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Úvodní slovo redakční rady
mace z této oblasti řízení obce se o tom dočtou
v samostatné kapitole.
Významnou oblastí činnosti ze života naší obce
je sport. Vzhledem k mimořádným sportovním
událostem a úspěchům v uplynulém období je
mu v tomto čísle věnováno více prostoru než jindy. Palkovice a Myslík to už není jen fotbal. Je tady
spousta sportů, které díky mimořádnému zápalu
a neutuchající snaze jít za úspěchem, dávno překonaly hranice okresních a krajských přeborů. Díky
skvělým sportovním úspěchům našich sportovců můžeme s hrdostí hovořit o mistrech republiky. A to s velkou radostí tlumočíme. Děkujeme
všem našim sportovcům, kteří svými výkony skvěle reprezentují naši obec na okresní, krajské a celorepublikové úrovni. A to mnohdy při nemalých
finančních nákladech. Pomyslnou špičkou ledovce je téma našeho rozhovoru, tentokrát o jednom
velkém, a hlavně splněném snu. Kéž by všechny
tyto úspěchy motivovaly i ostatní sportovní nadšence v obou částech naší obce. Věříme, že si
každý najdete v Palkovických listech své informace. Pokud vám budou tyto listy zdrojem inspirace
a také průvodcem volného času v letních měsících,
budeme za to velmi rádi.
Přejeme všem čtenářům a občanům obou částí obce spoustu krásných letních zážitků, hodně
zdraví a úspěchů.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa

Vážení a milí občané obou částí naší obce,
jsme přesně v polovině letošního vydávání Palkovických listů. Jak už obsah může napovědět, toto
vydání v pořadí už čtvrté opět přináší spoustu informací ohledně dění v naší obci. V úvodní části nepřehlédněte základní informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek bude letos vyplácen
dar na údržbu nemovitostí neboli částečná vratka
daně z nemovitosti. Za zmínku stojí článek o tom,
že v naší obci stále lépe třídíme odpad, o čemž
svědčí 4. místo v soutěži O keramickou popelnici
Moravskoslezského kraje. Pozemkové úpravy budou v katastru naší obce stále častějším tématem
v nejbližších létech. Jaké práce byly již započaty, se
dočtete uvnitř listů. Blíží se léto a s ním je spojeno
napouštění rodinných bazénů pitnou vodou. Že to
vůbec nemusí být „věda“, se dozvíte od těch nejpovolanějších. Žáci naší základní a mateřské školy
v uplynulém období dosáhli spoustu úspěchů
a prožili řadu zajímavých zážitků – více se můžete
dočíst v samostatné kapitole. Vzpomínkovou akci
u příležitosti 72. výročí osvobození naší obce od nacistické okupace nám připomene článek uvnitř listů. Na tyto významné události v dějinách Palkovic
a Myslíku nesmíme nikdy zapomenout. Blíží se léto
a s ním i spousta tradičních kulturních a společenských akcí. O jaké akce se jedná, se dočtete v rámci
samostatných pozvánek. Seriál o samosprávě přichází se svou nabídkou, případní zájemci o infor2
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
mé úvodní slovo dnes bude velmi stručné, jelikož jsem to nejdůležitější napsal přímo do článků
dále. Dovoluji si zde jen vypíchnout velký úspěch
naší hasičské zbrojnice v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2016, kde v tvrdé konkurenci řady
dalších významných staveb získala čestné uznání.
O tomto ocenění si můžete přečíst více informací
dále.
Rád bych vás ale touto cestou pozval na letní
kulturní akce, kterých bude opět mnoho. V červenci se můžete těšit na již třetí ročník Festivalu
dechovek, pivních a gulášových slavností. Letos
budete moci opět ochutnat nová piva z malých
pivovarů, dát si guláš od rekordního počtu soutě-

žících a poslechnout si dechovku od hudeb z blízkého i vzdálenějšího okolí.
V srpnu vás zvu na již XIV. ročník Obecních dožínek, o kterých se zajisté rozepíši více v příštích
listech. V mezičase mezi oběma akcemi na vás
čeká speciální letní kino s podtitulem „Zimní zábava v letním kině!“. Letos budeme hrát v pátky
a soboty celkem sedm představení a můžete se
těšit na zimní komedie a pohádky doprovázené
stylovou nabídkou občerstvení. A každý, kdo se
zúčastní minimálně 5x promítání, získá na závěr
malý „vánoční dárek“. Více o tomto se můžete dočíst v rubrice Program kina.
Přeji všem pěkné a radostné léto a letní prázdniny!
Ing. David Kula, Ph.D., MBA

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 6. 2017
ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 26. 4. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 26. 4. 2017, 4. 5. 2017, 22. 5. 2017 a 29. 5. 2017.
3. Informaci starosty Radima Bači o investičních projektech v obci.
4. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-4/2017.
II. schvaluje:
1. 1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Kateřina Loudátová, Slavomír Bača, a Ing. David Kula, Ph.D.,
MBA.
4. Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
5. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2017 fyzickým osobám,
které jsou přihlášeny k 31. 12. 2016 k trvalému pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční
dar ve výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo na účet
ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.
3
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B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2017 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 2016 vlastníky nemovitostí, užívaných
pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské
výrobě v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve výši 50 %
zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude
vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Evou Strašákovou ve věci nákupu pozemku
p. č. 1503, o výměře 1339 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1504, o výměře 699 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 183, rod. dům,
stavba stojí na pozemku p.č. 1504, pozemku p. č. 1505/2, o výměře 295 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1506, o výměře 160 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1507, o výměře
789 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1556/1, o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Palkovice.
Smlouvu o úschově finančních prostředků a listin uzavřenou mezi Obcí Palkovice, JUDr. Evou Janíkovou a Evou Strašákovou, jejímž předmětem je úschova kupní ceny a způsob a podmínky její výplaty
a úschova listin a způsob a podmínky jejich vydání v rámci nákupu pozemku p. č. 1503, o výměře
1339 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1504, o výměře 699 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 183, rod. dům, stavba stojí na pozemku
p.č. 1504, pozemku p. č. 1505/2, o výměře 295 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1506, o výměře 160 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1507, o výměře 789 m2, druh pozemku zahrada,
pozemku p. č. 1556/1, o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Palkovice.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Danielem Pustkou ve věci nákupu pozemku
p. č. 1502, druh zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 462 m2, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 434, jiná st.p., stavba stojí na pozemku p.č. 1502, vše k. ú. Palkovice.
Smlouvu o úschově finančních prostředků a listin uzavřenou mezi Obcí Palkovice, JUDr. Evou Janíkovou a Ing. Danielem Pustkou, jejímž předmětem je úschova kupní ceny a způsob a podmínky
její výplaty a úschova listin a způsob a podmínky jejich vydání v rámci nákupu pozemku p. č. 1502,
druh zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 462 m2, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 434,
jiná st.p., stavba stojí na pozemku p.č. 1502, vše k. ú. Palkovice.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Tomášem Dreslerem a Marií
Dreslerovou ve věci nákupu pozemku p. č. 402/2, k. ú. Palkovice o výměře 22 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Tomášem Mikušem ve věci nákupu pozemku p. č. 323/2, k. ú. Palkovice o výměře 8 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Vyvialem Stanislavem a Vyvialovou Jiřinou ve věci nákupu pozemku p. č. 3104/4 k. ú. Palkovice o výměře 113 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Karlem Zeleným a Olgou Zelenou ve věci nákupu pozemku p. č. 457/2, k. ú. Palkovice o výměře 3 m2 dle geometrického plánu
č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Rostislavem Vašíkem a Janou
Vašíkovu ve věci nákupu pozemku p. č. 3104/16, k. ú. Palkovice o výměře 2 m2 dle geometrického
plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Janou Vašíkovou ve věci nákupu
pozemku p. č. 3104/17, k. ú. Palkovice o výměře 30 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, ve věci darování pozemků pozemky parc. č. 3104/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 402 m2, parc.
4
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17.
18.
19.

20.

21.
22.

č. 3104/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 381 m2, parc. č. 3104/13 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 342 m2, parc. č. 3104/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
35 m2 a parc. č. 3104/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 884 m2, vše dle geometrického plánu č. 2015-554/2016 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017
Rozpočtové opatření č. 3 - rok 2017.
Vyjádření souhlasu k účetní závěrce Obce Palkovice za rok 2016.
Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2016, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to s výhradami, na základě nichž Obec Palkovice přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §10 odst. 3. písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. - písm.
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu – dle § 219 zákona 134/2016 Sb. uveřejní Obec
Palkovice na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejích změn
a dodatků, jejichž cena přesáhne 500 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a to do 16. 6. 2017.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 1/2017 o nočním klidu.
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na realizaci díla Dostavba tělocvičny ve sportovním
areálu v Palkovicích.

III. zamítá:
1. Převedení provozu poštovních služeb na Obec Palkovice formou Pošta partner.
IV. ukládá:
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi v termínu do 15. 6. 2017 vyrozumět zhotovitele stavby Chodník na
komunikaci III/4848 (dolní konec) a technický dozor investora o zahájení požadavků zadavatele na
reklamaci provedeného díla s opravou a odstraněním jejich vad a po technickém dozoru investora požadovat vrácení části finanční odměny za nedodržení smlouvy spojené s vadou provedeného
díla.
2. Místostarostovi obce Davidu Kulovi zajistit do 15. 8. 2017 zprovoznění nových webových stránek
obce.
V Palkovicích dne: 5. 6. 2017

Radim Bača					
Starosta							

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

Hasičská zbrojnice získala čestné uznání v rámci soutěže
Stavba Moravskoslezského kraje 2016
Jedná se již o několikáté ocenění a uznání pro
tuto výjimečnou stavbu v naší obci, která šíří dobré
jméno Palkovic. Na přelomu roku byla zbrojnice vybrána mezi nejlepší dřevostavby ČR a na Slovensku,
o zbrojnici vyšlo již několik článků, kdy nejaktuálnější bude otištěn v následujícím měsíci v odborném
časopise zaměřeném na dřevostavby. Naše hasičská zbrojnice se tak stává pomalu jedním z významných symbolů Palkovic.

Ve čtvrtek 15. června proběhlo v ostravském Landek parku slavnostní vyhlášení výsledků již 11. ročníku prestižní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2016. V této soutěži významně uspěla také rekonstrukce hasičské zbrojnice v Palkovicích architekta
Kamila Mrvy, která získala od odborné poroty Čestné
uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce (viz strana 6). Uznání je o to významnější,
že konkurence v této kategorii byla ze všech největší.
O ocenění se ucházelo celkem devět staveb a naše
zbrojnice byla vybrána mezi tři nejlepší.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
5
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Kontrolní měření rychlosti a průjezdu vozidel
V období od 3. do 13. dubna 2017 probíhalo, na
základě objednávky dopravní komise obce, kontrolní měření průjezdu a rychlosti u necelých 56 tisíců

vozidel v obci. Téměř 19 tisíc jich překročilo povolenou rychlost. I když číslo vypadá hrozivě, není to tak
zlé, většinou se jednalo o malé překročení rychlosti.

7
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Samotná Obec učinila v posledním období
řadu opatření ke zvýšení bezpečí na silnicích ve
vesnici. Pokračuje výstavba chodníků, úpravy vodorovného i svislého dopravního značení pro
chodce i motoristy, jsou umísťována výhledová zrcadla, probíhají stavební úpravy křížení silnic, místa pro přecházení a chystají se další kroky ke zvýšení bezpečí v dopravě – příčné prahy ke snížení
rychlosti.
Najdou se další náměty ke zvýšení dopravní
bezpečnosti. Ne všechno lze těmito kroky možné
ovlivnit. Sebevětší opatření s vynaložením nemalých finančních prostředků nezabrání tomu, aby
samotní řidiči-lidé, soustavně neporušovali pravidla silničního provozu. Na to jsou veškerá učiněná
preventivní opatření krátká, což dokládají každodenní situace v různých částech obce ilustrativně
znázorněné na fotografii.
Mgr. Petr Gřes

Vyhodnocením měření záznamového zařízení získala obec cenné údaje k samotnému počtu
průjezdu i rychlosti vozidel v obou směrech, jak
z Frýdku-Místku tak z Kozlovic. Výsledky měření
pomohou dopravní komisi k přijetí dalších preventivně bezpečnostních opatření.
Ve směru od Frýdku-Místku do Palkovic přejelo v období deseti dnů 27 388 vozidel. V opačném směru tedy od Kozlovic jich projelo o více jak
1000. Nejpočetnější skupinou jsou osobní automobily, následují jednostopá vozidla, pak nákladní
auta a poté nákladní auta s vlekem (viz tabulka).
Nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/hod, překročilo ve směru od Kozlovic 11 039 a od Frýdku-Místku
7 672 řidičů. U čtyřech řidičů zaznamenalo zařízení
dosažení či překročení 100 km rychlosti.
Získané informace byly poskytnuty dopravním
policistům Územního odboru Frýdek-Místek k dalšímu využití a přijetí opatření.
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INFORMACE PRO OBČANY
Pravidla pro poskytování daru na údržbu nemovitostí
a jejich okolí v roce 2017

Rada obce Palkovice schválila tato pravidla pro
poskytování daru na údržbu nemovitostí a jejich
okolí v roce 2017. Dar bude vyplacen formou darovací smlouvy při splnění následujících podmínek:

2. Právnická osoba, fyzická osoba samostatně
výdělečně činná (OSVČ) - poplatník daně
z nemovitostí (dále jen příjemce daru), který vlastní v obci Palkovice nemovitosti určené k podnikání:

1. Fyzická osoba – poplatník daně z nemovitostí (dále jen příjemce daru):

• Předloží doklad o oprávněnosti jednat
v dané věci a doklad totožnosti.
• Předloží před podpisem darovací smlouvy
doklad o vlastnictví nemovitostí, u kterých
žádá o dar.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před podpisem smlouvy (složenkou, výpisem z účtu či
obdobným dokladem). V případě, že příjemce daru vlastní nemovitosti i v jiných katastrálních územích, doloží rozúčtování částky,
která je uhrazena za nemovitosti v obci Palkovice. Toto rozúčtování provede na základě
žádosti poplatníka daně finanční úřad.
• Nemá v den podpisu dohody dluh vůči obci
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby).

• Měl k datu 31. 12. 2016 trvalý pobyt v obci
Palkovice.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před
podpisem smlouvy (složenkou, výpisem
z účtu či obdobným dokladem). V případě,
že příjemce daru vlastní nemovitosti i v jiných katastrálních územích, doloží rozúčtování částky, která je uhrazena za nemovitosti
v obci Palkovice. Toto rozúčtování provede
na základě žádosti poplatníka daně finanční úřad.
• Nemá v den podpisu smlouvy dluh vůči obci
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby). Tato podmínka se vztahuje
rovněž na všechny osoby s trvalým pobytem
v nemovitosti, na níž je požadováno poskytnutí daru.

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na
Obecním úřadu v Palkovicích od 10. 7. 2017
do 30. 11. 2017.

Smlouvu bude možno uzavřít osobně po
předložení dokladu totožnosti na Obecním
úřadu v Palkovicích od 10. 7. 2017 do 30. 11.
2017.

Rada obce si vyhrazuje právo ve sporných či jinak nejasných případech dar individuálně projednat a o poskytnutí rozhodnout svým usnesením. Na
poskytnutí tohoto daru nemá žadatel právní nárok.

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech
Společnost Ovod zaměřující se především na
odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo
prodej změnila svůj název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které
kromě služeb v oblasti vodoměrů zajišťuje také
provoz zákaznické linky.
Vodotech provádí na základě smlouvy se
SmVaK Ostrava odečty domovních a průmys-
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lových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří přicházejí
s odběrateli do kontaktu, budou vybaveni identifikační kartičkou v souladu se změnou názvu
společnosti, změnou projde také jejich oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo firemní tiskoviny. Zákazníků se
tato změna při běžné činnosti společnosti nijak
nedotkne.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK
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Palkovice oceněny za třídění odpadu
Ve 13. ročníku soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byla oceněna i naše obec Palkovice, a to krásným 4. místem v kategorii obcí
mezi 2 500 – 15 000 obyvateli.
Do této soutěže, každoročně pořádané Moravskoslezským krajem a společností EKO-KOM,
bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Hodnotilo se především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele,
hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.
V současnosti snad v každé obci nalezneme barevné kontejnery na tříděný odpad, což
je dobře. Odpady z těchto kontejnerů totiž mají
ještě další využití: sklo a papír beze zbytku, plasty z 97 %.
Navíc v roce 2024 má začít platit zákaz skládkování využitelných odpadů, proto je důležité,

abychom ve třídění odpadu pokračovali i nadále.
Je tedy dobré, že v Palkovicích se nám to daří, že
tu máme dostupné kontejnery, a že to je i vidět
(viz udělené ocenění).
Představitelé obcí a měst, které jednotlivé kategorie vyhráli, se shodli na tom, že důležitá je
především zodpovědná výchova dětí a mládeže.
Začínat s tříděním ve škole, postupně pak i v rodině...
Za sebe musím také říci, že při samotném vyhlášení, které proběhlo na konci května v Hradci nad Moravicí, jsem byl opravdu hrdý na to, že
jsem z Palkovic. Na to, že jsme byli oceněni, a že
nám není jedno, jak tady žijeme a jak tady budou
v budoucnu žít i naše děti.
Za to vám všem patří velké poděkování.
Ing. Richard Vysloužil

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palkovice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek zahájil řízení o komplexních pozemkových
úpravách v katastrálním území Palkovice. Účelem
pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelují se nebo

dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního
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V letošním roce budou probíhat v katastru Palkovice geodetické práce týkající se zaměření skutečného stavu, práce již byly zahájeny,
v současné době se na pozemcích v nezastavěné části obce pohybuje 4 – 6 geodetů. Měří se
vše, vyježděné polní cesty, remízky, meze, louky, sady, kraje polí, různé malé a velké vodní
toky, rybníky, ploty na hranicích intravilánu (zastavěná část obce) a extravilánu (nezastavěná
část obce pole, louky apod.) Další geodetickou
prací je vytyčení vlastnických hranic, které tvoří tzv. obvody pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav vymezuje část řešeného území pozemkovými úpravami a odděluje ho od
území neřešeného, tedy intravilánu. K vytyčení vlastnických hranic budou zváni vlastníci, aby
se mohli k vytyčení vyjádřit, popř. s nimi budou
projednány případné změny. Vše se děje na základě konzultací s vlastníky, kteří budou obesíláni zvacími dopisy z pozemkového úřadu ve
Frýdku-Místku.

hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Celé tvorbě nové digitální mapy předchází polohopisné zaměření skutečného stavu krajiny tak, aby
se parcely tvořily na skutečných porostech, stává
se, že za roky les prorůstá do polí, vodní toky mění
své řečiště, tvoří se neplodné půdy a podobně.
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Palkovice je firma
EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA – GEOPORT“, Fišova 403/7, 702 00 Brno-Černá Pole.
Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav mohou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, po
dobu provádění pozemkových úprav vstupovat
a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

Jak správně napouštět bazén
které by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK Ostrava, kde jim
budou poskytnuty detailní informace o možnosti
dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl
osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění je dána kromě ceny vody
především vzdáleností od nejbližšího střediska
SmVaK Ostrava, které službu poskytuje.
Opatrnost je na místě také v případě, že si
lidé napouštějí bazén ze své studny. Je vhodné si
nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
Kromě základních chemických ukazatelů, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by
mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci vody
a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve
vodě přítomné. To má za následek nejen tvorbu
vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů,
ale třeba i nevzhlednou barvu vody.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK

Léto je za dveřmi, a nejen děti se těší na koupání v domácích bazénech. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli
zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti?
Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě
napouštět prostřednictvím své přípojky bazén ve
stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může totiž dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody
v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin
a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Tyto nárazové odběry mohou také
způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví na přípojkách ostatních odběratelů, kteří můžou
být omezeni v jejich požadovaném odběru ze sítě.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve
všední den.
Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení než bazén napouštět z vodovodní
sítě. Tím je objednávka dovozu vody naší autocisternou. Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem,
11
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Školní dění
no setkání bývalých zaměstnanců školy. Děkuji všem zaměstnancům školy za přípravu tohoto
školního projektu, také všem pamětníkům, kteří
žákům vyprávěli, a bývalým zaměstnancům.
O přijetí do mateřské školy požádalo při zápisu dne 11. května 2017 celkem 45 dětí, 6 přijatých dětí rodiče pak dodatečně odhlásili, protože podávali současně přihlášky do více mateřských škol. Do školky tak nastoupí 36 dětí, z toho
13 dětí mladších 3 let. Nebyly přijaty celkem
4 děti, z toho dvě s trvalým pobytem v jiných
obcích, jedno dvouleté dítě a jedno dítě, které
k 1. 9. 2017 ještě nebude mít ani 2 roky.
Děkuji policistům z místního oddělení policie v Palkovicích za preventivní akci, kterou pro
naše žáky ve spolupráci s dopravní policií připravili
v rámci celosvětové akce Týden bezpečnosti, kterou pořádala OSN v týdnu od 8. do 14. května
2017. Akce byla zaměřena na dodržování zákonem nastavených rychlostních limitů, součástí byly
přednášky ve škole, praktické jízdy na školním dopravním hřišti a ukázky práce dopravní policie zaměřené na měření rychlosti u školy a následné řešení s řidiči. 
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

U příležitosti 15. výročí provozu nové školní
budovy v Palkovicích se žáci a zaměstnanci školy
na jaře zapojili do školního projektu Škola v proměnách času. Žáci navštívili starou školu v Kozlovicích, zámek Kunín, muzeum J. A. Komenského,
na besedách s pamětníky se dozvěděli, jak vypadalo školní vyučování v minulosti, pro veřejnost
byla připravena školní výstava starých učebních
materiálů, učebnic, pomůcek a den otevřených
dveří s ukázkami výuky. Současně bylo připrave-
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Předškoláci ve škole, program „My se školy nebojíme“
V úterý 16. 5. 2017 se ve třídě 2. B sešli budoucí prvňáčci společně s rodiči, aby si vyzkoušeli, co je od září čeká. Paní učitelky připravily zajímavý program. Děti mohly ukázat, co se naučily ve školce, předvedly svou pohotovost při hádání hádanek a šikovnost při výrobě papírového

klauna. Za pomoci rodičů každý splnil svůj úkol
na výbornou. Na závěr se děti naučily novou písničku a s chutí si ji ihned zazpívaly. Budoucím
prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo
a 1. září se těšíme, až se společně setkáme.
Učitelky 1. stupně ZŠ Palkovice

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V pondělí 15. a v pátek 19. května 2017 se na
dopravním hřišti ve Frýdku-Místku konala tradiční soutěž mladých cyklistů. V pondělním kole
okrsku Místek obsadili naši žáci v obou kategoriích první místa, do pátečního okresního kola
jsme ale z organizačních důvodů přihlásili pouze starší žáky. Ti ve složení Michal Bužek, Kristina Gřesová, Adéla Chýlková a Ondřej Šnajder
úspěšně zvládali i náročnější disciplíny okresní

úrovně a za vítěznou 11. ZŠ z Frýdku-Místku obsadili 2. místo. Postup do krajského kola jim tentokrát unikl pouze o jeden bod.
Zbývá jen dodat, že v mladší kategorii nás reprezentovali Oliver Grzych, Marek Kozel, Eliška
Ručková a Alice Vraníková, kteří snad v budoucnu navážou na úspěchy svých starších spolužáků
a propracují se třeba i do krajského kola.
Mgr. Lukáš Bolek
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Branná soutěž WOLFRAM
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se na 7. ZŠ ve Frýdku
– Místku konala branná soutěž WOLFRAM, která proběhla v rámci POKOS (přípravy občanů
k obraně státu). Naši školu reprezentovala dvě
čtyřčlenná družstva tvořená žáky VIII. třídy ve
složení Samuel Krpec, Adéla Chýlková, Vojtěch
Bosák, Adéla Dybalová, Jakub Machálek, Kristina Gřesová, Vít Jakub Pavlas a Veronika Kocurková. Děti soutěžily v netradičních disciplínách,
jako je přechod minového pole, překážková drá-

ha, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové
pistole, poskytování první pomoci. Součástí soutěže byl i vědomostní test týkající se paradesantního výsadku vyslaného z Anglie během druhé
světové války. Na všech stanovištích žáci sbírali
body do konečného umístění. Z celkového počtu
devíti družstev se naši žáci umístili na pěkném
4. místě. Všem zúčastněným žákům děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Tomalík

Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice
Ve středu 7. 6. 2017 se na fotbalovém stadionu v Brušperku konaly lehkoatletické závody základních škol spadajících do povodí Ondřejnice.
Sportovního klání se zúčastnilo celkem 9 škol, jejichž žáci se utkali v silových i vytrvalostních disciplínách, jako jsou sprint na 60 m, hod míčkem
(granátem), skok daleký a vytrvalostní běh na
600 m (900 m). Naši školu reprezentovalo celkem
21 žáků, kteří si odvezli celkem 7 cenných kovů.
Naším nejúspěšnějším sportovcem byl Jakub Kuče-

ra, který obsadil dvě 2. místa ve vytrvalostním běhu
a skoku dalekém. Na stupních vítězů se umístily
také Anna Talová (3. místo ve vytrvalostním běhu),
Alena Mikešová (2. místo ve vytrvalostním běhu),
Laura Kubačáková (1. místo v hodu), Alexandra Radová (2. místo v hodu) a Kristina Gřesová (3. místo
ve sprintu). Všem žákům a žákyním děkujeme za
sportovní reprezentaci školy a přejeme jim mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Pavel Tomalík

Po stopách Karla IV.
Ve dnech 9. 5. - 13. 5. 2017 podnikla pátá třída
výpravu po stopách Karla IV. Tato výprava nás zavedla až na Českomoravskou vrchovinu do malebné vesničky Svojanov a okolí. Při této výpravě jsme se seznámili s historií nejen Karla IV., ale
také Přemysla Otakara II., který je spjat s hradem
Svojanovem, ale nesmíme opomenout zmínit
i hudebního velikána Bohuslava Martinů, který se
narodil ve světničce, ve věži poličského kostelíka.

Tato výprava se uskutečnila za podpory ředitele ZŠ pana Fišera, za podpory rodičů 5. třídy
a díky vychovatelkám – Janičce Radové a Martince Fatrdlové.
Touto cestou bych vám všem chtěla poděkovat, že jsem se s vámi mohla podělit o krásu
mého rodného kraje.

Mgr. Šárka Juřicová

Výpravy na Lysou horu
Žáci 4. třídy se zúčastnili výstupu na Lysou
horu v rámci projektu „Společně na Lysou horu“,
který organizuje Klub českých turistů na podporu zdravého pobytu v přírodě pro děti.
Také 5. třída se vydala na Lysou horu. Nejednalo
se pouze o zdolání nejvyššího vrcholu Beskyd, ale
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cestou jsme poznávali ekosystémy. Dozvěděli jsme
se informace z podvodního světa, o šelmách našich lesů a flóře, která nás celou cestu obklopovala.
Za velmi zajímavé informace, které nám po celou dobu poskytoval pan Martin Hlaváč, děkujeme.
Žáci 4. a 5. třídy
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Biologická olympiáda
Školní kolo biologické olympiády proběhlo koncem ledna. Tématem letošního kola bylo „Detektivem v přírodě“. Zúčastnilo se ho asi
20 žáků ve dvou kategoriích. Ti nejlepší postoupili do okresního kola.
Podmínkou postupu bylo vypracování vstupního úkolu. Soutěžící si vybírali z několika témat, např. Pobytové znaky, Stopy v přírodě, Hálky.
Vyhotovení tohoto úkolu bylo velmi časově náročné. Samotná soutěž
se skládala ze tří částí. Nejdříve žáci
prošli testem, pak určovali rostliny
a živočichy, a nakonec prokázali své znalosti při laboratorní práci. V starší kategorii naši školu repre-

zentovali Adéla Chýlková a Samuel
Krpec. Oba byli úspěšnými řešiteli. V mladší kategorii jsme měli dvě
želízka v ohni., Magdalénu Jursovou a Vendulu Veselkovou. Magda
obsadila krásné 6. místo a Vendula ve své kategorií zvítězila. Tím si
zajistila postup do krajského kola.
Čekala ji spousta práce. Nechtěla
nic podcenit. V obrovské konkurenci vybojovala skvělé 2. místo.
O prázdninách se za odměnu zúčastní setkání nejlepších mladých
biologů v České republice. Všem
soutěžícím blahopřejeme.
Mgr. Ludmila Skarková

Regionální soutěž v cizích jazycích „Jazyky hrou“
Dne 12. května 2017 se konala v Havířově
v ZŠ Mládežnická regionální soutěž v cizích jazycích „Jazyky hrou“. Jde o soutěž dvojic, které
musí plnit v omezeném čase různé typy úloh na
dané téma – letos to byla móda. Žáci si prověřili
své vědomosti, schopnost rychle reagovat, a především mezi sebou spolupracovat. V anglickém

jazyce naši školu reprezentovaly Kateřina Žváková a Eliška Kubalová (žákyně 9. třídy), ve velké
konkurenci se umístily na 16. místě. V německém jazyce soutěžili Matěj Minarčík (7. třída)
a Hana Polášková (9. třída), byli ze všech dvojic
nejlepší a získali 1. místo.
Mgr. Jitka Krpcová
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Novinky ze zahradnického kroužku
Dne 18. 5. 2017 se konala soutěž Mladý zahrádkář. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
Mladší žáci 4. - 6. ročník: Adriana Polášková,
Anička Olejníková, Nikol Kupčáková, Karolína
Bužková, Monika Míčková, Alice Vraníková, Zuzana Kulová, Evelína Vašková, Barbora Káňová.
Starší žáci 7. - 9. ročník: Matěj Halata, Jan Pělucha, Vendula Veselková, Tereza Radová, Eliška
Václavíková, Eliška Šotkovská, Alena Mikešová.
Žáci psali velmi těžký test, který obsahoval
otázky z oboru zahradnického a přírodopisného. Druhá část byla poznávačka plevelů, stromů,

keřů, semínek, trvalek. Dětí se řádně připravovaly
jednak ve škole v kroužku, ale i doma, což bylo
velmi vidět.
První místo v mladší kategorii získala Alice
Vraníková z 6. třídy. Za starší žáky první místo
Vendula Veselková ze 7. třídy.
Obě postupují do celorepublikového kola do
Prahy, které se koná ve dnech 16. 6. - 18. 6. 2017.
Oběma držíme palce. Všem dětem moc děkuji za
snahu za zájem se něco nového naučit.
Za zahradnický kroužek
Libuše Kocichová

Celorepubliková soutěž „Mladý zahrádkář“
Ve dnech 16. - 18. června jsem se zúčastnila
národního kola soutěže „Mladý zahrádkář“. Národní kolo se konalo v Praze na Střední stavební
a zahradnické škole, kde jsme byly také ubytovány. Za naši školu jsme jely dvě. Já, Alice Vraníková, 6.B (1. místo v okresním kole nejmladší
kategorie) a Vendula Veselková, 7. třída (1. místo
v okresním kole starší kategorie). Bylo nás celkem
91 soutěžících, soutěžilo se ve třech kategoriích.
V Praze jsme strávily tři dny. Součástí progra-

mu byla i prohlídka Prahy spojená s výletem lodí
po Vltavě. Soutěž se konala v sobotu ráno a vyhodnocení bylo až večer. Celý den nás napínali.
Odpoledne jsme byly v Botanické zahradě, která patří ke škole. Skončila jsem na 22. místě z 39
soutěžících a Vendula byla 13. ze 41 soutěžících.
Soutěž byla letos velmi těžká, hlavně poznávací
část, takže jsme s výsledkem spokojeny.
Celý výlet do Prahy se mi líbil.
Alice Vraníková, žákyně 6.B

Výlet 9. třídy do Prahy
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Turistický kurz
Turistický kurz je za námi. S žáky sedmé
a osmé třídy jsme vyrazili za krásami přírody do
Horní Bečvy, kde jsme se během tří slunných dní
učili orientovat se na mapě i v terénu a nachodili dohromady téměř 40 km, během kterých
jsme navštívili nově zrekonstruovanou chatu na
Martiňáku, nejvyšší vrchol Zlínského kraje Čertův

mlýn s nadmořskou výškou 1206 m. n. m., chaty
na Pustevnách a prozkoumali okolí vodní nádrže
Horní Bečva a spoustu dalších krásných zákoutí
této malebné krajiny. Volný čas žáci vyplnili míčovými hrami a dalšími aktivitami. Celým kurzem
nás provázela pohodová atmosféra a spokojenost žáků.
Mgr. Pavel Tomalík
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Česko-polské setkání
Dne 7. a 8. června přijeli na pozvání pana starosty Radima Bače děti z Polska se svými učiteli a strávili společný čas s našimi žáky šestých
tříd.
První den proběhl ve sportovním duchu. Nejdříve žáci zápolili v netradičních disciplínách
v tělocvičně, odpoledne navštívili aquapark Olešná. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí,
mohli využít cestu zpět do školy jako procházku. Po vydatné večeři, kdy byl zajištěn program
tanečním klubem Antonio, si děti zatančily, na-

učily se nový tanec a zahrály si několik her. Večer se naši žáci odebrali domů a Poláci se uložili
ke spánku ve školní družině. Druhý den pak děti
vyrazily na výlet. Navštívily Aragonitové jeskyně
v Teplicích nad Bečvou, zámek Lešná a ZOO.
Žáci příjemně strávili dva dny a navázali nová
přátelství. Už nyní se všichni těší na společné
podzimní setkání v polském Bujakowě a Witkovicích.

Mgr. Ludmila Skarková
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Palkovice a Myslík vzpomínaly
lehce vzdát, kladli postupujícím ruským jednotkám
tuhý odpor. Aby zpomalili postup osvobozenecké
armády, vyhodili most přes říčku Olešná a zaujali
palebná postavení. Hlavně pod Hůrkami, na Chlebovické cestě i v Myslíkovském kopci. Bylo zajato
několik místních mužů, kteří byli uzavření ve dvoře usedlosti pana Františka Žídka (čp.110) jako rukojmí. Ti měli být postřílení, kdyby se objevil jen
náznak nějaké partyzánské akce.
Podobně to bylo týž den, jen o několik hodin
později na Myslíku. Tam obyvatele prožívali pravou hrůzu. Německá vojska na ústupu se přímo
valila přes vesnici. U kaple si narychlo postavila dělostřeleckou baterii s několika tanky, aby využila výhodného přírodního terénu pro obranu
a zpomalení postupu osvoboditelů. Již před tím se
opevnili v Hůrkách i Babí hůře.
Nejhorším dnem byl pátek 4. května. Ženy
s dětmi opouštěly své domovy a přemísťovaly se na odlehlejší místa, aby nezůstaly v přímém
ohnisku připravovaného boje a odporu. U stavení

„Pátý květen zůstane navždy pro naše obce
Palkovice a Myslík nezapomenutelným svátkem,
dnem počátku svobody, osvobození od hrůz, útlaku a ponížení, dnem porážky fašistických okupantů, ale i dnem oslav a vděčnosti našim osvoboditelům-vojákům Rudé armády.“
Těmito slovy za doprovodu živé hudby, kapely
Palkovjanka, hymnou české republiky, položením
věnců a zapálením svíček, zahájil starosta obce
pan Radim Bača pietní akty u všech tři památníků osvobození v obou částech obce u příležitostí oslav 72. výročí ukončení druhé světové války
i vzpomínkou na popravené a umučené spoluobčany, padlé rudoarmějce i amerického letce bojujících za svobodu v nejničivější válce lidských
dějin.
Nebylo to zase tak úplně lehké a snadné. Již od
30. dubna se hrnulo přes Palkovice a Myslík nesčetné množství německého vojska s děly a vojenskou technikou. Byli ubytování skoro ve všech
stodolách i s koňmi. Nepřátelé se nehodlali jen tak
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zůstali jen muži, kteří byli připravení zachránit, co
se dá. Stejně jako v Palkovicích Němci sebrali mnoho mužů jako rukojmí, které zavřeli do hospody Na
Fojtství a do místní školy, pod pohrůžkou zastřelení
sebemenšího náznaku partyzánského odporu.
Osud však tomu nechtěl. Nekonaly se nové Lidice. Čas nedovolil, aby fašistická „Wehrmacht“
zchladila svůj marný vztek nad prohranou válkou.
Jakmile Němci zjistili, že od Frýdlantu do Lhotky, obchvatem pronikají sovětská vojska, nastal
mezi nimi poprask a dali se na zběsilý útěk. Čehož
osvoboditelé využili, vnikli rychlé do vesnice, muže
osvobodili a Němce vyhnali.
Příchod rudoarmějců do obou vesnic byl radostný! Na mnoha domech byly vyvěšeny nejen
české, ale i sovětské vlajky. Rodiny se opět šťastně
a ve zdraví vrátily do svých domovů.
První chvíle svobody však byly poznamenány krutou tragédií, kdy ustupující německá vojska
zastřelila v Zátopkově lomu na Myslíku, ranou do
týla, šest palkovických občanů, dva občany Metylovic a jednoho neznámého vojína, zřejmě sovětského zajatce.

Při ústupu Němců bylo za frontových bojů dne
5. května zasaženo zbloudilými střelami pět našich
občanů. Čtyři občané přišli o život při totálním nasazení v Říši.
Za ilegální činnost, která byla gestapem odhalena, bylo zatčeno, žalářováno, usmrceno nebo
popraveno dalších 18 našich občanů.
V přímém boji za osvobození naší obce položilo život osm sovětských vojáků, z nichž nejmladšímu bylo sotva 19 let. Na území Palkovic zemřel
také americký letec, který byl se svým letounem
sestřelen nad Ostravou.
5. květen 1945 zůstane pro obě obce Palkovice a Myslík dnem počátku svobody, dnem
porážky fašizmu i dnem oslav a vděčnosti naším osvoboditelům – vojákům sovětské armády. Čest a sláva všem hrdinům i obětem druhé
světové války!
Nikdy nesmíme zapomenout!

Pro připomenutí chvil těžkých, ale i radostných
napsal tuto vzpomínku Stanislav Harabiš za použití publikace „600 let Palkovice a Myslík.“
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Pochod Okolo Palkovic
V sobotu 20. května se po několika letech opět
uskutečnil pochod Okolo Palkovic. I přes chladnější počasí se pochodu zúčastnilo téměř 80 dětí
i dospělých. Při cestě z Myšák Western Ranch přes
Hůrky a Kubánkov až na Myslík, účastníci plnili
řadu zábavných a poznávacích úkolů. V cíli byla
připravena tombola o hodnotné dárky. Každý se
mohl také zahřát u ohně při opékání párků. Pochod se celkově velmi vydařil a pořadatelé již nyní
přemýšlejí o plánech na příští rok.
Kulturní komise

Dětský den s KDU-ČSL
Stává se už pomalu tradicí, že v průběhu června místní organizace lidovců pořádá Dětský den
v areálu za tělocvičnou. Tatínci si dají pivko s klobásou, maminky buchtu s kafem, děti se vyřádí při
řadě soutěží a na skákacím hradě… jenže ouha…
tradicí se pomalu začíná stávat i špatné počasí, které už poněkolikáté tuto akci provází. Je to fakticky
k zbláznění, když řada příprav, investované energie
a času vyústí v to, že se nakonec mačkáte pod mok-

noucím party-stanem, koukáte na chudáky, kteří se
mačkají v prodejním stánku a k tomu uklidňujete
navlhlé, mrznoucí a ubrblané děti.
A přitom vše začalo tak hezky. Děti dováděly
na skákacím hradě, pivo chutnalo, klobásy voněly,
popcornovač vyhazoval pojistky a soutěže probíhaly. Dokonce nás přijel krátce navštívit i senátor
a starosta Dobré Jiří Carbol, aby předal dětem
sladké balíčky.
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První dešťovou přeháňku jsme ještě ustáli, hrad
znovu nafoukli a vysušili, ceny rozdali a těšili se,
že teď, teď už to bude dobré. A kurnik, ono nic
moc. Obloha černá, vítr zesílil a návštěvníků začalo ubývat.
Nakonec jsem, před úplným závěrem, prchnul i já s ratolestmi, takže nemohu zodpovědně říci, kolik klobás zbylo, kolik piva se nevypilo, kdo musel za trest pít zvětrávající malinov-

ku a zajídat ji hromadou nakrájených krajíců
chleba.
Ale co vím jistě, je to, že bych chtěl poděkovat všem, kteří se tohoto dobrodružství, zvaného
Dětský den, zúčastnili. Také Obci Palkovice a všem,
kteří nás podpořili. A úplně nejvíc všem, kteří to
všechno zorganizovali, naplánovali a provedli.
Tak za rok to zkusíme zase znovu, ne?
Ing. Richard Vysloužil

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
• Každý soutěžní tým, který vaří guláš, má své
startovní číslo.
• Číslo guláše, který vám bude nejvíce chutnat,
zapíšete na hlasovací lístek.
• Na jeden hlasovací lístek je možno napsat pouze jedno číslo!!!
• Hlasovací lístek pak vhodíte do označené
schránky, která bude uložena u vstupného, nejpozději do 18 hodin.
• Vyhlášení výsledků soutěže v 19 hodin
Pozvánku na celou akci najdete na zadní straně
Palkovických listů.

V sobotu 15. 7. 2017 se uskuteční ve volnočasovém areálu za tělocvičnou Festival dechových
kapel, pivní slavnosti a soutěž ve vaření guláše.
Podrobný program najdete na zadní straně tohoto vydání Palkovických listů.
„Nej guláš 2017“ bude vybírat odborná porota
a také návštěvníci akce.
Pravidla hlasování o „Nej guláš 2017“
• Se vstupenkou, která bude zakoupena do 17
hodin, dostane každý návštěvník jeden hlasovací lístek.
22
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Palkovická struna 2017
V sobotu 27. května se ve volnočasovém areálu za tělocvičnou uskutečnil druhý ročník folkového festivalu „Palkovická struna 2017“. V rámci bohatého programu vystoupili interpreti a skupiny
K.a.P.P.R, Arrest, Kopyto, Marod, Alibaba, Poutníci

a Ziggy. Je jen velkou škodou, že tak zajímavá akce
nebudí mezi občany příliš velký zájem ani v době,
kdy festivalu přálo pěkné počasí.

Kulturní komise
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SAMOSPRÁVA
Pokračování v otázkách a odpovědích
Na jednání zastupitelstva naší obce jste občas mohli slyšet, že zastupitelstvo pověřilo kontrolní nebo finanční výbor určitým úkolem. Abychom této problematice lépe porozuměli, zaměříme se v další části našeho seriálu na otázky týkající se výborů. Úvodem nutno říci, že v naší obci
funguje jen výbor finanční a kontrolní. Jelikož se
naše obec nedělí na osady či zde nežije dostatečné množství občanů hlásících se k národnostním
menšinám, není nutné zřizovat ani výbor osadní či
výbor pro národnostní menšiny.
Co ale v obci máme, jsou komise, které fungují
jako poradní orgány rady obce, a proto jsou poslední čtyři dotazy věnovány právě jim.

vány povinně a k jejich fungování je třeba náležité personální obsazení. Proto v případě odvolání
všech členů těchto výborů bude zároveň nutné co
nejdříve zvolit členy nové.
Do kdy je třeba zřídit kontrolní výbor a finanční výbor?
Ačkoli zákon žádnou lhůtu nestanoví, je třeba tyto výbory zřídit, pokud možno co nejdříve,
nejlépe již na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Je ostatně v zájmu samotné obce, aby její vnitřní
kontrolní systém řádně fungoval a předcházel nutnosti vnějších kontrolních zásahů jiných orgánů
(v tomto případě Ministerstva vnitra v rámci kontroly samostatné působnosti obce, krajského úřadu v rámci přezkoumání hospodaření obce apod.).

Výbory
Kontrolní a finanční výbor

Může zastupitelstvo po výboru požadovat opravu nebo doplnění zápisu o provedené kontrole?
Výbory jsou poradními, iniciativními a kontaktními orgány zastupitelstva obce, kterému předkládají své zápisy a vyjádření. Je potom na zastupitelstvu, jak se zápisem naloží a zda výboru uloží úkol
zápis opravit nebo doplnit. Pro doplnění se doporučuje forma dodatku.

Jaké mají kontrolní výbor a finanční výbor
pravomoci?
Výbory jsou iniciačními a kontrolními orgány
zastupitelstva. Výstupy z jejich činnosti mají pouze
interní charakter a slouží zastupitelstvu obce. Sami
nemohou ukládat jiným orgánům obce nápravná
opatření apod.
Úkoly obou výborů jsou vymezeny v zákoně
o obcích. Finanční výbor kontroluje hospodaření
obce a kontrolní výbor má za úkol kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory
a obecním úřadem ve věcech samostatné působnosti obce. Další úkoly jim pak může ukládat zastupitelstvo. Ze zákonných kompetencí obou výborů vyplývá, že při jejich naplňování nejsou tyto
výbory nutně odkázány na pověření zastupitelstva
k provedení kontroly a mohou tedy (resp. měly by)
v rámci uvedené zákonné působnosti vyvíjet svou
činnost z vlastní iniciativy.

K čemu zápis o provedené kontrole slouží?
Zápis je podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a informací o činnosti výboru. Sám
výbor na základě kontrolních zjištění žádná opatření činit nemůže.
Může kontrolní výbor kontrolovat průběh
zadávání veřejných zakázek obcí?
Kontrolu při zadávání veřejných zakázek provádí podle zákona o veřejných zakázkách Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Nic však nebrání
tomu, aby obec jako zadavatel zavedla svou vlastní vnitřní kontrolu, tedy aby takovou kontrolou zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor. Kontrolní výbor však nemůže ukládat žádná nápravná
opatření ani jinak do průběhu procesu zadávání zakázky zasahovat. Tato pravomoc náleží Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení.

Je možné odvolat všechny členy kontrolního či finančního výboru?
Ano, odvolávání členů výborů je plně v kompetenci zastupitelstva, stejně jako jejich volba. Je však
třeba pamatovat na to, že tyto výbory jsou zřizo24
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Tento závěr vychází ze stanoviska Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.
Tyto subjekty tedy mohou podávat návrhy, jimiž se
zastupitelstvo musí věcně zabývat (nikoli jim však
nutně vyhovět). Zastupitelstvo však může otázku
odvolání člena výboru projednat i na základě podnětu občana obce či z vlastní iniciativy. Pokud by se
jednalo o žádost podepsanou alespoň 0,5 % občanů obce (dle příslušného paragrafu zákona o obcích), bylo by i zde povinností zastupitelstva takovou žádost projednat do 90 dnů, opět nicméně bez
nutnosti žádosti vyhovět.

Nahrazuje kontrola provedená kontrolním
výborem činnost kontrolních orgánů stojících
vně obce?
Kontrola prováděná kontrolním výborem má
jiný charakter než činnost kontrolních orgánů stojících mimo obec (např. krajských úřadů nebo různých inspekcí). Zatímco zjištění kontrolního výboru slouží pouze jako podklad pro jednání zastupitelstva obce, vnější kontrolní orgány mají zpravidla
k dispozici právní nástroje k donucení obce jednat
v souladu se zákonem. Oba systémy by se nicméně měly doplňovat, resp. interní kontrola, má-li
plnit svůj účel, by měla ideálně předejít nutnosti
vnějších kontrolních zásahů.

Může fungovat výbor bez obsazené funkce předsedy?
Výbor bez předsedy fungovat může. Předseda
reprezentuje výbor před ostatními orgány obce
a podle zákona o obcích podepisuje písemná vyhotovení usnesení výboru. Na platnost těchto
usnesení přitom absence podpisu předsedy vliv
nemá. Usnesení je platné, pokud s ním vyslovila
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Akceschopnost výboru tedy není neobsazením
funkce předsedy závažnějším způsobem ochromena a ani zákon jí neklade žádné překážky.

Může kontrolní nebo finanční výbor provádět kontrolu samostatných právnických osob,
které byly obcí založeny (zřízeny) nebo v nichž má obec majetkovou účast?
Úkolem kontrolního výboru je provádět vnitřní
kontrolu, zaměřenou zejména na kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva a rady obce a na dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem v oblasti samostatné působnosti. Kontrolovat
subjekt stojící mimo obec je obecně nepřípustné.
Z právního hlediska i činnost právnických osob, jež
byly obcí založeny (zřízeny), nezapadá zcela do koncepce vnitřního kontrolního systému – právě proto,
že jde o samostatné právnické osoby. Rozlišovat je
nicméně třeba dle dalších hledisek – v případě příspěvkových organizací obcí, které obecně hospodaří s majetkem obce (např. ZŠ a MŠ), je činnost výboru (spíše finančního) dle našeho názoru možná (tím
spíše, že zákon předpokládá povinnost zřizovatele
kontrolovat hospodaření jím zřízené příspěvkové
organizace), v případě obchodních společností naopak zásadně nikoliv (nanejvýš na základě pověření
zastupitelstva k realizaci kontrolních oprávnění obce
jako společníka obchodní společnosti).

Za jakých podmínek jsou výbory usnášeníschopné?
Podmínky usnášeníschopnosti výboru zákon neupravuje. Vzhledem k tomu, že pro platné přijetí
usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny
všech členů výboru, je zřejmé, že při nižší účasti, než
je nadpoloviční většina všech členů, by výbor usnášeníschopný nebyl. Výbor je kolektivní orgán, čemuž by neodpovídalo, pokud by činnost jeho jménem vyvíjel na základě pouhé vlastní iniciativy jednotlivý člen (byť i např. předseda výboru), aniž by se
např. o provedení kontroly usnesl výbor jako celek.
Jak často se výbory schází?
Zákon výborům neukládá povinnost se scházet,
ať už pravidelně, nebo nepravidelně. Záleží tedy
na samotných výborech, zda si stanoví pravidelné
schůze, nebo zda se budou scházet podle potřeby,
a jakým způsobem se budou schůze svolávat. Tyto
postupy může stanovit také zastupitelstvo obce.
Výbory jsou mj. instrumenty vnitřního kontrolního
systému obce a jako takové by měly vyvíjet svou
činnost tak, aby tato jejich úloha byla plně využita.

Kdo může podat návrh na odvolání člena
finančního nebo kontrolního výboru? Musí
vlastní odvolání projít schválením v zastupitelstvu obce.
Podle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy
a další členy a odvolávat je z funkce; je to tedy pouze zastupitelstvo, které může odvolat člena výboru
na svém (veřejném) zasedání. Podle stejného zákona pak platí, že právo předkládat návrhy k zařazení

Mají výbory povinnost zveřejňovat zápisy
ze svých jednání, včetně souvisejících materiálů?
25

4/2017
Takovou povinnost výbory nemají, zákon však
zveřejňování obecně nebrání.
Ke zveřejnění výstupů z činnosti výborů jinak
dochází při jejich projednání na zasedání zastupitelstva obce. O další formě dobrovolného zveřejnění by mělo rozhodnout zastupitelstvo jakožto
zřizovatel výboru.

Komise
V naší obci máme zřízeno celkem osm komisí, které fungují jako poradní orgány rady obce.
Předsedové každé z komisí jsou zastupitelé obce,
jednotlivými členy jsou pak vybraní občané obce.
Má rada obce povinnost komise zřizovat?
Zřizování komisí je právem rady, nikoliv její povinností, a to ani v případech, kdy právní předpis
svěřuje komisi rady obce výkon přenesené působnosti. Výkon této přenesené působnosti však musí
obec zajistit.

Může starosta ukládat úkoly předsedovi
nebo jiným členům výboru?
Starosta, stejně jako jakýkoliv jiný člen zastupitelstva vůči výboru žádné zvláštní postavení nemá.
Ukládat výboru úkoly může pouze zastupitelstvo
jako celek.

Může rada obce přenést některé své pravomoci na komise?
Rada obce se při své činnosti musí pohybovat
pouze v mezích, které jí vytyčuje zákon. Podle zákona o obcích může rada přenést některé své pravomoci na starostu obce nebo na obecní úřad, nikoliv však na své komise, což vyplývá i z jejich povahy jakožto orgánů iniciačních a poradních.

Kdo se může účastnit jednání výborů?
Jednání výborů jsou obvykle neveřejná a třetím osobám zákon právo účastnit se jich nepřiznává. Zároveň ovšem takové účasti zákon nebrání.
Mnohdy bude výbor potřebovat konzultovat určitou záležitost s další osobou, žádat od ní vysvětlení apod. V takovém případě bude naopak účast
této osoby velmi žádoucí.

Končí činnost komisí současně s koncem
funkčního období rady?
Byť zákon tuto otázku neupravuje, je zřejmě
nutné i zde – obdobně jako v případě výborů zastupitelstva – dovodit, že s koncem funkčního období rady obce končí i funkční období komisí, a to
vzhledem k povaze těchto orgánů. Možnost kontinuálního pokračování činnosti připadá v úvahu
u komisí zřízených pro výkon přenesené působnosti, jejichž spojení s radou je menší. Tyto komise mají samostatnou a na radě relativně nezávislou agendu.

Lze zveřejňovat usnesení výborů a další
dokumenty?
Usnesení, zápisy, stanoviska a další dokumenty
z činnosti výborů jsou nepochybně informacemi
souvisejícími s působností obce a jejich publikaci
tedy obecně nic nebrání. Jelikož se nicméně jedná o podklady pro zastupitelstvo, může být zveřejnění před jejich projednáním zastupitelstvem
v konkrétních případech v závislosti na okolnostech nevhodné; konkrétní informace obsažené ve
výstupech z činnosti výborů pak nemusí být zveřejnitelné vůbec, resp. mohou požívat zvýšené
právní ochrany (např. jako osobní údaje).

Kdo může být členem komise rady obce?
Na členy komise zákon o obcích žádné požadavky neklade. Jejich výběr tedy závisí na radě
obce. Pouze pokud komise působí jako výkonný orgán v oblasti přenesené působnosti, může
zvláštní zákon stanovit požadavky ohledně odborné způsobilosti jejího předsedy a teoreticky
v závislosti na právní úpravě i jiných členů komise.

Lze členům výboru poskytovat odměnu?
Způsob odměňování závisí na tom, zda je člen
výboru zároveň členem zastupitelstva či nikoliv.
Při odměňování členů zastupitelstev je třeba se
řídit nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, které závazně
stanoví výši těchto odměn pro uvolněné zastupitele (zpravidla starosta, místostarosta) a maximální výši odměny pro zastupitele neuvolněné. O odměnách ostatních členů výborů rozhoduje zastupitelstvo obce podle příslušného paragrafu zákona
o obcích, přičemž formu odměny zákon nestanovuje. Obecně nelze zastupitelstvu bránit, aby kvalitu
činnosti svých výborů a přínos jejich členů přiměřeně zohlednilo formou finanční odměny.

V příštím čísle se zaměříme na hospodaření
obce a nakládání s majetkem obce.

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
Z činnosti odboru ASPV (Asociace „Sport pro všechny“)

Regionální
soutěž CPP
V sobotu 13. 5. 2017 se v Mošnově uskutečnila
regionální soutěž CPP „Medvědí stezka“ – závod
v turistických dovednostech a znalostech.
Na trati dlouhé cca 4 km předváděli soutěžící své znalosti ze zdravovědy, kulturně poznávací
činnosti, fauny a flory, vázání uzlů, orientaci mapy,
práci s buzolou, hod na cíl a další.
Naše děti si vedly velice dobře. Domů přivezly
9 medailí. Do krajského kola postoupilo 8 hlídek.
Výsledky:
Mladší žákyně
Martina Ondrušáková, Tereza Šupinová 3. místo

Dorostenky
Eva Irene Martinová, Anežka Sochová
Anna Huďová, Bára Šidelková

1. místo
3. místo

Mladší žáci
Lukáš Kožuch, Štěpán Zeman

3. místo

Starší žákyně III
Adéla Radová, Eliška Ručková

2. místo

Starší žákyně IV
Alena Mikešová, Vendula Veselková
Hana Polášková, Kateřina Žváková

Starší žáci III
Matěj Huďa, Jan Ryška

1. místo

1. místo
2. místo

Starší žáci IV
Ondřej Šnajder, Jan Hlisníkovský

1. místo
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Máme přeborníky Moravskoslezského kraje
Krajská soutěž CPP se uskutečnila 3. 6. 2017
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Náročnou trať
zvládli všichni velmi dobře. Krajskými přeborníky
se stali Jan Hlisníkovský, Ondřej Šnajder, Vendula
Veselková a Alena Mikešová. Do republikové soutěže postoupily 4 hlídky.
Výsledky:
Starší žákyně III
Adéla Radová, Eliška Ručková

4. místo

Starší žákyně IV
Alena Mikešová, Vendula Veselková
Hana Polášková, Kateřina Žváková

1. místo
2. místo

Dorostenky
Eva Irene Martinová, Eliška Kubalová

2. místo

Starší žáci III
Matěj Huďa, Jan Ryška

5. místo

Starší žáci IV
Ondřej Šnajder, Jan Hlisníkovský

1. místo
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Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka

a Lucie Chovančíková (složená hlídka Palkovice +
TJ Kunčice p.O.) obsadily v kategorii nejstarších žákyň 7. místo. Matěj Huďa a Michal Majerek (složená hlídka Palkovice + TJ Kunčice p.O.) skončili
v kategorii starších žáků na 9. místě a Eliška Ručková a Adéla Radová v kategorii starších žákyň na
13. místě.

Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka se
uskutečnila ve dnech 16. – 18. 6. 2017 v Kletečné
u Humpolce. V silné konkurenci 280 účastníků
z celé republiky se naši závodníci rozhodně neztratili. Hana Polášková a Kateřina Žváková se
staly v kategorii starších žákyň přebornicemi
České republiky.
V kategorii dorostenek získaly Eva Irene Martinová a Bára Šidelková bronzové medaile.

Moravskoslezský kraj obhájil putovní pohár po
nejlepší kraj.
Všem dětem děkujeme za skvělou reprezentaci Palkovic.

Ondřej Šnajder a Anna Janasová (složená hlídka Palkovice + TJ Kunčice p.O.) obsadila v kategorii nejstarších žáků 5. místo. Alena Mikešová
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Jan Hlisnikovský – přeborník
Moravskoslezského kraje v lehké atletice
V sobotu 20. 5. 2017 se ve Stonavě konala krajská soutěž v lehké atletice ČASP. Soutěžilo se ve
sprintu, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky
a běhu na dlouhou trať.
V kategorii mladších žáků se Lukáš Kožuch umístil na 13. místě a Filip Muroň na 15. místě. V kategorii
starších žáků skončil Jan Ryška na 8. místě.
Zlatou medaili získal v kategorii nejstarších
žáků Jan Hlisnikovský, který se pak v republikové
Cvičitelé ASPV
soutěži umístil na 8. místě. 

Máme mistry České republiky
Na mistrovství České republiky v turistických
závodech, které se konalo 17. 6. 2017 v Orlové, se
mistrem České republiky stal Ladislav Merta, na
2. místě se umístil Petr Bílek, na 3. místě Vít Jakub Pavlas. Sedmé místo obsadila Lenka Výmolová a Anežka Sochová, desáté Kateřina Vyvialová, patnácté Jiří Bajtek a sedmnácté Vladan Sukač.
V Českém poháru turistického závodu se přeborníkem České republiky stal Ladislav Merta, což již
bylo potřetí za sebou. Druhé místo obsadil Petr
Bílek. Poděkování patří všem dalším zá vodníkům
(Vendula Veselková, Monika Sukačová, Jan Šupina,
Jana Bajtková, Ondřej Huďa, Matěj Huďa, Anna
Huďová, Lada Čepanová, Zuzana Juřenová, Michal
Haleš, Ondřej Šnajder, Eva Irene Martinová, Tomáš
Menšík, Viktorie Krčová, Jiří Menšík, Jan Pělucha)

a rozhodčím (Martina Vyvialová, Petra Vyvialová),
kteří se do letošního ročníku turistických závodů
aktivně zapojili.
Jaromír Šupina
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Jsme úspěšní v grantech
V letošním roce jsme již uspěli v několika grantech významných zaměstnavatelů v regionu a také
v projektech vyhlášených Moravskoslezským krajem.
Získané finance putují do oddílu volejbalu a tenisu. Mladí volejbalisté a volejbalistky získali sportov-

ní vybavení a tenisté použili peníze na pořízení sociálního zařízení a dobudování zázemí sportoviště.
Další finance byly získány od soukromých subjektů.
Poděkování patří jak garantům jednotlivých
projektů z řady činovníků a sportovců TJ Sokol

Foto mladých volejbalistek ve sponzorských dresech
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Palkovice, samotným společnostem, tak i MS kraji
za podporu mládežnického sportu.
Dalším zdrojem financování organizace jsou
prostředky z rozpočtu obce Palkovice. Tyto získané peníze směřujeme v letošním roce na pokrytí
provozních nákladů, nákladů na sportovní projekty a prostředky na ohodnocení trenérů věnujícím
se dětem.
Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

Sociální zařízení a dlažba pod zázemím z Nadace
Srdcovka

Foto ze získání daru od společnosti Arcelor Mittal

TJ Sokol Myslík
Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
při přípravě další z řady akcí na Myslíku jsme si
uvědomili, že ještě pár dní a máme za sebou polovinu roku. Strašně to letí! Když se ohlédneme zpět
za uplynulým půlrokem, můžeme, myslím, říci, že
opravdu nezahálíme a jdeme z akce do akce.
Rok se s rokem sešel a na Myslíku opět proběhl
již tradiční dětský den ve spolupráci TJ Sokol Myslík
a SDH Myslík. A jako již tradičně, opět jsme měli pro
děti připravená jednotlivá stanoviště s úkoly. Tentokrát jsme jako hosty uvítali příslušníky Dopravní policie ČR, kteří velice ochotně poskytli svůj vůz k nahlédnutí. Přijeli se k nám ukázat s autem, které běžně korzuje po dálnici a pomáhá chytat neukázněné
řidiče. Policisté také prezentovali policejní vybavení, které je ve voze – světelnou i zvukovou signalizaci, radar, zpomalovací pás, umožnili posadit se
a prohlédnout si interiér vozu. Dalším, nám již známým, hostem byl pprap. Tomáš Fojtík z obvodního oddělení Policie ČR Palkovice. Pan pprap. Fojtík prezentoval naopak vybavení příslušníka státní
policie, včetně služebního vozu. Děti i jejich rodi-

če tak mohli potěžkat pouta, neprůstřelnou vestu, posadit se do služebního vozu. Na dalších dvou
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stanovištích si děti mohly vyzkoušet svou fyzickou
zdatnost a zručnost (opičí dráha – zdolávání kladiny, skok v pytli, chůze na chůdách přes překážky…).
Na dalších dvou zastaveních prezentovali svou práci další naši hosté – hasiči z SDH Palkovice. Ti si pro
děti připravili soutěž v hašení požáru, kde museli
často vypomoci i rodiče, aby pumpovali vodu. Hasiči z SDH Myslík měli pro děti naopak připravenou
soutěž – běh s hadicí přes překážku na čas. A kdo
ví? Třeba se nám právě tady rekrutovali noví malí
hasiči. Byli bychom určitě rádi. Posledním stanovištěm pak byl hod granátu na cíl. A na závěr samozřejmě nemohlo chybět překvapení! Všechny děti
byly moc šikovné. A že jich bylo. Tentokrát 109 re-

gistrovaných dětí. Každé dostalo na závěr soutěžení
tašku s dárečky a propagačními předměty. Dovolte
mi tady ještě poděkovat všem, kteří se na dětském
dni jakkoli podíleli. Bylo vás hodně a nerada bych
na někoho zapomněla. Protože bez dobrovolníků
by podobné akce nevznikaly. A také bych chtěla
poděkovat všem účastníkům a návštěvníkům, protože bez vás by tyto akce neměly smysl. Vaše účast
je pro nás největším poděkováním.
A co dalšího na Myslíku chystáme? No přeci letní tradiční fotbalový turnaj, který se uskuteční 29. 7.
2017 od 11 hodin na travnatém hřišti na Myslíku.
Tímto jste srdečně vítáni!
HaH
A jedeme dál.

Jaké to je být na nejvyšším vrcholu Evropy
občankou Palkovic a zároveň dlouholetou členkou
našeho oddílu, jehož mám tu čest být také členem.
Oddíl oslavil v květnu své třicáté narozeniny a Zuzka mu jako gratulant přinesla jeden zajímavý a určitě i nevšední dárek. Dovolil jsem si jí požádat o malý
rozhovor do Palkovických listů, protože si myslím, že
to může být i pro vás přinejmenším zajímavé nebo
možná také inspirující k dosažení vašich cílů. Povídám si s ní o tom, jak tato sympatická studentka tělesné výchovy a biologie studující na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci si před
nedávnem splnila jeden ze svých životních snů. Vystoupila na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc.

Každý z nás občas toužíme dosáhnout něčeho nového nebo výjimečného, co běžně v každodenním životě nemusíme vůbec poznat nebo
zažít. Pro někoho to může být splnění dlouholetého snu, pro jiného pořádná dávka adrenalinu,
pro dalšího smysl života, nebo dosažení životního
cíle. Každý z nás to máme nastaveno jinak, každý
máme jiný žebříček hodnot. Jeden takový splněný
sen přináší následující rozhovor.
Sedím v klubovně turistického oddílu Žlutý kvítek
a povídám si s jednou jeho členkou. Stále usměvavá
tvář a nakažlivý optimismus mě ujišťují, že to dnes
nebude nuda. Povídám si se Zuzanou Juřenovou,
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Mont Blanc je nejvyšší hora Alp, Evropy a Evropské unie, vypínající se v Montblanském masivu na
francouzsko-italském pomezí do výšky 4809 m n. m.
Mont Blanc je tradičně považován za nejvyšší vrchol
Evropy, avšak z důvodu nejednotné metodiky pro
přesné určení evropsko-asijské hranice bývá tento titul připisován kavkazské hoře Elbrus (5642 m n. m.).
O tom, zda vrchol hory leží na hranicích Francie a Itálie, či pouze na území Francie, panují dosud spory.

na umělou stěnu, což mi dodalo značnou dávku
„morálu“ (touha překonat obtíže, pozn. aut.), bez
kterého bych jinak možná vrchol nezdolala.
Na Mt. Blanc nás šlo celkem sedm, dvě holky
a pět kluků, přičemž jsem větší polovinu „bandy“
neznala. Znala jsem pouze dva kluky, se kterými se
vídám a jezdím na hory už od mala, a kteří mě do
téhle expedice v podstatě „uvrtali“. Znáte to, kamarád má kamaráda a ten zase dalšího kamaráda,
a tak nějak jsme se dali do kupy se společným cílem
– pokořit Mont Blanc. Před výstupem na Mt. Blanc
jsme absolvovali ještě aklimatizační výstup na Gran
Paradiso (4061 m), který je nejvyšším vrcholem pohoří Grajské Alpy, ležící v Itálii. Samotný výstup
a následný sestup nám zabral zhruba 3 dny. V úterý 16. května ráno jsme se z francouzského městečka Chamonix vydali k lanovce, kde jsme se vyvezli do stanice Plan de l‘aiguille (stanice leží ve výšce
cca 2000 m.n.m.) a pokračovali cestou Grands Mulets přes Glacier de Bossons až na chatu Grand Mulets Hut, kde jsme přespali. Ve středu ve 2 hodiny
ráno jsme vyrazili na samotný vrchol, cestou kolem
Dôme du Goûter a Vallot hut. Na vrcholu jsme stanuli krátce před polednem a už v šest hodin odpoledne jsme byli zase šťastně zpátky na chatě Grands
Mulets kde jsme naposled přespali, nabrali síly a ve
čtvrtek sestoupili stejnou cestou dolů do Chamonix.

Zuzko, nějaký ten rok Tě znám a vím, že
adrenalinové sporty ti nejsou cizí. Přesto se
musím hned v úvodu zeptat, co Tě vedlo k rozhodnutí vydat se na nejvyšší horu Evropy?
O Vánocích jsem byla s kamarádem na Lysé
hoře a dostala jsem od něj nabídku, zda-li bych
se nechtěla přidat k jeho expedici mířící na Mont
Blanc, a tak jsem souhlasila (smích). Ono mě nikdy
vlastně nenapadlo, že bych se někdy chtěla na Mt.
Blanc vydat, ale v horách trávím svůj čas moc ráda.
Přesto, že je tato hora docela turisticky „profláklá“,
neviděla jsem důvod, proč to nezkusit. Zkušenost
to byla velice krásná a dalo mi to určitě mnoho.
Mohla bys našim čtenářům říct, kolik času
Ti zabrala příprava na samotný výstup a jakým způsobem vlastně probíhal?
Na samotný výstup jsem se připravovala zhruba půl roku, ale samozřejmě že jsem nějakou fyzičku a trochu lepší kondici měla už předtím. Příprava probíhala tak, že jsem chodívala častěji běhat (cca 3-4 krát týdně) a do toho jsem si každý týden vylezla na nějaký „kopec‘‘ v okolí Beskyd
nebo Malé Fatry. Ještě bych zmínila, že jsem před
výstupem chodila často lézt, ať už na skály, nebo

Je všeobecně známo, že v určité nadmořské
výšce začíná řídnout vzduch a člověk je tak
vystaven značné fyzické zátěži. Jak probíhal
výstup ve Tvém případě a nastala někdy situace, kdy jsi už cítila, že to nedáš?
Situace, kdy bych si řekla, že to nedám, nenastala, ale nějaké ty krize jsem měla (smích). Když
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se člověk dostane do výšky kolem 4000 m.n.m. nebo těsně
před ní, začne opravdu cítit řidší
vzduch, začnou ho‚,pálet‘‘ nohy,
každý krok či pohyb je namáhavější, stojí více úsilí a je třeba ho
více prodýchat. Hlava mě bolela
jen krátce při sestupu. Největší
krizi jsem měla, když nám zbývalo poslední 400 metrů k vrcholu. Byl tam úsek, který byl
trochu prudší, takže jsme cepín museli zabodávat tím ostrým zobákem, co je na hlavici.
Chvílemi to trochu připomínalo ledovcové lezení. Tam jsem
začala mít docela strach a říkala jsem si, že opravdu netuším,
jak to potom sejdu dolů (smích).

Regenerace byla jasná, po
sestupu do Chamonix jsme
se celý den flákali v kempu na
trávě, popíjeli výtečné červené víno a odpočívali. Ano, Alpy
nabízejí kromě samotných hor
samá kouzelná místa a zákoutí, bohužel my jsme se nikde jinde než do hor a do malebného
městečka Chamonix nepodívali.
Musím říci, že jsem hrdý na
členy našeho oddílu, kteří podobným příkladným způsobem „vybočují z řady“ ostatních členů. Přesto si troufám
odhadnout, že to nebyla zdaleka Tvoje poslední výzva.
Takže moje poslední otázka
je jasná: „Je na obzoru nějaká další výzva, která posune Tvé sny nebo cíle
o úroveň výše?“
Děkuji, já jsem pyšná na to, že jsem členkou oddílu a že jsem své dětství mohla strávit v tak báječném oddíle a s tolika báječnými lidmi. Popravdě řečeno nikdy jsem nesnila o tom, že bych se na
Mt. Blanc vydala, ale dostala jsem tu příležitost jet,
a tak jsem se rozhodla tuto výzvu přijmout. Touhle výzvou to všechno teprve začíná, plánů a dalších
cílů mám spousty, ale nechci je úplně prozrazovat.
Nicméně když už se ptáš, určitě bych se chtěla podívat na Elbrus (5642 m.n.m.), taky na nějaké „vyšší
kopečky‘‘ v panenské přírodě Kyrgyzstánu a jednou
bych ráda vylezla na Matterhorn ( jedna z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy, pozn. aut.).

Jak je vidět z fotografií, výstup se úspěšně
zdařil a Ty jsi na vrcholu vztyčila vlajku našeho
oddílu. To je pro náš oddíl a také naši obec velká čest. Co se v tu chvíli honilo v hlavě sympatické studentce a mladé dívce z Palkovic?
I pro mě byla čest vynést oddílovou vlajku na
vrchol. Upřímně musím říct, že jsem byla na vrcholu moc šťastná a spokojená, že se nám to povedlo, počasí vyšlo, výhledy byly dech beroucí. V hlavě
se mi ale celou tu dobu honilo jen „prosím, ať už
jsme dole‘‘, protože jsem věděla, že ještě nemáme
vyhráno. Tady sranda teprve začíná, neboť cesta
dolů je ještě dlouhá a kvůli rozbředlému sněhu
i docela nebezpečná.
Jako turista vím, že výstup na vrchol hory
je mnohdy méně náročný než následný sestup
dolů. Už třeba kvůli zvýšené únavě. Jak je to
v případě alpských velikánů?
Jak už jsem naznačila v přechozí odpovědi, sestup byl zdlouhavý, úmorný a nekonečný. Díky
rozbředlému sněhu jsme se navzdory sněžnicím
bořili po kolena ve sněhu, slunce nás smažilo za
živa v „bílém ledovcovém kotli‘‘ a všichni jsme se
těšili, až budeme konečně dole.
Alpy kromě neskutečně nádherných pohledů na své ledovcové štíty nabízejí také spoustu nádherných zákoutí, vesniček a míst, kde se
tají dech nejen pohledem na vrcholy ledovců.
Jak jsi prožívala Ty tu společnou atmosféru
a předpokládám i potřebnou regeneraci po
takto náročném výšlapu?
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Jsem rád, Zuzko, že jsi našla čas podělit se
s námi o své zážitky. Jako jeden z vedoucích oddílu
bych Ti chtěl moc poděkovat za ten „dárek“, který jsi nám všem „žluťáskům“ dala k třicátým narozeninám. Velice si toho vážíme, že jsou mezi námi
takové osobnosti. Ukázala jsi svým kamarádům
v oddíle, že i velké cíle mohou být dosažitelné.
Dovol mi, abych Ti jménem redakční rady Palkovických listů a jménem zastupitelstva obce poděkoval za skvělou reprezentaci naší obce.
Přeji Ti spoustu nevšedních adrenalinových zážitků, také mnoho studijních úspěchů a těším se
na Tvé další povídání o horách, třeba v rámci některé schůzky v našem oddíle.
Děkuji moc za rozhovor.
Za redakční radu se ptal Ing. Tomáš Huďa
Foto Michal Kubíček
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

parkoviště pod významné mariánské poutní místo,
jakým je Svatý Hostýn (735 m n. m.), Po překonání
mnoha schodů, jsme stanuli před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, kterou jsme si individuálně
prohlédli. Pak se nás ujala průvodkyně a provázela nás křížovou cestou Dušana Jurkoviče. Mnozí z nás pak vystoupali po 60 schodech kamenné
rozhledny, postavené v roce 1898, a kochali se výhledy po okolí. Vedle rozhledny a křížové cesty je
„citlivě“ zasazena věž větrné elektrárny (to museli
být opravdoví umělci). Kolem staré křížové cesty
jsme se dostali zpět k bazilice na prohlídku jejího interiéru a ambitu s přilehlými kaplemi. Někteří
z nás ještě sešli po 250 schodech kolem sochy
Božského srdce Páně k Vodní kapli a na zpáteční
cestě si prohlédli Cestu světla. Pak mírně znavení
jsme s povděkem spořádali oběd v ubytovně pro
poutníky. Následně jsme měli ještě dostatečný časový prostor zažít si toto navýsost duchovní místo.
Druhým naším zastavením byl zámek ve Vizovicích, do jehož interiéru nás zasvětila velmi znalá průvodkyně. Ti vytrvalejší se prošli i zámeckým
parčíkem s malebným jezírkem, chráněným majestátní smuteční vrbou. Sladkou tečkou zájezdu byla

V měsíci květnu se uskutečnily dvě společenské akce. Tou první byla prvomájová vycházka na
nedalekou Metylovickou hůrku, někdy také Čupek
(524 m n. m.), která se zvedá východním směrem
nad obcí Metylovice. U hospůdky Tomis se sešlo
12 účastníků bažících po protažení těla a vyčištění
mozkových závitů. Počasí bylo nádherně sluníčkové a úspěšně nás tlačilo do kopce. A tak jsme radostně, někdy s malým zastavením a odfuněním,
stoupali na vrchol zvaný též Monte Čupelo. Postupně se nám otevírala úžasná panoramata na
okolní hory Beskyd. Na vrcholu Čupku nás přivítaly dvě členky našeho Senior klubu a nový celodřevěný přístřešek, který se pro nás stal útočištěm pro uspokojení chuťových buněk. Na zpáteční cestě nešlo minout rozkvetlé třešně, které splnily svůj prvomájový účel. Vycházku jsme zakončili
tam, kde jsme ji zahájili, bo žízeň je žízeň. Závěrečné hodnocení – fajná partyja, nádherné počasí i příroda, úžasná panoramata a pivo jako křen.
Druhým kulturním počinem byl zájezd na Hostýn a do Vizovic ve středu 17. května. Zájem o tento zájezd byl značný, což dokumentoval plně obsazený autobus, jehož řidič nás dopravil na horní
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návštěva zámecké cukrárny, která je proslulá čokoládovými pochutinami, což mnozí dokumentovali namlsanými výrazy ve tvářích. Velkou pochvalu si zaslouží Ing. Jiří Bužek, který zájezd vymyslel, zorganizoval, zaprůvodcoval, a k tomu ještě objednal třešničku na dortu, kterou bylo zcela letní počasí (místy

až moc letní). Závěrečné hodnocení – fajná a dochvilná partyja (nalívej, no ni), letní počasí, nádherné kulturní památky, úžasné výhledy, kulinářský prožitek a špicovní organizátor a průvodce v jednom.
Ve středu 14. června jsme od 15 hodin uspořádali v areálu Sportovně kulturně společenského
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centra na Myslíku (u kaple) tradiční smažení vaječiny. Vstupným byla minimálně 3 vejce, případně
nějaký produkt z domácí kuchyně (koláč, zákusek
apod.) a hlavně dobrá nálada. Sešlo se nás letos
103 účastníků a 405 vajec. K obveselení nám přispěli svou hrou na harmoniky pánové Tomáš Kalkus a Josef Chlebek.
Součástí této akce byl 0. ročník sportovního
odpoledne seniorů, protože kdo si hraje, nezlobí.
V šesti disciplínách soutěžila čtyřčlenná družstva.
Kromě domácího družstva se zúčastnili seniorští
zástupci obcí z Brušperku, Kozlovic, Lhotky a polských Kobiernic.
Co nás čeká?
Další zájezd pořádáme ve středu 19. července
do Karviné a Chotěbuzi.
Společenská rubrika
Počátkem měsíce jsme se rozloučili s dlouholetou členkou našeho klubu paní Jaroslavou
Kulovou. Čest její památce.
V měsíci červenci oslaví svá kulatá životní jubilea paní Ludmila Eliášová z Myslíku, pan Václav

Lanča z Palkovic a pan Jaroslav Mikenda z Myslíku. Všem oslavencům přejeme mnoho pohody,
zdraví a štěstí.
Za výbor Senior klubu Palkovice
Josef Gavlas, jednatel

38

4/2017

SPOLKY V OBCI
Soutěž Mladý zahrádkář 2017
6. třída: Adriana Polášková, Nikol Kupčáková, Monika Míčková, Karolína Bužková, Alice Vraníková, Anna Olejníková

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se konalo
okresní kolo soutěže mladý zahrádkář,
které pod záštitou svazu českých zahrádkářů opět probíhalo na ZŠ El. Krásnohorské ve Frýdku-Místku. Naše letošní účast byla opět velmi silná a úspěšná
- 16 žáků ze ZŠ Palkovice, pod vedením paní Libuše Kocichové. Celkem se
okresního kola zúčastnilo 48 dětí.

Za starší žáky se zúčastnili:
7. třída: Eliška Šotkovská, Tereza Radová, Eliška Václavíková, Alena Mikešová,
Vendula Veselková
8. třída: Jan Pělucha a Matěj Halata
Vendula Veselková a Alice Vraníková postoupily do letošního 30. ročníku národního kola vědomostní soutěže, které se koná 16. - 18. 6. 2017 na Střední odborné
škole stavební a zahrádkářské v Praze 9 - držíme
palce!

V kategorii mladších žáků vyhrála
Alice Vraníková z 6. třídy.
Do kategorie starších žáků letos přestoupila a opět vyhrála Vendula Veselková ze 7. třídy.
Ostatní naši žáci se v obou kategoriích umístili do
11 místa 
Všechny děti prokázaly své znalosti v poznávání 50 vzorků/rostlin, semen, stromů…/ a také v testu s 30-ti otázkami o pěstování, ošetřování a dalšími teoretickými znalostmi.

Děkujeme všem dětem za výbornou reprezentaci a paní Libuši Kocichové velmi děkujeme za tak
úspěšnou přípravu žáků a celkovou výbornou práci v kroužku mladých zahrádkářů.

Za mladší žáky se zúčastnili:
5. třída: Zuzana Kulová, Evelína Vašková, Barbora Káňová

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
Lenka Žaarová

Zájezd do Polska
jsme poprvé nakupovali – všechno možné. Pak se
nám počasí trošku umoudřilo a na další zastávku
– zahradnictví Pudelek jsme dorazili již bez deště.
Mohli jsme tedy spokojeně obdivovat a nakupovat další kytičky, rostlinky, stromečky, keře… Další
zastávkou byla zahradní farma Kapias a už na nás
sluníčko začalo i vykukovat, a to se hned nakupovalo veseleji. Tato přestávka byla trošku delší, abychom se v místní restauraci stihli i občerstvit. Odpolední návrat do Palkovic byl jako vždy veselý,
všichni byli spokojení a někteří si dokonce museli
povolat posily z domova, aby všechno v pořádku
dopravili domů.
Fotky najdete: http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/2017-06_ZAJEZD_DO_POLSKA/
Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
Lenka Žaarová

Letos již po šesté jsme v sobotu ráno 13. 6.
2017 vyjeli plným autobusem, tentokrát za nepříliš
vhodného počasí nejprve do Těšína na tržiště, kde
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Hasiči na Myslíku se nenudí
Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho SDH
za uplynulé pololetí.
Zimní období, naštěstí bez výjezdu, jsme strávili
pravidelnou údržbou svěřeného vybavení a výstroje. Největším „potížistou“ je náš nejmladší člen, tedy
vůz Ford Transit. Opět musel několikrát do servisu, ale snad už máme všechny mouchy vychytané...
Zpočátku dubna jsme se, letos již podruhé, zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. Třináct dobrovolníků, včetně těch nejmenších, nám
pomohlo se sběrem odpadků. Odměnou byl vynikající oběd a čistější vesnice. Odpoledne jsme
strávili na travnatém hřišti a se stejným nadšením
jsme i zde provedli velký jarní úklid. Díky všem!
Následující dny již byly ve znamení příprav na
okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Ještě dříve však bylo důležité zajistit tradiční stavění
máje. Ve spojení se Sokoly se nám poslední dubnový večer opět podařilo hřiště zaplnit návštěvníky. Úsměvy a spokojenost ve tvářích všech generací jsou důkazem, že se akce povedla. Týden na
to již pod májkou stálo nastoupeno sedm mužstev
dobrovolných hasičů. Ačkoli předchozí počasí tré-

ninku nepřálo, na soutěž samotnou se umoudřilo. Pro rozmoklý terén se neuskutečnil běh na sto
metrů s překážkami, náhradou byl dvakrát hasičský útok pro každé družstvo. K vidění byly také
ženy v akci, dokonce i nejmladší benjamínci poměřili své síly. Na závěrečném nástupu jsme byli
v úžasu odměněni celkovým třetím místem, a tak
si náš sbor přebral historicky první pohár! Oslavy
trvaly dlouho do noci...
Dále jsme zorganizovali sběr železného šrotu
a podíleli se na občerstvení účastníků „Pochodu
okolo Palkovic“ v cílové rovince Myslíkovského hřiště.
První červnový víkend byl zasvěcen nejmenším. Opět jsme se spojili se Sokoly a zorganizovali
Dětský den, tentokráte s účastí složek IZS. Největší obdiv sklidili asi dopravní policisté. Závěr patřil
dovádění v pěně, letos poprvé voňavé!
Zkrátka na Myslíku se stále něco děje. Nyní se
již pilně připravujeme na září, kdy snad překvapíme originální akcí. Prozradím jen, že budou lítat třísky....
Jan Chýlek

40

4/2017

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Hodně štěstí,
hodně zdraví,
pořád úsměv na líci,
ať Vás mají všichni rádi,
tiskneme Vám pravici.
V měsíci květnu oslavila své krásné životní jubileum paní Ludmila Morysová, 91 let z Palkovic. V měsíci červnu oslavily své krásné životní
jubileum paní Libuše Ivánková, 93 let a paní
Vlasta Tomanová, 85 let z Palkovic. Své krásné
narozeniny oslavila v měsíci červnu i paní Olga
Kvapilová, 80 let z Myslíku.
Všem jubilantkám 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
Loučím se s vámi, přátelé milí,
ruky stisk už dnes vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
V měsíci dubnu jsme se rozloučili s panem
Miroslavem Tomanem z Palkovic.
Květen byl smutným měsícem pro přátelé
a blízké pana Miroslava Erharta a paní
Františky Chýlkové, oba z Palkovic.
V červnu jsme pak na poslední cestu vyprovodili paní Jaroslavu Kulovou z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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HOLKY V AKCI
Dnes se v našem
gastronomickém cestování vydáme na východ
a navštívíme Rusko. Připomeneme si dva jejich
národní recepty, které občas
v několika obměnách najdou
uplatnění i u nás.

Klasický ruský boršč
Ingredience:
100 g cibule
2 stroužky česneku
5 kuliček celého černého pepře
2 lžíce rajského protlaku
200 g zelí
500 g hovězího masa s kostí
300 g červené řepy
2 ks bobkového listu
100 g mrkve
200 g brambor
Podle chuti: mletý černý pepř, petržel, kopr, sůl
Základem je správně uvařený vývar. Hovězí
maso s kostí umyjeme ve studené vodě, vložíme
do hrnce, zalijeme studenou vodou a dáme vařit. Po vícenásobném vzkypění stáhneme teplotu, sebereme z vývaru pěnu. Osolíme, pak vaříme
na mírném ohni asi 1,5 hodiny. Přibližně 10-15 minut před koncem vaření vývaru přidáme celý pepř
a bobkový list. Vyjmeme maso, vývar přecedíme.
Maso musí být měkké, rozebereme ho rukama
na vlákna asi 2-3 cm dlouhé. Kousky masa vložíme zpět do vývaru a přidáme větší teplotu. Když
se nechceme s masem dlouho trápit, můžeme jej
nakrájet na kostky. Brambory nakrájíme na kostky 2 x 2 cm a vložíme do vývaru. Zase po vzkypění stáhneme teplotu a necháme vařit asi 15 minut.
Zelí nakrájíme na nudličky a také dáme do hrnce
a vaříme při vyšší teplotě, než začne kypět. Poté
teplotu stáhneme a necháme tak vařit na mírném
ohni.
Zatím co se nám brambory a zelí vaří, připravíme si na boršč ostatní zeleninu. Cibuli nakrájíme

na menší kostky, mrkev a červenu řepu oškrábeme a nastrouháme. Na pánvi osmažíme cibuli do
zlatova, pak přidáme mrkev. Necháme trochu osmažit. Nakonec přidáme nastrouhanou červenou
řepu. Ještě trochu vše smažíme. Z hrnce, kde se
vaří brambory se zelím, vezmeme jen vývar (asi
2 naběračky) a přidáme ho do pánve. Trochu osolíme, opepříme, přidáme rajský protlak, vše pečlivě promícháme a necháme dusit do měkka. Po
změknutí řepy celou „zápravu“ z pánve dáme
do hrnce a přidáme na teplotě. Pozor! Po vzkypění vaříme boršč jen 2 minuty a pak hned vypneme. Přidáme drcený česnek a promícháme.
Boršč přikryjeme pokličkou a necháme odstát asi
15 minut.
Klasický ruský boršč podáváme se zakysanou
smetanou, nasekaným koprem a petrželkou.
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Tvarohové pirohy
Ingredience:

Mouku spojíme s jedním hrnkem vody a vypracujeme si těsto. Na vále pomoučněném hladkou moukou vyválíme placku, ze které vykrajujeme tvořítkem, nebo skleničkou kolečka, do jejichž
středu dáváme kupku tvarohu, který jsme si smíchali s cukrem a žloutkem. Kolečka uzavřeme buď
pomocí tvořítka nebo ručně. Pirohy vaříme v osolené vodě 6-7 minut, hotové posypeme opraženou strouhankou smíchanou s cukrem a přelijeme máslem.
Přejeme vám dobrou chuť!

1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek hladké mouky

1 hrnek vody, špetka soli
Na náplň:
1 tvaroh

1 žloutek

2-3 lžíce cukru
Na posypání:

4 lžíce strouhanky
2 lžíce cukru

máslo na polití
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KINO PALKOVICE

Letní kino Palkovice 2017 aneb zimní zábava v letním kině!
Přijďte se v létě osvěžit do letního kina ve volnočasovém areálu za tělocvičnou v Palkovicích
a užít si skvělé filmy a pohádky. V rámci promítání bude zajištěno bohaté tematické občerstvení.
Pokud se zúčastníte alespoň 5 promítání, obdrží-

te v sobotu 5. 8. nebo v pátek 11. 8. malý „vánoční dárek“!
Budeme hrát za každého počasí, v případě nepříznivého počasí hrajeme v kinosále kulturního
domu. Vstupné na všechny filmy je dobrovolné.

Pátek 21. 7. v 21:00

Kokosy na sněhu

Jamajka - země slunce, tropických plodů, výtečného rumu a ultrarychlých sprinterů. Při kvalifikaci na letní
olympijské hry dojde k hromadnému pádu a naděje mnoha rychlonožců jsou definitivně - nebo alespoň
na 4 roky - pohřbeny... V zapadlém baru u moře žije špatnou životosprávou poničený muž - Američan,
kdysi olympijský vítěz v jízdě na bobech. Proč to s ním nezkusit? A tak se pod vedením tohoto obtloustlého trenéra začnou pružní, elastičtí a opálení atleti v doslova neuvěřitelných a velmi komických podmínkách tropické země připravovat na Zimní olympijské hry... Nadšení je obrovské, peníze žádné - zkuste
najít sponzora pro tak bláznivý podnik! Nakonec však muzeální bob, osedlaný čtveřicí prokřehlých vyznavačů regae, stojí na startu a... SVĚTE, ZBOŘ SE! - ten bob jede! A na Jamajce se u obrazovek tančí...
Dobrodružný / Komedie / Sportovní
USA, 1993, 98 min
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Leon, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis, Malik Yoba, John Candy a další.
Premiéra: 14. 4. 1994
Na ČSFD hodnoceno na 78 %
Sobota 22. 7. v 21:00

Anděl páně

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin.
Panna Marie (Klára Issová) se svatou Veronikou (Veronika Žilková) pečou hory cukroví, Tři králové chystají dort
a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jako by tu byl navíc a jakoby se každému jen pletl pod nohy Petronel (Ivan Trojan), paličatý nešika a přetrhdílo. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu.
Zakrátko si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, kdo má s Petronelem ještě trpělivost, je sám Pán Bůh (Jiří
Bartoška), ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchází
mezi smrtelníky, o jejichž životě nemá ani potuchy. Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš (Jiří Dvořák), který
se náramně dobře baví na Petronelův účet. Petronel bloudí zasněženým krajem a pokouší se najít si svého hříšníka, kterému by napravil hlavu. Nemá však nejmenší ponětí o lidských přáních, touhách, starostech a láskách.
Pohádka
Česko, 2005, 90 min
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová, David Švehlík, Oldřich Navrátil, Josef Somr a další.
Premiéra: 3. 11. 2005
Na ČSFD hodnoceno na 76 %
44

4/2017
Pátek 28. 7. v 21:00

Snowboarďáci

Rok co rok trávili vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o svých vlastních, nabušených vánocích. Ten den právě nastal. Rendymu a Jáchymovi je konečně šestnáct a můžou vyrazit na svou
první skutečnou pánskou jízdu. Čeká je týden na horách, kde si budou užívat, jak se dá. Naučí se jezdit na
snowboardu, pořádně pařit a samozřejmě balit ženský. Zažijí prostě týden, na který se do smrti nezapomíná. No - to asi skutečně zažijí, ale ne zrovna tak, jak si představovali.
Komedie / Sportovní
Česko, 2004, 99 min
Režie: Karel Janák
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Ester Geislerová, Barbora Seidlová, Lucie Vondráčková a další.
Premiéra: 4. 11. 2004
Na ČSFD hodnoceno na 56 %

Sobota 29. 7. v 21:00

Anděl páně 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou
a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky
a schopnosti odpuštění.
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy
Česko, 2016, 99 min
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka,
Vojtěch Dyk a další.
Premiéra: 1. 9. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 79 %

Pátek 4. 8. v 21:00

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
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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 %
Sobota 5. 8. v 21:00

Doba ledová: Mamutí drcnutí

Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým
a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová. Jedno jaká. Jestli první, druhá nebo pátá.
A právě v pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie
a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol
a z něj úplná katastrofa…
Animovaný / Komedie
USA, 2016, 95 min, české znění
Režie: Mike Thurmeier
Premiéra: 14. 7. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 57 %
Pátek 11. 8. v 21:00

Padesátka

Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. Opravdovým kořením Krkonoš jsou
místní horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší
žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby se rychleji
okysličoval. Jenže právě syn Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné padesátky. Je
závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší. Na závod, který Jura asi znovu nedokončí, přijíždí
se svou matkou Jan Hilský a vedle skvělého času má i jeden osobní cíl. Za jeho splněním se vydává „nahoru“ - do zasněženého světa horských chat. Spustí tam lavinu událostí a vzpomínek a v neposlední řadě
se naučí, jak se proflusává mlha.
Komedie
Česko, 2015, 97 min
Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Vilma Cibulková, Jiří Schmitzer,
Tereza Voříšková a další.
Premiéra: 24. 12. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 54 %
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Chcete zdarma kotel?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!

www.dotacnikotle.eu

tel. kontakt: 777 698 398

Termínový kalendář
1. 7.

Memoriál Miloš Menšíka – hasičská soutěž – palkovická sjezdovka

15. 7.

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

19. 7.

Senior klub – zájezd do Karviné a Chotěbuzi

29. 7.

Fotbalový turnaj na Myslíku

16. 8.

Senior klub – smažení bramborových placků

19. 8.

Obecní dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou od 13 hodin

25. 8.

Memoriál A. Řezníčka – běh na Kubánkov – start u tělocvičny v 17 hodin

Kino Palkovice
21. 7.

Kokosy na sněhu

22. 7.

Anděl páně

28. 7.

Snowboarďáci

29. 7.

Anděl páně 2

4. 8.

Pohádky pro Emu

5. 8.

Doba ledová: Mamutí drcnutí

11. 8.

Padesátka
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