov tvořit Místní skupiny
(8), Místek, Frýdek, Frýdlant n/O., Baška, Paskov,
Dobrá, Morávka a ta naše palkovická v roce 1967,
takže i ona v tomto roce oslaví kulaté jubileum
50 let svého trvání. Bylo v ní sdruženo osm okolních
vesnic. Zákládajícími členy byli pánové František
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Pohludka, učitel Radomír Halata, učitel Jan Haluzík, Lubomír Poruba, všichni z Palkovic, dále ředitel
ZŠ Jeroným Stachura z Chlebovic a Václav Drážek
z Metylovic, spolu se šedesáti řadovými rybáři. Prvním předsedou byl zvolen pan učitel Jan Haluzík.
Naší rybářské organizaci v Palkovicích bylo
svěřeno v místních potůčcích Rakovec, Rozsušky, Pstruží v Palkovicích a Olešná Prameny, Prales a Žlabov v Metylovicích, chovat násady pstruha
obecného. Každoročně jich bylo sloveno až několik tisíc a vysázeno do lovných revírů MO ČRS FM.
Aby byl chov co nejefektnější, v pracovní povinnosti jsme na uvedených potůčcích stavěli splávky,
jednak pro dokonalejší okysličení vody, ale hlavně
pro zadržení vod v horkých a suchých létech. Celkem jich bylo postaveno na 500.
V roce 2005 byla v Palkovicích pokusně do zkušebního provozu postavená umělá pstruhová líheň s kapacitou násady až 300 tisíc kusů jiker. Protože se chov velice osvědčil, MO FM odkoupila
v Palkovicích-Rozsuškách pozemky, kde vybudovala chovné rybníčky s kolaudací v červenci 2009.
Za vzpomínanou dobu bylo v líhní vyprodukováno 2,7 miliónů kusů plůdků v hodnotě 275 tisíc Kč a z chovných rybníčků bylo sloveno 76 tisíc kusů lososovitých násad (Po, Pd, Li) v hodnotě
762 tisíc Kč.
Když k tomu všemu přičteme ještě přes padesát
úspěšně uspořádaných rybářských večírků, tak si
myslím, že se palkovičtí rybáři nemají za co stydět.

Od těchto vzpomenutých dob uplynula již řada
let, předpisy – dnes Rybářsky řád se podstatně zdokonalily, ale i zpřísnily, změnila a zproduktivnila se
i výroba vlastních rybích násad. Ale na druhé straně se též změnila i technika lovu, změnilo se náčiní k rybolovu, vždyť dnešní velejemné navijáky se
podobají doslova hodinovým strojkům. A rybářské
pruty? Zde výrobci neváhají použít tvrdých, ale přitom pružných uhlíkových materiálů sloužících při
výrobě anténních systémů umělých družic. A rybáři si je pojmenovali „dalekonosky.“ A proč ne? Když
dohodit s nimi 150 i více metrů je docela snadné.
Snad jediné, co zůstalo stejné, jsou ryby a rybářská vášeň všech vyznavačů „Petrová cechu“.
Na závěr mé krátké vzpomínky a poohlédnutí
do historie rybářství a vzniku MO ČRS Frýdek-Místek i MS ČRS Palkovice, mi prosím, dovolte ještě
jedno připomenutí.
Naši neziskovou organizaci za ty roky pro nás
budovaly desítky, ale možná nebo spíše určitě
stovky, dnes již v mnoha případech zapomenutých, dobrovolných funkcionářů i řádových rybářů,
kteří si loví své rybičky už jen v dalekých vodách
našeho rybářského patrona „Svatého Petra“. Chtěl
bych jim vyslovit na dálku naše poděkování a tichou vzpomínku.
Určitě budete se mnou souhlasit, když teď vyslovím oběma organizacím do budoucích let hodně úspěchů a dlouhého trvání.
Stanislav Harabiš
Petrův zdar!
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ZO zahrádkářů Palkovice

i na obrázcích. Také jsme se dozvěděli jejich různá specifika a také k čemu je použít a jak je zpracovat. V další části přednášky se Jarek Pavlíček
zaměřil na pěstování vinné révy – jakou odrůdu
a podle čeho vybírat. Kdy a jak zasadit, stříhat včas
a čím postříkat proti škůdcům… Také jsme se dozvěděli, jak zastřihovat i s praktickou ukázkou. Na
závěr pak pan Pavlíček odpovídal na konkrétní dotazy k sadbě, hnojení, rozmnožování, chorobám,
škůdcům ...

Přednáška – netradiční druhy ovoce
Ve středu 15. 2. 2017 proběhla v restauraci Pod
Habešem další plánovaná přednáška Bc. Jaroslava Pavlíčka na téma – pěstování netradičních druhů ovoce. Dozvěděli jsme se základní informace
k pořízení, sadbě, stříhání, hnojení a další opečovávání různých zajímavých ovocných odrůd jako
například Tomel, Muďoul, Fíkovník, Moruše, Jeřáb, Kdoule, Mišpule, Čínský hloh. Někteří účastníci již některé ovoce znali, ale některé druhy byly
pro nás docela nové, ty jsme si mohli prohlédnout

Přednáška – ořez ovocných stromů
Ve středu 1. 3. 2017 se uskutečnila v restauraci
Pod Habešem třetí a poslední přednáška z letošní jarní série pána Bc. Pavlíčka. Dozvěděli jsme se
od něj, jaký je rozdíl mezi jarním, předjarním a letním řezem. Dále, že řez rozlišujeme i podle stáří
stromu a druhu ovoce. Hlavně nesmíme zapomenout, že nejdůležitější je tzv. výchovný řez u kořenů a kmenů nových stromků. Nejdůležitější je pravidelná údržba, důležité je osvětlení uvnitř koruny
a také výživa rostlin. Po letošní zimě, kdy docházelo hodně i k poškození větví mokrým a těžkým
sněhem, je nutné všechny poškozené větve odstranit, začistit a ošetřit např. balzámem a zabránit
tak napadení škůdci a dalšímu poškození stromu.
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Došlo i na praktické ukázky řezu na větvích, které
přinesl Jarek Pavlíček. Na konci přednášky dostal
slovo i p. Lubomír Mitura, dlouholetý pěstitel Kiwi.
Od něj jsme se dozvěděli skoro vše o výběru, pěstování, opečovávání a zpracovávání kiwi – včetně
malé ochutnávky.

Děkujeme za všechny poskytnuté informace,
materiály a rady
Fotografie najdete na: http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Výroční členská schůze Palkovických zahrádkářů
V pátek 17. 3. 2017 proběhla v restauraci Pod
Habešem výroční členská schůze. Ve zprávě o činnosti za rok 2016 jsme si s Ing. Huškou zopakovali všechny akce, kterých jsme se zúčastnili a také pořádali – a že jich bylo. Pak předseda
revizní komise, Mudr. Leder přednesl zprávu revizní komise a celkovou zprávu o hospodaření jsme si
vyslechli od paní Zemánkové. Bylo
předáno ocenění ZO za 50 let členství panu Ladislavu Kocichovi, k životnímu jubileu v letošním roce
jsme poblahopřáli paní Boženě Vycpálkové a Ing. Františku Huškovi. Za aktivní činnost bylo uděleno
čestné uznání ZO – Mgr. Vladimíře Knollové a Mudr. Antonínu Lederovi.
Všichni jsme pak Ing. Františku Huškovi poděkovali za dlouholetou záslužnou činnost ve funkci
předsedy ZO ČZS – také obdržel
čestné uznání ZO a dárkový koš.

Na závěr proběhla volba předsedy ZO. Na návrh volební komise byla všemi členy jednohlasně
zvolena paní Lenka Žaarová. Ta
nás seznámila s plánem činnosti
na letošní rok, přivítala 8 nových
členů ZO a všechny členy vyzvala
k další aktivní činnosti.
Fotografie najdete na:
http://palkovice-zahradkari.
rajce.idnes.cz/
Aktuálně připravujeme:
21. 4. 2017 – zájezd – jarní
Flora Olomouc
13. 5. 2017 – zájezd do polských zahrad – Pisarzovice a Goczalkovice
Přihlášky a rezervace: p. Knollová – 725825816 a p. Žaarová
– 720751418

Za výbor ZO zahrádkářů
v Palkovicích Jarka Zemánková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
První miminko narozené v Palkovicích v roce 2017

Tatínku a maminko,
narodilo se Vám krásné miminko,
přejeme spoustu štěstíčka,
lásku všech a hlavně moc zdravíčka.
Dítě je to nejkrásnější,
co na svět přichází,
tak ať jste nejšťastnější
a vše Vám vychází.

Prvním miminkem narozeným v Palkovicích
v roce 2017 je Matěj Kubala. Narodil se 17. 1. 2017
v 14.29 hodin, vážil 3850 g, měřil 49 cm.
Rodičům Martinovi Kubalovi a Zuzce Kantošové jsem předala kytičku a dárek pro Matěje.

Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám všem přeje za
komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce. Foto Bohumila Šlachtová

Gratulujeme, maminko a tatínku.
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Blahopřejeme
Vše nejlepší k Vaším narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost, dlouhé žití,
ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přeje...
V měsíce únoru oslavili své krásné životní jubileum paní Jarmila Šimková 85 let z Palkovic,
paní Anežka Vyvialová 80 let z Myslíku.
Dále oslavili své krásné narozeniny paní
Františka Jurečková 94 let, pan Antonín
Polach 80 let oba z Palkovic.
V měsíci březnu oslavili své krásné životní jubileum pan Vilém Vlk 90 let, pan Jan Haluzík
92 let oba z Palkovic.
Panu Vilému Vlkovi bych při této příležitosti oslavy 90 let, chtěla poděkovat za obětavou
práci pro obec, kdy pracoval pro tiskovou komisi. Přeji pevné zdraví, osobní pohodu, lásku a spokojenost v kruhu svých nejbližších.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, lásky a pohody.

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

Rozloučili jsme se
Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál,
za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.
V březnu jsme se rozloučili s nejstarším mužem Palkovic panem Ladislavem Žáčkem.

Redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ vyslovuje upřímnou soustrast.
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HOLKY V AKCI

Recept na CIBULOVÝ
QUICHE (koláč)
Dnes je quiche považován za klasický recept francouzské kuchyně, samotné slovo „quiche“ však údajně vzniklo zkomolením německého
označení pro koláč – kuchen. Kořeny otevřeného
koláče s náplní z vajec, slaniny a tučné smetany
jsou zkrátka trochu bohatší. Jisté je, že Francouzi slané koláče dovedli k dokonalosti a právem je
řadí mezi fenomény své kuchyně – někam mezi
foie gras a créme brulée. „Zajímavé je, že většina klasických francouzských jídel je docela těžká,
v kuchyni se používají podobné techniky i suroviny jako v té naší, obsahuje hodně masa, a dokonce tuku... Přesto patří Francouzi k národům
s nejnižším výskytem kardiovaskulárních chorob
na světě,“ popisuje šéfkuchař Roman Paulus a přidává možné vysvětlení: „Francouz nemusí mít na
talíři půlku prasete, jeho jídelníček je mnohem
rozmanitější a taky obědvá dvě hodiny a už vůbec
se u jídla nestresuje.“

Z ingrediencí připravíme těsto, necháme ho
odpočinout alespoň hodinu v chladu, nejlépe do
dalšího dne. Těsto vyválíme na tloušťku asi 4 mm
a vložíme do koláčové formy, kterou jsme předtím vymazali olivovým olejem. Nezapomeňte těsto vytlačit až do okrajů formy a dno propíchat vidličkou. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka
a osmažíme na oleji. Během smažení přidáme slaninu nakrájenou na kostičky a podlijeme vínem.
Dusíme do odpaření vína. Odstavíme a necháme
prochladnout. Cibuli a slaninu přendáme do mísy
bez přebytečného tuku. Osolíme, opepříme, okořeníme provensálskými bylinkami. Dáme předehřát troubu na 180 °C. Do takto připravené směsi
nastrouháme sýr, přidáme smetanu a oba žloutky. Nalijeme náplň do formy na připravené těsto a strčíme do vyhřáté trouby. Pečeme 35 minut.
Upečený slaný koláč necháme mírně vychladnout.
Můžeme ho jíst studený nebo i teplý.

Těsto:
300 g hladké mouky
špetka soli
½ másla (125 g)
vlažná voda (100 ml)
Náplň:
6 velkých cibulí
150 g slaniny pokrájené na kostičky
dobrý olej na smažení (olivový)
250 g créme fraiche (hustá kysaná smetana)
sůl, čerstvě mletý pepř
150 g strouhaného tvrdého sýra (gouda)
špetka provensálských bylinek
2 žloutky
2 dcl bílého vína
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Recept na CRÈME BRÛLÉE
dlíku a na mírném ohni pomalu prohřívejte těsně
pod bod varu a odstavte. Žloutky a cukr vyšlehejte do husté pěny. Poté je zalijte ohřátou vanilkovou smetanou (lusk předtím vyjměte) a prošlehejte, aby se směsi spojily.
Vše přesuňte zpátky do rendlíku a na mírném
ohni míchejte 6 až 8 minut nebo tak dlouho, až
se pudink udrží na zadní straně lžíce. Pudink nalijte do ohnivzdorných zapékacích misek o objemu zhruba 200 ml a umístěte je do hlubší zapékací
misky nebo do vysokého plechu. Do nádoby pak
vlijte tolik vody, aby sahala do poloviny výšky zapékacích misek.
Pečte 25 minut nebo do chvíle, kdy pudinky
zpevní. Poté vyjměte zapékací misky z vysokého
plechu a nechte je přibližně tři hodiny chladit.
Každý pudink posypte dvěma lžičkami cukru,
urovnejte ho asi na 3 – 6 mm rovnoměrnou vrstvičku a ožehněte ji flambovací pistolí ve vzdálenosti asi 5 cm až 20 cm po dobu 30 vteřin až 2 minuty, až zkaramelizuje.

Crème brûlée je dezert skládající se z custardu (žloutky, smetana, cukr) a karamelové krusty
na povrchu. Ta je vytvořena rozžhavením cukru na
povrchu flambovací pistolí. Obvykle je servírován
studený v různě tvarovaných ohnivzdorných miskách (Ramekin). Custard je ochucen vanilkou, ale
může být ochucen i jinak, např. čokoládou, likéry
anebo různými druhy ovoce.
První zmínka je v Massialotově knize receptů
z roku 1691.
Ingredience:
500 ml smetany ke šlehání
1 vanilkový lusk, rozpůlený a vyškrábaný
4 žloutky
70 g co nejjemnějšího cukru krupice + 8 lžiček na
posypání (na posypání můžete použít cukr třtinový)
Postup:
Předehřejte troubu na 160 °C, horkovzdušnou na 140 °C. Smetanu a vanilku dejte do ren-
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KINO PALKOVICE
Program kina duben - květen 2017
Neděle 2. 4. 2017 v 17.00 (představení pro děti)

Lichožrouti

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek
vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství.
Animovaný / Rodinný
Česko / Slovensko, 2016, 83 min
Režie: Galina Miklínová
Hrají: Ondřej Trojan, Kryštof Hádek, Matěj Ruppert, Josef Somr, Jolka Krásná, Marek Taclík,
Tatiana Vilhelmová, David Novotný, Jan Maxián a další
Premiéra: 20. 10. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 58 %
Pátek 7. 4. 2017 v 19.30

Muzzikanti

Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska,
kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné
místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané
příběhy s dobrým koncem...
Romantický / Hudební
Česko, 2017, 109 min
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Sara Sandeva,
Markéta Konvičková, Magdalena Wronková a další
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 2. 3. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 50 %
Neděle 9. 4. 2017 v 17.00 (představení pro děti)

Putování tučňáků: Volání oceánu

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou
pouť do neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým
zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit těžkostem a nástrahám.
Dokumentární
Francie, 2017, 82 min
Režie: Luc Jacquet
Hrají: Dennis Storhøi, Lambert Wilson, Tomáš Hanák (vyp.)
Premiéra: 6. 4. 2017
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Pátek 21. 4. 2017 v 19.30

Manžel na hodinu

Zůstali jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne
se Kryštof přivést do bazénu aquabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být v přítomnosti
krásných aquabel) se všichni pustí do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel“...
Komedie
Česko, 2016, 104 min
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latinák, Eva Holubová, Zdena Studenková,
Zuzana Norisová, Norbert Lichý, Simona Babčáková a další
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 22. 12. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 49 %
Pondělí 1. 5. 2017 v 17.30 (V rámci líbání pod třešní od 16.30)

Pohádky pro Emu

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký
omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema
opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat život emocemi, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice, a tak Petr musí
učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji
potkají obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici předložit
uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí.
Romantický / Komedie
Česko, 2016, 112 min
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Oldřich Vlach,
Jiří Dvořák, Marek Taclík, Jana Bernášková a další
Premiéra: 3. 11. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 74 %
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Pátek 12. 5. 2017 v 19.30

Instalatér z Tuchlovic

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se
vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem,
nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje,
pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který
všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Komedie
Česko, 2016, 85 min
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař, Maruška Page, Petr Čtvrtníček,
Tomáš Matonoha, Barbora Poláková a další
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 6. 10. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 55 %

Pátek 19. 5. 2017 v 19.30

Všechno nebo nic

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví
v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží
po lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec
stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě
bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, „protože ji má rád“. A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali...
Komedie / Romantický
Česko / Slovensko, 2017, 107 min
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, Ľuboš
Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař a další
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 12. 1. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 63 %
Vstupné: 50 Kč / představení pro děti 30 Kč
Další akce konané v kině jsou uvedeny v části Kultura a společenský život,
Pozvánky na akce a Termínovém kalendáři.
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VeLIkoNOČNÍ tvOŘEnÍ
PRo DĚTi A DOSPĚLÉ
PŘIJĎTE SI S DĚTMI VYTVOŘIT
KRÁSNÉ DEKORACE NA VELIKONOCE

2.4.2017 oD 14:30
v bývaLé škoLe Na MysLíku
ObčerStvEní zaJištěno

S O KO L
MYSLÍK
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Pálení
čarodějnic
a

Stavění májky

Kdy: 30.4.2017 od 15:00 hod

Kde: na Travnatém hřišti na Myslíku
Vstup v ČA
R

ODĚJNICK
ÝCH
kostýmech
vítán!

Součástí programu bude:
- Zdobení a stavění MÁ JKY
- Soutěže pro DĚTI
- Výroba ČARODĚJNICE
- Opékání Buřtů
- Večerní posezení

SDH Myslík
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OBEC PALKOVICE VÁS VE SPOLUPRÁCI SE ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI ZVE NA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A STAVĚNÍ MÁJE

Kdy: neděle 30. dubna 2017 od 14 hodin
Kde: volnočasový areál za tělocvičnou v Palkovicích
Během odpoledne k tanci i poslechu zahraje

Michal Tučný Revival Band.
V podvečer společně zapálíme
čarodějnici a postavíme májku.
Pro děti bude připravena Škola čar a kouzel
Harryho Pottera.
Těšit se můžete na čarodějnické odpoledne plné her a soutěží zakončené
diskotékou.
Kostýmy ve stylu Harryho a jeho přátel (či nepřátel) budou odměněny!
Občerstvení bude zajištěno v čarodějné maringotce.
Vstupné dobrovolné.
Na akci Vás zve Obec Palkovice, SDH Palkovice a Pionýrská skupina MS.

www.palkovice.cz
www.facebook.com/ObecPalkovice
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Í
o POČAS

Za každéh

00
Zahaj s námi 20. května v 10.0

CYKLOSEZÓNU
OLEŠNÁ – AUTO

program pro ce

KEMP

lou rodinu

VSTUP ZDARMA

2 cyklotrasy

SOUTĚŽ

KYDECH
O POBYT V BES
ROU
POD LYSOU HO

fmnakole.cz

Děkujeme partnerům akce:

KULTURA F ≈ M

C

SDH Palkovice

Akci pořádá statutární město Frýdek-Místek prostřednictvím své organizace Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek, p. o. pod záštitou primátora města Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
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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

2/2017
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OBEC PALKOVICE VÁS ZVE NA

PRVOMÁJOVÉ LÍBÁNÍ

POD ROZKVETLOU TŘEŠNÍ

„Jelikož se říká, že každá dívka na první máj nepolíbená do roka uschne, přijďte i vy
opět po roce políbit tu svou dívku pod rozkvetlou třešní.“

Sejdeme se v pondělí 1. máje pod rozkvetlou
třešní u kulturního domu v Palkovicích.
V 16:30 vystoupí kapela 432 Hz.
V 17:00 se pokusíme překonat palkovický rekord
v počtu líbajících se párů,
který je aktuálně 16 párů.
V 17:30 v kině promítneme romantickou komedii Pohádky pro Emu.
Každý pár obdrží také malý dárek a bude mít možnost se zde zvěčnit na společné
fotografii.

www.palkovice.cz
www.facebook.com/ObecPalkovice
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INZERCE
Terénní služba

POSKYTUJEME PODPORU:


Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci např. v hospodaření s penězi, nákupy, ovládat domácí
spotřebiče, vyřídit jednotlivé příspěvky na úřadech, sestavit jednoduchý jídelníček a uvařit jej, s úklidem v
domácnosti a péči o oděvy.



Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis, připravit se na
pracovní pohovor, najít zaměstnání, doporučíme vám, jak hovořit se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme
vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).



Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo najdeme možnosti aktivit,
které ve Frýdku-Místku můžete využít.



Při přechodu z hospitalizace – můžeme vám pomoci s doprovodem z hospitalizace do místa bydliště a
zvládnout návrat domů.



Při samostatném pohybu – můžeme vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku, obnovit si návyky
v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do školy, na nákup, na úřady, do nemocnice či k lékaři.



Při porozumění nemoci, společně se pokusíme nalézt včasné příznaky zhoršení vašeho psychického stavu a
podporovat minimalizaci nutnosti hospitalizace.



Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme správný jídelníček a postup, jak správně o
děti pečovat, pomůžeme vám zajistit příspěvky, na které máte nárok, poskytneme podporu při vstupu dítěte do
školského zařízení, nalezneme možnosti vhodného trávení volného času s dětmi.

KDE A KDY NÁS NAJDETE:





Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“.
Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, stř eda 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané)
V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na místě,
které si sami zvolíte.

KONTAKT:

Služba je BEZPLATNÁ!

Tel.: 732 449 204, 731 759 039
E-mail: ZOOM@char itafm.cz
Web: www.char itafm.cz/zoom
Facebook: Ter énní služba ZOOM
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Termínový kalendář
1. 4.		

(Před) Velikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem – 13.00 – 17.00

8. 4.		

Deskohraní + hra Kufr – kulturní dům – 14.00 – 19.00

2. 4.		
19. 4.		
21. 4.		
23. 4.		
28. 4.		
30. 4.		
30. 4.		

1. 5.		
7. 5.		

13. 5.		
17. 5.		
20. 5.		
26. 5.		
27. 5.		
27. 5.		
28. 5.		

Velikonoční dílna – Myslík

Senior klub – beseda o abilympijských hrách ve Francii 2016
Zahrádkáři – zájezd: Flora Olomouc – jarní zahradní trhy

Pohádkové čtení pro celou rodinu – kulturní dům – 17.00
Putování za vínem Itálie + beseda – kulturní dům – 19.30

Pálení čarodějnic a stavění májky – Palkovice, volnočasový areál za tělocv. – 13.30
Pálení čarodějnic a stavění májky – Myslík – 15.00
Líbání pod třešní – u kulturního domu – 16.30
Jarní dílničky – kulturní dům – 17.00

Zahrádkáři – zájezd do Polských zahrad

Senior klub – zájezd na Hostýn a do Vizovic
Pochod okolo Palkovic

Ladies Night s panem Božským – kulturní dům – 18.00
Deskohraní – kulturní dům – 14.00 – 19.00

Palkovická struna 2017, volnočasový areál za tělocvičnou – 15.00
Pohádkové čtení pro celou rodinu – kulturní dům –17.00

Kino Palkovice
2. 4. v 17.00		

Lichožrouti 				

(představení pro děti)

9. 4. v 17.00		

Putování tučňáků: Volání oceánu 		

(představení pro děti)

7. 4. v 19.30		
21. 4. v 19.30		

1. 5. v 17.30		
5. – 21. 5.		

12. 5. v 19.30		
19. 5. v 19.30		

Muzzikanti

Manžel na hodinu
Pohádky pro Emu

Mistrovství světa v ledním hokeji 2017
Instalatér z Tuchlovic

(zápasy českého týmu)

Všechno nebo nic

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: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Frýdek-Místek. Internetová verze:
www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně
přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla
3/2017 je 26. 4. 2017. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice
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OBEC PALKOVICE PRO VÁS OPĚT PO ROCE V KINĚ PŘIPRAVILA

PROMÍTÁNÍ ZÁPASŮ MISTROVSTVÍ
SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2017

5. 5.
6. 5.
8. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
16. 5.

v 20:15
v 16:15
v 20:15
v 16:15
v 16:15
v 16:15
v 16:15

Česko
Bělorusko
Finsko
Česko
Česko
Francie
Česko

x
x
x
x
x
x
x

Kanada
Česko
Česko
Norsko
Slovinsko
Česko
Švýcarsko

Další zápasy českého týmu budou přidány dle vývoje turnaje.
Vstupné: 20 Kč
Občerstvení a točené pivo bude zajištěno.
Kino bude otevřeno 45 minut před zápasem.
Adresa kina: Palkovice 295, 739 41 Palkovice

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