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Úvodní slovo redakční rady
du. Aktuální informace ohledně této problematiky
hledejte dále. V rozhovoru s naší paní lékárníci se
dočtete informace, které jste možná ani netušili.
Velké poděkování za to patří našemu dopisovateli panu Vlkovi.
S novým školním rokem přicházejí do škol nejen
noví žáci a učitelé, ale i nové informace. Více čtěte uvnitř. Zde se přikláníme k prosbě pana ředitele
a prosíme všechny řidiče, aby byli při parkování
ohleduplní ke svému okolí a byli tak vzorem pro
naše děti. I ty přece moc dobře vědí, že se na chodníku neparkuje s autem, ale že se po něm chodí.
V uplynulém létě se uskutečnila celá řada kulturních a sportovních událostí. I to svědčí o aktivním zapojení našich spoluobčanů do dění v obou
částech naší obce. Spoustu dalších termínů toho,
co je ještě letos před námi, se dozvíte, když „se
prolistujete“ až nakonec listů. Přejeme vám krásný
podzim, hodně zdraví, rodinné pohody, úsměvů
na tváři a spoustu vzájemné ohleduplnosti nejen
při parkování u školy.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa, předseda

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
v šestém vydání Palkovických listů vám opět
přinášíme aktuální informace týkající se obou částí naší obce. V listech nejdete nejen důležité informace z obecního úřadu, ale také spoustu zajímavostí ze společenského života od našich stálých
dopisovatelů. Jsme moc rádi, že se na nás obracejí
stálí i nestálí dopisovatelé. Zde ale musíme opět
upozornit, že veškeré příspěvky se musejí „vejít“
do určitých konkrétních pravidel, která byla také
zveřejněná v jednom z předcházejících vydání.
Mluvíme o tom proto, že ne vždycky se tak děje.
Pak bohužel nemůžeme vše otisknout (v původním znění) ač je nám to velice líto a musíme proto
články vracet jejich autorům k přepracování. Naštěstí to jsou jen ojedinělé případy. Palkovické listy
opravdu neslouží k tomu, abychom si (například)
vyřizovali „svoje účty“.
Pojďme ale k pozitivním zprávám uvnitř listů.
Změnil se nám poskytovatel služby ohledně svozu
a likvidace odpadu (tomu dosavadnímu vypršela
smlouva a z výběrového řízení vzešel poskytovatel
nový). S ním se také změnily termíny svozu odpa2
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty
velmi brzy nás čekají další menší dopravní stavby
chodníků, přechodů, zastávek i mostů, čímž se celá
situace ještě mnohem zlepší. A to ani nemluvím, že
ve velmi pokročilém stavu přípravy je i chodník na
Podhůří až k naučné stezce v Chlebovicích.
Druhou věcí je pak sice mnohem menší stavba,
nicméně stejně významná. Po několika letech se podařilo také dokončit rekonstrukci kaple na Myslíku.
Všichni, kdo si pamatují na to, jak kaple ještě před
nedávnem vypadala, mi zajisté dají zapravdu, že se
oprava vážně povedla. I když foto kaple bylo na „titulce“ minulých listů, k článku nyní pro zajímavost
přikládám srovnání toho, jak kaple vypadala dříve
a jak vypadá nyní. Já osobně jako obyvatel dolního
konce Palkovic musím upřímně říct, že takto krásné zákoutí s kaplí na Myslíku upřímně závidím. Po
výstavbě chodníku a opravě kaple se Myslík posunul obrovský kus dopředu. A ani zde to není vše.
Už pomalu pracujeme na návrhu úpravy okolí před
kaplí tak, aby Myslík získal pěkné náměstíčko před
kaplí a návštěvnici místa nebyli rušeni projíždějícími
a parkujícími auty. Toto však již zcela určitě do roka
nestihneme zrealizovat a stavba spadne až do dalšího období.

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
toto úvodní slovo píši v době, kdy pomalu končí léto a začíná podzim. Je to také doba, kdy uběhly
tři roky z aktuálního volebního období a za rok touto dobou nás čekají komunální volby. Opět budete
vybírat, kdo povede naši obec další čtyři roky. Bude
to také obdobím bilancování, co se povedlo udělat
a co naopak nikoliv. Budou se objevovat názory, že
spousta věcí je špatně i názory, že se podařilo obec
posunout kus kupředu.
Pro vedení obce se nyní jedná o období, kdy se
dokončuje řada významných projektů a některé další jsou těsně před začátkem realizace. Z mého pohledu musím říct, že i kdyby období skončilo nyní
po třech letech, určitě se obec nemá za co stydět.
Výčet všech věcí, které se povedly, zde nyní
uvádět nebudu. Rád bych ale vyzdvihl dvě věci.
V srpnu se i přes některé problémy podařilo dokončit chodník na Myslíku. Nyní můžeme být pyšní na to, že naší obcí lze bezpečně projít po celé
délce „od značky po značku“. Docela často cestují
po republice i v zahraničí a upřímně musím říct, že
takto přátelské podmínky pro chodce jsem téměř
v žádné srovnatelné obci neviděl. A to není vše,
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chodníku a opravy kaple na Myslíku, I tehdy počasí příliš nepřálo, nicméně dle mého názoru se opět
jednalo o důstojnou oslavu dokončení dvou takto
významných staveb.
Na závěr svého slova bych Vás rád pozval na další akce v obci. Od října se opět po letní přestávce
rozjíždí promítání v kině a řada dalších kulturních
a společenských aktivit. Podrobné informace najdete opět dále v listech. Těším se tedy na Vaši účast
a přeji Vám úspěšný podzim.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

K další věcem, které bych rád v úvodním slově
zmínil, jsou proběhlé XIV. Obecní dožínky. I přes nepřízeň počasí se jich zúčastnilo téměř tolik návštěvníků jako loni. Každý, s kým jsem následně mluvil,
byl s programem a celkově s dožínkami velmi spokojen. Pro mě osobně se jedná o potvrzení toho, že
si Palkovice tuto akci zaslouží, i když se zrovna nejedná o nejlevnější věc. Více o dožínkách se můžete dočíst dále v listech. Na přelomu srpna a září se
také na Myslíku uskutečnilo společenské odpoledne u příležitosti výše zmíněného dokončení stavby

Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 23. 8. 2017
v Kulturním domě v Palkovicích (Palkovice č. p. 295)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 6. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 20. 6. 2017, 26. 6. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017 a 21. 7.
2017.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-7/2017.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2016.
5. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách
hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 31. 5. 2017.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Kateřina Loudátová, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David
Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2017.
4
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5. Smlouvu o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu uzavřenou mezi Obcí
Palkovice a Frýdeckou skládkou a. s.
6. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Alenou Hoňkovou ve věci nákupu pozemku p. č. 3097/1, k. ú. Palkovice.
7. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Petrem a Lenkou
Pokludovými ve věci směny pozemku p. č. 1865 za pozemek p. č. 2301, vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo 1981-319/2016, vyhotoveného společností GEODAT
v.o.s. o výměře 62 m2.
8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Římskokatolickou farností Kozlovice ve věci
přijetí daru 80 000,- za účelem opravy Kaple Sedmibolestné Panny Marie na Myslíku.
9. Darovací smlouvu za účelem údržby nemovitosti a jejího okolí v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
III. zamítá:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 671, k. ú. Palkovice.
2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1434/1 a 1435/1, k. ú. Palkovice.
3. Záměr prodeje části pozemků p. č. 1020 a 1021/1, k. ú. Palkovice.
4. Záměr prodeje pozemku p. č. 620, k. ú. Palkovice.
IV. ukládá:
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi v termínu do 31. 8. 2017 opětovně 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. V případě nereagování na opětovnou výzvu do 1 měsíce začít řešit věc právní cestou.
2. Opětovně místostarostovi obce Davidu Kulovi zajistit do 30. 9. 2017 zprovoznění nových webových
stránek obce.
V. vyhlašuje:
1. Záměr směny částí pozemků p. č. 1182 a 1179 za pozemek p. č. 3097/7, vše k. ú. Palkovice.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3118/4, k. ú. Palkovice.
VI. pověřuje:
1. Radu obce Palkovice schválením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa – nové vyhlášení“ mezi Obcí Palkovice a firmou Metrostav a. s. Předmětem dodatku budou vícepráce/méněpráce na části díla: stoky P12, P16, P11, P4, P3, P9, P17, P1, P5a + změna
povodí C.
V Palkovicích dne: 23. 8. 2017

Radim Bača					
Starosta							
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INFORMACE PRO OBČANY

Svoz popelnic
Na základě výsledku výběrového řízení sváží
od 1. 9. 2017 směsný komunální odpad firma Frýdecká skládka a.s.
Novým svozovým dnem jsou všechny liché čtvrtky.

Popelnice je nutno mít připravené v 6 hodin ráno!!!
Termíny svozu popelnic od 1. 9. 2017

14. 9. 2017
28. 9. 2017
12. 10. 2017
26. 10. 2017
9. 11. 2017
23. 11. 2017
7. 12. 2017
21. 12. 2017

V případě nevyvezení popelnice kontaktujte dispečink
Frýdecké skládky, a.s.:
mob. 603 881 676, tel. 558 66 00 66
6
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Správa hřbitovů
Obec Palkovice má zájem na tom, aby hřbitovy v obou částech obce byly důstojným místem
odpočinku našich drahých zesnulých. Žádáme
tímto všechny návštěvníky hřbitova:

• Neodkládejte a nevyhazujte zbylé části výzdoby mimo nádoby k tomu určené.
• Neukládejte žádné předměty do uliček mezi
hroby a za hroby.
• Na hřbitově v Palkovicích jsou po hřbitově rozmístěny i odpadkové koše. Prosíme, nevhazujte do nich objemný odpad, ten patří do kontejneru. Odpadkové koše jsou určeny pro odkládání vyhořelých svíček a pro drobný odpad.

• Udržujte hrobové místo v čistotě a pořádku.
• Nenechávejte hroby zarostlé, dochází ke zbytečnému zaplevelení okolních hrobových míst
a prostor.

Místní úprava – zpomalovací retardéry
ním dotazů, požadavků a místním šetřením vyplynulo, že klíčovým problémem je množství
projíždějících automobilů zkracujících si cestu
tímto úsekem z a do Metylovic. Projíždějící řidiči
podle místních nedodržovali rychlost omezenou
v daném úseku dopravním značením na 30 km
za hodinu a ohrožovali tak ostatní účastníky silničního provozu.
Samotný úsek Staré cesty prošel v minulosti
již řadou úprav, které se týkaly dopravního značení omezující rychlost, stanovení přednosti jízdy
zprava a umístění výhledových zrcadel umožňující bezpečnější vyjetí z ulic.

Opakující se požadavky místních obyvatel
„Staré cesty“ na řešení neutěšené dopravní situace ze strany neukázněných řidičů v této části
dostál své podoby. Výsledkem je osazení místní komunikace ve dvou částech žlutými „zpomalovacími retardéry“. Tedy dopravním zařízením, které má fyzicky i psychologicky působit
na řidiče k zvýšené opatrnosti, vynucenému dodržování místní rychlostní úpravy, zklidnění dopravy a užívání hlavní komunikace průtahem
obce.
Samotné řešení připomínek si převzala dopravní komise závěrem roku 2016. Vyhodnoce-
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A jelikož ani tato opatření nezajistila zklidnění
dopravy, řidiči nedodržovali pravidla místní úpravy, tak lidé požadovali další bezpečnostní řešení.
Jeden z doručených dopisů Obecnímu úřadu obsahoval také podpisy téměř dvaceti obyvatel přilehlých domů s upozorněním na neutěšený stav
a požadavek v dané části dopravu řešit.
Členové dopravní komise navrhli řešení ve
formě osazení dvou částí komunikace zpomalovacími retardéry, které bylo předloženo dotčeným obyvatelům s žádostí o písemné souhlasné vyjádření k dané úpravě. Na základě jejich
souhlasů s navrhovanou úpravou byla věc projednána s dopravním inspektorátem a odborem
dopravy. Vydané „Stanovení k místní úpravě…“
umožnilo obecnímu úřadu umístit „žluté oválné
retardéry“ dle návrhu.
Při řešení týkající se typu a rozložení těchto
prvků bylo bráno v potaz několik podstatných
skutečností. Stav komunikace, večerní nasvětlení,
samotný druh povrchu silnice, okolí komunikace (nezpevněné okraje obrubami, příkopy, oplo-

cení..), zvýšená průjezdnost cyklistů a jejich bezpečné projetí kolem těchto prvků, sezonně projíždějící zemědělská technika, ekonomická náročnost a s časovým a účelovým vyhodnocením
možnost následujících úprav.
První dny ukázaly, že se provoz částečně
zklidnil. Instalace přinesla řadu reakcí upozorňujících na navrhované úpravy, doplnění prvků,
ale také na odinstalování z důvodu ničení projíždějících vozidel, poškozování travnatých ploch
a zvýšené hlučnosti způsobené otřesy zemědělské techniky.
Nyní je otázkou času, zda se toto zařízení
osvědčí či nikoli. Jednotlivé názory si mohou již
nyní zájemci přečíst na facebooku veřejné skupiny Palkovice a získat tak informace k případné
instalaci v jiných lokalitách obce.
Dopravní komise obce přivítá všechny náměty
a ohlasy k přijetí dalšího opatření s ohledem na
zvýšení bezpečí občanů v dopravě.
Za dopravní komisi
Mgr. Petr Gřes

20 let lékárny v Palkovicích
Mám za to, že od nepaměti si občané Palkovic, po návštěvě u lékaře, dojížděli pro léky do
nedalekého města Frýdku-Místku. Proto uvítali,
když byla před mnoha léty v Palkovicích zřízena lékárna.
V našem Senior klubu jsem pak inicioval besedu s paní Mgr. Alenou Skácelovou, která nám
pověděla o svých záměrech s lékárnou a poradila
nám, jak máme s léky zacházet, jak je uchovávat
a sdělila další cenné informace.
Protože od té doby uplynulo 20 let, učinil
jsem s ní v naší lékárně tento rozhovor:
Z jaké iniciativy jste se rozhodla zřídit tuto
lékárnu?
V roce 1997 jsem už dvanáctým rokem pracovala v lékárně Anenská v Místku naproti 6. základní školy. Tato lékárna tenkrát zásobovala léčivy frýdeckou nemocnici a zároveň sloužila i široké veřejnosti.
Obec Palkovice v tu dobu hledala lékárníka,
a tak jsem se přihlásila. Nutno dodat, že i dnes
po mnoha letech, si nesmírně vážím vstřícnosti při jednáních s obecním úřadem vedeným panem starostou Miroslavem Žídkem zjara r. 1997.
Následně k 1. 9. 1997 byla lékárna otevřena.

Kolik pacientů ročně obsloužíte?
Kolik pacientů využívalo a současně využívá
služeb naší lékárny jsem nikdy nepočítala. Návštěvnost se liší podle ročních období a podle
momentální nemocnosti v této lokalitě.
Kdo nejčastěji vaši lékárnu navštěvuje?
V obci sídlí dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětská lékařka a je zde také zubní ambulance,
takže přicházejí převážně pacienti těchto lékařů.
8
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Jaké novinky připravujete?
V blízké budoucnosti by měl být plošně v celé
republice zaveden tak zvaný elektronický recept,
který by nahradil současně používaný papírový
recept. Technicky ještě není vše plně dořešeno,
ale příslušné instituce pracují na tom, aby mohl
být systém spuštěn.

Občas jsou to i pacienti lékařských ordinací
z Metylovic a Bašky, ale samozřejmě obsloužíme všechny, kteří k nám pro léčiva i ostatní sortiment přijdou. Spolupráce se zdejšími ordinacemi
i s obecním úřadem je příkladná.
Je to jistě tajné, ale jaké jsou nejčastější
choroby pacientů?
Pro léčiva a zdravotnický materiál k nám přicházejí pacienti s chronickými onemocněními
(vysoký tlak, cukrovka aj.), lidé s akutními problémy, jakými jsou bakteriální a vírové infekce, nemoci z nachlazení a apod. Přicházejí také pacienti
zubní ordinace.

Jaký máte v lékárně pracovní kolektiv?
V lékárně využívám občasnou výpomoc paní
magistry Chlebkové a farmaceutické asistentky
paní Kovalové, za což jim velice děkuji.
A při této příležitosti bych chtěla také poděkovat všem, kteří služeb lékárny Palkovice využívali jak v uplynulých dvaceti letech, tak
i v současnosti, a tím se největší měrou zasloužili
o to, že tato lékárna může ve zdejší obci působit.

Jaké je procento zahraničních léků?
Řekla bych, že léky zahraničních výrobců jsou
v dnešní době zastoupeny většinově.
Poradíte někdy i náhradní léky?
Samozřejmě, že poradíme, který lék předepsaný na receptu je možno nahradit stejným
lékem, jiného výrobce. Říká se tomu generická
substituce. Stejné léčivo od jiného výrobce může
mít nižší nebo žádný doplatek, a tak má pacient
možnost sám rozhodnout, jestli levnější lék chce.
Sami za sebe však upřednostňujeme ten konkrétní preparát, který předepsal lékař.

Poděkoval jsem paní Mgr. Skácelové za
upřímný rozhovor. Budu rád, když obecní úřad
v budoucnu při navrhovaném centrálním zázemí
bude pamatovat na to, aby jak lékaři, tak i lékárna byly pod jednou střechou.

Za nás všechny se dotazoval
pacient Vilém Vlk

Mobilní hospic Ondrášek
hotovostní číslo, na které
se dovolají 24 hodin denně.
Mobilní hospic Ondrášek
působí i na území vaší obce.
Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň
s názvem DOMA., pomocí
které chceme říci, že je možné strávit poslední
chvíle doma, a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října
a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409
411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.
cz nebo na facebookovém profilu.

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích
podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek
umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem
umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou
paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální
pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý
den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni
naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici po9
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Topení a komíny
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící
práce, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.

V dohledné době opět nastane hlavní topná
sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest
by neměli zapomenout na povinnosti související
s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve
statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se
snažte jednat v klidu a s rozvahou.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět
a kdo je může provádět?

Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou.
Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav
a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný
přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti
stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím
uvedením do provozu, dále při každé stavební
úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do
nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba,
která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo
života zasahující osoby!
por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění spalinové
cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola
spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Zahájení školního roku 2017/18 v ZŠ a MŠ Palkovice
výjezdový lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně, školy v přírodě pro žáky 1. stupně, turistický kurz pro
žáky 7. ročníku, cyklistický kurz pro žáky 8. ročníku, kurz sebeobrany pro žáky 9. ročníku. Plánujeme opět společné akce se školami z Polska.
V letošním školním roce budou nařízením vlády všichni žáci v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol dostávat prostřednictvím schválených distributorů ovoce, zeleninu
a neochucené mléko a mléčné výrobky. Do naší
školy budou dodávány firmou OVOCENTRUM
Valašské Meziříčí, předpokládáme dodávku 1x za
14 dnů. Vládou bude stanovena částka na 1 žáka
a školní rok, z ní bude vycházet množství dodaného ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Budeme je žákům vydávat o velké přestávce. Prostřednictvím automatu a karet bude firma COME nadále průběžně prodávat potraviny
a nápoje podle podmínek tzv. pamlskové vyhlášky, ale již za plnou cenu.

V letošním školním roce máme ve škole opět
o jednu třídu více, již celkem 13 tříd (I.A, I.B, II.A,
III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A,
IX.A), v nich 281 žáků, 148 chlapců a 133 dívek.
Ve škole vyučuje celkem 20 učitelů, nastoupily 2 nové učitelky, Mgr. Martina Mílová je třídní
učitelkou III.B a Bc. Šárka Blažková vyučuje výtvarnou výchovu a výchovu ke zdraví. Do prvního ročníku nastoupilo 37 žáků, jsou rozděleni do
dvou tříd. Třídní učitelkou třídy I.A je Mgr. Olga
Bačová, třídy I. B je Mgr. Miroslava Žídková.
Provoz celé školy a mateřské školy zajišťují dále
paní účetní, tři školnice a 5 provozních zaměstnanců. Nově nastoupil údržbář pan Tomáš Mazur.
Provoz školní jídelny zajišťuje 6 zaměstnanců.
Také v tomto školním roce připravujeme pro
žáky tradiční akce, např. plavecký výcvik pro žáky
2. - 3. ročníku (od letošního školního roku je ministerstvem školství znovu zaveden povinně), lyžařský výcvik pro žáky 5. ročníku v Palkovicích,
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Žáci školy mají možnost se v odpoledních hodinách zapojit do činnosti zájmových kroužků,
které jsou pořádány v budově školy nebo v tělocvičně (škola může využívat tělocvičnu do 15 hodin). Některé odpolední aktivity ve škole opět zajišťují pro žáky pracovníci externích firem.
V letošním školním roce budou otevřeny
kroužky pěvecký, sportovní, cvičení z matematiky, malý badatel, keramika, výtvarný, angličtina, španělština, kytara a zahradnický, některé
z nich jsou hrazeny z fondu prevence negativních
jevů a jsou pro žáky zdarma. Kroužky moderního
tance povede pan Langr z taneční školy Antonio,
rybářský kroužek pan Oliva, výuku hry na klavír
paní Žídková. Kroužek bojových sportů a sebeobrany opět zajistí sdružení Rytmik.
Ve školní družině jsou v provozu 4 oddělení,
činnosti ŠD se účastní 120 dětí a 4 vychovatelky.
Provozní doba ŠD je od 6.00 do 7.30, odpoledne
od 11.20 do 16.30. Při zápisu do školní družiny
dne 15. 6. 2017 bylo podáno 120 žádostí, všichni
zájemci byli přijati. Pro děti, jejichž rodiče podali
přihlášku dodatečně, byly zatím zajištěny hlídací hodiny pod dohledem zaměstnance školy, připravujeme navýšení kapacity školní družiny, aby
mohli být do školní družiny přijati další zájemci.
Do mateřské školy byli při zápisu v květnu 2017
přijati všichni zájemci ve věku 3 roky a starší. Někteří rodiče podali přihlášky současně do více mateřských škol, z naší MŠ pak děti odhlásili. Na uvolněná místa tak mohly být přijaty další dvouleté
děti. V mateřské škole pracuje ve 4 třídách celkem
8 učitelek, vrátila se paní učitelka Daniela Pospěchová a nově nastoupila paní učitelka Irena Siudová. O prázdninách byly dokončeny opravy venkovních hracích ploch v zahradách mateřských škol,
včetně rekonstrukcí herních prvků a instalace nových. Po dohodě se zřizovatelem bude v zahradě
MŠ u obecního úřadu na podzim provedena výsadba živého plotu, který částečně oddělí zahradu
od hlavní cesty a parkoviště obecního úřadu.
Obce mají nově povinnost upravit kapacity
mateřských škol tak, aby k 1. 9. 2017 mohly být
přijaty všechny čtyřleté děti, k 1. 9. 2018 všechny tříleté děti, k 1. 9. 2020 všechny dvouleté děti.
Kapacita palkovické MŠ umožnila k 1. 9. 2017
přijetí všech čtyřletých, všech tříletých, a dokonce i všech dvouletých dětí z Palkovic, jejichž rodiče o přijetí požádali.
Výraznou změnou v mateřské škole je zavedení povinného předškolního vzdělávání od 1. září
2017. Obce musely předat školám údaje z matriky o pětiletých dětech, školy musely předat ostat-
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ním školám informaci o přijetí dítěte z jejich spádového obvodu, školy musely nahlásit na OSPOD
nedohledané děti ze spádového obvodu. Podařilo se nám dohledat všechny pětileté děti z Palkovic. Děti, které k 1. 9. 2017 dosáhly věku 5 let, se
již musí povinně účastnit předškolního vzdělávání (ve dnech školního vyučování, nemusí v době
školních prázdnin). Platí pro ně podobný režim
jako pro žáky ve škole, např. povinné vyučování
v rozsahu 4 hodiny denně (od 7.45 do 11.45), každá absence musí být řádně písemně omluvena
v omluvném listu, uvolnění z vyučování na dobu
delší než 2 dny schvaluje ředitel školy, v případě
častých absencí nebo při podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky pouze omluvenky lékaře apod. Povinné předškolní vzdělání
je podobně jako základní vzdělání poskytováno
bezplatně, rodiče již neplatí školné ani při odkladu. Rodiče, kteří odmítají běžnou mateřskou
školu s výchovou, pravidly a vytvářením pracovních návyků u dětí, mohou naštěstí zvolit podle školského zákona pro své děti jinou alternativu – individuální vzdělávání dítěte. Děti pak mohou pokračovat v individuálním vzdělávání doma
nebo v komunitní skupině či v jiné partě již také
v 1. – 9. ročníku základní školy. Některé organizace, které za úplatu zajišťují rodičům pro děti
a žáky společné individuální vzdělávání, spolupracují s vybranými školami, na kterých jsou pak
většinou děti a žáci společně zapsáni a docházejí
tam na přezkoušení. V naší škole tak nejsou děti
ani žáci v režimu individuálního vzdělávání.
Parkoviště u školy, za potokem a podél potoka jsou veřejná, podobně jako u kina nebo u tělocvičny, provoz na nich není zatím nijak upraven,
parkují zde obyvatelé okolních domů, rodiče i zaměstnanci školy. Podle projektu by mělo být parkoviště u školy po dokončení osazeno dopravními značkami, které budou v době provozu školy,
mateřské školy a školní družiny, tj. v době od 6.00
do 16.30, umožňovat, tak jak je to běžné u jiných
škol, pouze krátkodobé stání cca 15 - 20 minut
k předání a vyzvednutí dětí, a každé neoprávněné
parkování tak konečně bude moci řešit příslušný
oprávněný orgán, tj. policie. Další dostupné parkoviště pro všechny řidiče je za tělocvičnou, odtud se dá bezpečně dojít chodníkem kolem pole
ke škole denně v době od 6 do 8 hodin, odpoledne při třídních schůzkách a akcích školy. Opakovaně žádám všechny řidiče, aby neparkovali na
chodnících, po kterých přicházejí do školy děti
a žáci. Chodníky jsou pro chodce, a těmi chodci
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
jsou i vaše děti.
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Žáci 3. B na obecním úřadě
ku a logu obce. Padly zde velmi úsměvné teorie
o oběšené či mrtvé ovci. Ale ruku na srdce, kolik
dospělých občanů ví, že znak obce má v červeno-zeleném štítě dva stříbrné kužely a zavěšené
zlaté ovčí rouno. A logotyp obce není bublina,
ale velmi jednoduše ztvárněná ovečka - oblakovečka.
Děti měly spoustu dalších dotazů, ale návštěva se chýlila ke konci a pan starosta nás chtěl
ještě seznámit s tím, jak funguje obecní rozhlas.
Nakoukli jsme tedy ještě do kanceláře s názvem
„Pokladna“ a vyzvídali, co se vlastně takovým
obecním rozhlasem hlásí. Také jsme si všimli, že
se zde prodávají upomínkové předměty, mapky, pohledy a turistické známky. Stihli jsme ještě společné foto s panem starostou, který dětem
rozdal malou sladkost na cestu.
Ve vestibulu obecního úřadu jsme ještě krátkou „bleskovkou“ zrekapitulovali nově získané
informace a hurá zpět do školy.
Tímto děkujeme panu starostovi Radimu Bačovi za milé přijetí a doufáme, že se na obecní
úřad zase někdy podíváme.
Mgr. Martina Mílová, třídní učitelka

„My jsme žáci třetí bé, bereme však na sebe
podobu ……“ tak zní úvodní píseň ze známých
večerníčků o Machu a Šebestové. My žáci skutečné 3. B jsme se rozhodli vzít na sebe podobu
malých občánků naší obce a šli se osobně podívat, jak to na takovém obecním úřadě vlastně
chodí.
Byli jsme přivítáni panem starostou Radimem
Bačou a uvedeni do jedné z kanceláří úřadu, kde
se sbírají matriční data obce nebo vyřizují povolení týkající se běžného života v obci. Hodná
paní úřednice nám ukázala matriční zápisy z roku
1904 a děti si mohly vyzkoušet čtení přes 100 let
starých ručně psaných záznamů. Společně jsme
rozvinuli diskuzi na téma, odkud vlastně pochází
naše rodiny, kolik obyvatel měly Palkovice v různých dobách, kolik dětí se ročně v obci narodí
nebo kolik spoluobčanů zemře, aj. Napínali jsme
uši, ale zároveň jsme se těšili, až nám pan starosta ukáže obecní vlajku, znak obce a poví nám
něco o logotypu obce.
Na takové zajímavé povídání je třeba se usadit, a kde jinde než v obřadní síni. Zde děti s panem starostou živě diskutovaly o našem zna-
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík – Vinobraní 2017

Už si pomalu začínáme zvykat na to, že nám
na každém Vinobraní padá z nebe trocha toho
mokrého štěstí. O to víc si vážíme každého, kdo
za námi i tentokrát na ranč u Myšáka dorazil. Cimbálová muzika Aleše Smutného hrála opravdu
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jedinečně a celou atmosféru dolaďoval přátelský
a usměvavý Karel Hegner, který si ochotně popovídal i vyfotografoval se spoustou z vás. Kromě příjemné hudby mohli návštěvníci zažít celý proces
zpracování hroznů od mletí přes lisování až po hotový burčák a víno. To nám tentokrát osobně přijel představit vinař pan Vladimír Hanák z Blatnice
pod Svatým Antoníčkem. A že šlo i tentokrát o vínko velice kvalitní a chutné, bylo znát na frontě, která
se občas u stánku vytvořila. Všichni měli také jedinečnou možnost vidět a ochutnat osm odrůd hroznů, které dozrály na palkovickém vinohradu u Jarka

Pavlíčka. I ten si velice ochotně povídal s každým,
kdo se chtěl dozvědět něco o pěstování révy.
Vinobraní není akcí, kterou by organizoval
a platil obecní úřad, jak velmi často slýcháváme,
ale připravuje ji pro vás parta lidí, kteří jsou blízcí Nezávislým pro Palkovice a Myslík či jsou to jen
kamarádi, kteří rádi a ochotně pomohou.
To, že má vinobraní v kalendáři kulturních akcí
v Palkovicích své místo dokazuje i fakt, že Vás přišlo více než 400. Prodalo se přes 200 litrů burčáku
a více než 150 litrů vína.
Petra Opělová

Obecní dožínky se opět vydařily
V sobotu 19. srpna se za mírné nepřízně počasí uskutečnily Obecní dožínky již počtrnácté!
Už několik dní předem bylo jasné, že počasí nám
přát nebude. Všichni organizátoři i přesto doufali, že se podaří uspořádat opět nezapomenutelné dožínky. A musím uznat, že se tomu i tak
stalo. Na hlavním pódiu se během dne vystřídala

tradičně dechová hudba Palkovjanka, následovaly kapely Sebastian, Holki, Janek Ledecký a Band
a Dalibor Janda se svou dcerou. Právě vystoupení Janka Ledeckého a Dalibora Jandy mělo obrovský úspěch. I přes mírný déšť se prostranství
před pódiem zcela zaplnilo a návštěvníci si mohli
užít skvělá vystoupení plná oblíbených hitů.
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zajezdit si na ponících nebo si nechat namalovat
něco na obličej od promotýmu rádia Čas. Již tradičně byla na místě řada pouťových atrakcí.
Velký dík patří všem prodejcům z řad spolků,
které se postaraly o výborné občerstvení. Velký dík také patří všem dobrovolníkům, kteří se
na akci podíleli a napomohli tomu, že se tato
akce velmi vydařila. V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům akce za účast a příští rok
na shledanou!

Poté následovalo další nezapomenutelné vystoupení myslíkovské skupiny LOF, která svým
originálním ztvárněním některých písní zaujala
místní i přespolní návštěvníky. Po setmění mohli návštěvníci sledovat nádherný ohňostroj doprovázený písní Věry Špinarové. Až do brzkých
ranních hodin pak k tanci i poslechu hrála skupina Kvarto z Havířova. Celou akci skvěle uvedl
moderátor Honza Gavelčík.
Taktéž doprovodný program pro děti stál zato.
Děti bavili Klauni na volné noze, mohly si vyzkoušet tanec společně s Tanečním klubem Antonio,

Kulturní komise

Podzimní kulturní akce nejen v našem kině
Opět od podzimu po letní přestávce rozjíždíme nejen v obecním kině řadu kulturních a společenských akcí, na které jste všichni zváni.

jsou známá vsetínská kapela hrající progresivní
folk. Na kontě mají tři alba a za dvě z nich obdrželi hudební cenu Anděl. V rámci našeho Listování s R. Fulghumem zahrají mimo jiné svou píseň „Miluj mě zlehka, drž mě pevně“, kterou Jan
Žamboch složil na motiv knihy autora. Vstupné
činí 100 Kč. Předprodej vstupenek na pokladně
Obecního úřadu v pondělí a středu 7-11 hodin
a 12-17 hodin a v Pekařství Boček Palkovice.

Listování s Robertem Fulghumem
a kapelou Žamboši
V úterý 10. října od 17 hodin se v kinosále kulturního domu uskuteční Listování s Robertem
Fulghumem a koncert kapely Žamboši. Žamboši
16
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Bazar zimního vybavení
V neděli 22. 10. se uskuteční první palkovický bazar zimního vybavení a oblečení v kině
v Palkovicích. Přijímáme pouze zimní výbavu
(lyže, brusle, sáňky,...) a funkční podzimní a zimní oblečení (funkční prádlo, nepromokavé oblečení a boty, oteplováky,..). Doma, prosím, nechte
obyčejná trička, tepláčky atd. Přijímáme max.
20 ks věcí od jednoho prodávajícího. Prodávající si může věci nabízet sám nebo je může nechat
na místě k prodeji.

Branný den + Deskohraní na Myslíku
V sobotu 28. 10. od 15 hodin se v SKSC na
Myslíku a přilehlém okolí uskuteční sobotní odpoledne nejen pro děti. Předtím než si vyrazíme utužit tělo, pocvičíme si hlavičky se spoustou
deskových i karetních her! Kromě naší klasické a
stále se rozrůstající sbírky na vás čekají hry zbrusu nové! Tentokrát mezi nás zavítá zástupce firmy Pygmalino, který s vámi bude hrát celé odpoledne hry firmy Granna (hry pro děti už od 2 let!).
Následuje „noční pochod“ vytyčenou trasou. Přineste si baterky! Občerstvení zajištěno. Těšíme se
na vás!
Vstupné dobrovolné. Pořádá TJ Sokol Myslík,
SDH Myslík a Obec Palkovice

Harmonogram dne:
8:00 – 10:30
příjem zboží
13:00 – 18:30
prodej
18:30 – 20:00
vracení věcí a účtování

Strašidelné Deskohraní
Přijďte se s námi trochu bát!
V sobotu 4. 11. v čase od 14:00 do 19:00 proběhne v kině v Palkovicích další Deskohraní, tentokrát příhodně k datu v maličko strašidelném
duchu! Čeká vás únik z místnosti, který musíte
jako parta nebo rodina do určitého času zvládnout nebo budete v kině strašit navěky... Pro
hráče, kteří to pro jistotu nechtějí riskovat, bude
připravena velká spousta deskových a karetních
her! Také si můžete na Deskohraní objednat hry
s velkou slevou! Srdečně jsou zváni všichni hráči
– na věku nezáleží, hlavní je chuť!

Pro zpříjemnění nákupů bude od 17:00 probíhat promítání kina – film Fantastická zvířata
a kde je najít (více v programu kina).
Pro více informací sledujte FB Kino Palkovice
nebo nás kontaktujte na e-mail:
kultura@palkovice.cz.
Poplatek je 20 Kč za jednoho prodávajícího,
vše je na vlastní zodpovědnost prodávajícího.

Pohádkové čtení pro celou rodinu
Čtení je zábava! Pohádkové příběhy plné písniček, básniček, maňásků a pohádkových postav.
Přijďte se zasmát, zazpívat si a třeba se na chvíli
stát malým hercem či herečkou. Pojďme společně podpořit dětskou fantazii a lásku ke knihám.
Budeme si číst v neděli 19. 11. od 17:00 v kinosále kulturního domu.
Za Kulturní komisi
Štěpánka Pavlíčková
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SAMOSPRÁVA
Pokračování v otázkách a odpovědích

nání s dluhem spjaté jinak spadalo do pravomoci
zastupitelstva.

A pokračujeme v otázkách kolem hospodaření
obce. Na obecné dotazy týkající se hospodaření
obce z minulého čísla dnes navážeme uzavíráním
smluv a rozdělení pravomocí orgánů obce ve věcech nakládání s majetkem. Dnešní díl uzavřeme
obecně závaznými vyhláškami obce.

Který orgán obce rozhoduje o započtení pohledávky?
Rozhodnutí spadá do zbytkové pravomoci rady
obce, a to bez ohledu na výši započítávané pohledávky.

SMLOUVY UZAVÍRANÉ OBCÍ

Který orgán obce rozhoduje o podání žádosti
o poskytnutí úvěru?
Ustanovení zákona o obcích říká, že rozhodnutí o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru
nebo zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce.
Rozhodnutí o podání pouhé žádosti ale může učinit rada obce, jedině však za předpokladu, že podáním žádosti obci nevznikne závazek úvěr přijmout a splácet (v takovém případě by již docházelo k zásahu do vyhrazené pravomoci zastupitelstva).

Kdo je oprávněn uzavřít jménem obce smlouvu?
Obecně bude v tomto směru vždy oprávněn
starosta, jelikož právě on zastupuje obec navenek.
Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta,
je-li starosta nepřítomen, nebo nevykonává funkci,
bude k úkonu oprávněn místostarosta.
Kdo může napadnout uzavření smlouvy, pokud nebyl (povinně) zveřejněn záměr?
Všichni případní zájemci mohou v tomto případě soudně napadnout platnost smlouvy a podat
žalobu na určení této neplatnosti, mají-li na takovém určení naléhavý právní zájem.

Který orgán obce rozhoduje o uzavření
smlouvy o dílo?
Rozhodnutí o uzavření takové smlouvy spadá do zbytkové pravomoci rady podle, v obcích
bez rady pak do pravomoci starosty. Jestliže však
bude ve smlouvě o dílo i ustanovení o nabytí budoucí nemovitosti do vlastnictví obce (nebo bude
smlouva „smíšena“ s jiným právním jednáním,
o němž rozhoduje zastupitelstvo), bude nutné,
aby o smlouvě rozhodlo zastupitelstvo (případně
postačí, pokud rozhodne o části úkonu, který spadá do jeho rozhodovací pravomoci).

Může se obec zavázat ve smlouvě k mlčenlivosti o jejím obsahu?
Takové smluvní ujednání může být dle okolností v rozporu s povinností obce poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a tudíž i v rozporu s tímto zákonem. Je
doporučeno proto taková smluvní ujednání neuzavírat, neboť ochrana určitých druhů informací
(např. obchodního tajemství, osobních údajů aj.)
vyplývá přímo ze zákona a nad rámec zákona by
se obec z výše uvedených důvodů zavazovat mlčenlivostí neměla.
ROZDĚLENÍ PRAVOMOCÍ ORGÁNŮ OBCE
VE VĚCECH NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Který orgán obce rozhoduje o uznání dluhu?
Rozhodnutí náleží do zbytkové pravomoci rady
obce, přičemž nezáleží na tom, zda by právní jed-
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Který orgán obce rozhoduje o prominutí části
dluhu nepřesahující 20 000 Kč, pokud celkový
dluh naopak tuto částku přesahuje?
V daném případě je určující celková výše pohledávky, a to i s příslušenstvím. Pokud tato
přesahuje částku 20 000 Kč, náleží rozhodnutí
o prominutí dluhu zastupitelstvu obce, třebaže
by měla být prominuta částka nižší než v tomto
ustanovení stanovená. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by rada rozhodovat o prominutí dluhu
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Může obec prodat nemovitost předem vybrané osobě?
Ano, nemění to však povinnost obce zveřejnit
záměr, ve kterém nemůže vyloučit podávání nabídek
i dalšími zájemci. Z hlediska povinnosti obce nakládat hospodárně s obecním majetkem je nutné, aby
nakonec vybrala nejvýhodnější nabídku, přičemž důvodem pro prodej předem vybranému zájemci by
v případě, že nenabídl nejvyšší cenu, měly být jiné
skutečnosti toto ospravedlňující, jako je např. veřejný
zájem. Je vhodné uvést již v záměru důvod prodeje.

vyššího než 20 000 Kč, pokud by postupovala po
částech.
Musí obec odůvodnit výběr nabídky na uzavření smlouvy?
Odůvodnění by mělo být součástí zápisu z jednání orgánu, který o výběru rozhodl, a to zejména v případech, kdy nebyla vybrána ekonomicky
nejvýhodnější nabídka. Zákon o obcích výslovně
stanoví, že „odchylka od ceny obvyklé musí být
zdůvodněna“.

Jak má obec postupovat, je-li žádána o prodej
nemovitosti?
Ať už je žádost žadatelem adresována jakémukoliv orgánu obce, rozhodnutí ve věci přísluší
zastupitelstvu. Žádost by mu tudíž vždy měla být
předložena k posouzení. I pokud žádost zastupitelstvo akceptuje, je třeba zveřejnit záměr. V případě, že žádost nebude ze strany zastupitelstva
obce akceptována, může nabídku zastupitelstvo
odmítnout v usnesení, ale i de facto tak, že ji např.
nezařadí na program zasedání.

Ručí stát za závazky obce?
Nikoliv. Stát může ručit, pouze pokud tuto povinnost převezme smluvně, a nemůže tak učinit,
pokud by tím sám porušil zásady účelnosti hospodárnosti nakládání se svým majetkem.
Jak rozumět „účelnosti a hospodárnosti“ při
nakládání s majetkem obce?
Zákon tyto termíny, nijak blíže nevymezuje.
Bude na zvážení každé obce, která jednání v konkrétním případě považovat za účelná a hospodárná vzhledem k možnostem, zájmům a potřebám
obce. Ustanovení souvisí s povinností obce „pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Dodržení
obecných povinností stanovených zákonem o obcích pro nakládání s majetkem by mělo být posouzeno při přezkoumání hospodaření obce.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE (OZV)
Kdy nabývá obecně závazná vyhláška platnosti?
V souladu se zákonem o obcích nabývá obecně závazná vyhláška obce (za podmínky dodržení
zákonem stanovené doby vyvěšení na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů) platnosti již
dnem svého vyhlášení, tj. prvním dnem vyvěšení
na úřední desce obecního úřadu.

Má žadatel o prodej obecního pozemku právo být v budoucnu obcí informován o záměru
pozemek prodat?
Občan obce má právo, aby jeho žádost byla
předložena příslušnému orgánu k vyřízení. Z hlediska principů dobré správy by mělo být odpovězeno na žádost každého žadatele. Jestliže se obec
rozhodne majetek prodat, je třeba zveřejnit záměr.

Kdy nabývá obecně závazná vyhláška účinnosti?
Účinnost, tedy způsobilost vyvolávat právní
následky, nabývá obecně závazná vyhláška patnáctým dnem po dni vyhlášení, není-li stanovena
účinnost pozdější. Vyžaduje-li to naléhavý obecný
zájem, lze stanovit účinnost dřívější (nikoliv však
dřívější, než je den vyhlášení). Okamžikem účinnosti jsou občané (i právnické osoby) povinni se
obecně závaznou vyhláškou řídit.

Jak určit cenu, za kterou obec převede svůj
majetek?
Zákon o obcích stanoví, že při převodu majetku obce se sjednává cena, která je v daném místě
a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylky je třeba zdůvodnit. Při určování ceny
se v praxi postupuje podle zákona o oceňování
majetku. Zdůvodnění se bude týkat zejména nižší
ceny, kde se předpokládá, že její sjednání bude vyváženo jiným veřejným zájmem. Získání vyšší ceny
napomáhá sám institut nabídkového řízení a z hlediska zásady hospodárnosti je pro obec žádoucí.

Kde všude se zveřejňují obecně závazné vyhlášky?
Obecně závazné vyhlášky se zveřejňují na
úřední desce, a to jak na úřední desce „fyzické“ tak
„elektronické“ (podle správního řádu „způsobem
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Možné je obojí, příp. kombinace obojího. Vždy
je nezbytné, aby bylo toto vymezení dostatečně
určité, resp. přesné a jednoznačné.

umožňujícím dálkový přístup“). Vedle toho je lze
zveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Zůstávají obecně závazné vyhlášky přijaté
předchozím zastupitelstvem v platnosti i po
volbách?
Ano, na platnost právních předpisů obce nemají komunální volby samy o sobě vliv.

Jsou někde stanoveny formální náležitosti
obecně závazných vyhlášek?
Závazným právním předpisem nikoliv. Obecně
se však doporučuje dodržovat legislativně-technické zvyklosti kodifikované v legislativních pravidlech vlády. Vzory některých typických obecně závazných vyhlášek lze pak nalézt na internetových
stránkách Ministerstva vnitra.

Jakým způsobem se schvalují obecně závazné vyhlášky?
OZV přijímá zastupitelstvo usnesením, tedy
nadpoloviční většinou všech svých členů.

Jakým způsobem obec vede evidenci právních předpisů obce?
Zákon o obcích požaduje následující náležitosti: „Evidence právních předpisů obsahuje číslo
a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.“ V evidenci zůstávají také
již zrušené právní předpisy. Pro obecně závazné
vyhlášky a nařízení obce se vede jedna společná
číselná řada.

Musí obec zveřejňovat návrh OZV na úřední
desce?
Nikoliv. Na rozdíl např. od zveřejňování záměru
dispozic s nemovitým majetkem nebo návrhu rozpočtu obce u návrhů obecně závazných vyhlášek
taková povinnost stanovena není.
Musí obec projednat návrh OZV s jinými subjekty?
Nikoliv. Výjimkou jsou pouze OZV stanovující ceny stavebních pozemků v cenových mapách.
Návrh cenových map je obec povinna před vydání
OZV zaslat k vyjádření Ministerstvu financí.

Lze obecně závaznou vyhlášku nahradit novou obecně závaznou vyhláškou, aniž by ta
původní byla zrušena?
Podle obecných interpretačních pravidel sice
platí, že novější právní norma nahrazuje právní
normu starší. Z důvodů legislativní čistoty a právní
jistotu nicméně v každém případě je obecně doporučeno, aby nově přijímaná OZV obsahovala
výslovné zrušovací ustanovení.

Koho lze pověřit kontrolou dodržování OZV
o veřejném pořádku, nemá-li obec zřízenu
obecní policii?
Přestupky proti veřejnému pořádku, případně jiná porušení obecně závazných vyhlášek, která budou přestupkem – projednávají obecní úřady či zvláštní orgány obcí. Kontrolou „v terénu“
lze tedy pověřit zejména zaměstnance obecního
úřadu, který bude zároveň oprávněn zahájit řízení
o přestupku, případně jej rovnou projednat a uložit pokutu v blokovém řízení. Jeho pravomoci budou vycházet z pravomocí obecního úřadu. Na
rozdíl od Policie ČR či obecní policie však nebude mít oprávnění, která policistům svěřují zvláštní
zákony – právo nosit zbraň, použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, otevřít byt
nebo jiný uzavřený prostor a podobně.

Je možné obecně závaznou vyhlášku usnesením zastupitelstva zrušit nebo změnit?
Prostým usnesením nikoliv. Obecně závaznou
vyhlášku je možné zrušit či změnit pouze obecně
závaznou vyhláškou.
Jak už jsme avizovali minule, seriál uzavřeme
v příštím čísle kapitolou o právech občanů. Zde
také zabrousíme do oblasti poskytování informací.
Ing. Tomáš Huďa a Bc. Jana Ručková

Je v obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku nutno přesně vyjmenovat, kterých veřejných prostranství se vyhláška týká (názvy
ulic a náměstí) nebo je stačí graficky znázornit v plánku města?

Zpracováno z elektronické publikace „300 praktických otázek a odpovědí pro starosty obcí“, Svaz
měst a obcí 2014.
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SPORT
Rozvrh v tělocvičně pondělí – pátek ve školním roce 2017/18
Velký sál pondělí - pátek
15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

kopaná přípravka
pondělí

tenis

Onderka

Zeman

15.00 - 17.00
úterý

středa

čtvrtek

pátek

volejbal muži

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

kopaná žáci

kopaná dorost

kopaná muži

ASPV muži

Cahel

Bujňák

Bauman

Žurovec

15.00 - 16.30

16.30 - 18.00

18.00 - 19.30

19.30 - 21.00

kopaná přípravka

volejbal žactvo

volejbal muži, ženy

Onderka

Kubalová, Darková

Dámek

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

kopaná žáci

kopaná dorost

kopaná muži

Cahel

Bujňák

Bauman

Zeman

15.00 - 16.30

16.30 - 18.00

18.00 - 19.30

19.30 - 21.00

TOM

volejbal ženy, muži

Šupina, Huďa, Vyvialová

Kubalová, Jež

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

volejbal muži

kopaná muži
19.00 - 21.00

Malý sál pondělí - pátek
15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

volejbal žactvo
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

volejbal kadetky

Trojčínský, Prokůpek, Mičulková

Mičulka, Darková

Špačková, Kozlová

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.00 - 20.30

volejbal přípravka

volejbal přípravka

volejbal ženy

aerobik, pilates

Vašíková

Kubalová, Darková

Kubalová

Ryšková

15.00 - 16.00

16.00 - 17.30

17.30 - 19.00

19.00 - 20.00

sportovní gymnastika

rodiče a děti

ASPV - aerob.

ASPV - muži

Vyvialová, Muroňová

Horáková

Kozlová,

Ondračka

Podolová, Bačová

Řezníčková

Špačková

19.00 - 21.00

15.00 - 17.00

17.00-18.00

18.00 - 19.00

volejbal přípravka

volejbal přípravka

volejbal kadetky

volejbal ženy

Krpcová, Mičulková

Zeman

Mičulka, Darková

Kubalová

15.00 - 16.00

16.00 - 17.30

17.30 - 19.00

19.00 - 21.00

TOM
pátek

ASPV - ženy

tenis

Zelinkovice

Šupina, Huďa, Vyvialová
15.00 - 17.00

Pokluda
17.00 - 19.00
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19.00 - 21.00

badminton
obsazeno
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Horní sál pondělí - pátek
15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

pondělí

úterý

badminton

jóga

badminton

obsazeno

Brudná, Bužková

obsazeno

16.00 - 18.00

18.00 - 19.30

19.45 - 20.45

ZŠ

badminton

stolní tenis muži

badminton

taneč.

obsazeno

Kuběna, Wigert

obsazeno

krouž.

16.00 - 17.00

17.00 - 19.30

19.30 - 21.00

tenis

jóga
Brudná

středa
15.00 - 19.00
čtvrtek
SDH Palkovice
pátek
15.00 - 16.30

19.00 - 20.30
badminton

stolní tenis muži

badminton

obsazeno

Kuběna, Wigert

obsazeno

16.00 - 17.00

17.00 - 19.30

19.30 - 21.00

badminton

zdravotní cvičení

badminton

obsazeno

Wojnar, Bužková

obsazeno

16.30 - 18.00

18.00 - 19.30

19.45 - 20.45

Neděle: 14.00 - 16.00 p. Hetmer (sál č. 2)		
15.30 - 19.00 florbal ASPV + hasiči (sál č. 1)
Neděle:
p. Hetmer
16.00 - 18.00 14.00
tenis- 16.00
- nohejbal
(sál (sál
č. 2)č. 2) 18.00 - 20.00 tenis (sál č. 2)
15.30 - 19.00 florbal ASPV + hasiči (sál č. 1)
16.00 - 18.00 tenis - nohejbal (sál č. 2)
18.00 - 20.00 tenis (sál č. 2)

Beskydský pohár 2017

Palkovice 12. - 13. 8. 2017 hostily dvoudenní
podnik Enduro Sprintu v rámci Mistrovství České
republiky a Poháru Českomoravské asociace motocyklového sportu Enduro OPEN 2017.
Druhý srpnový víkend se v malebné obci Palkovice uskutečnil 1. podnik letošního seriálu
MČR a Poháru CAMS Enduro OPEN 2017, jehož
součástí byl i závod „O Pohár starosty obce Palkovice“.
Po peripetiích se zrušením plánovaného podniku klasického endura, který se měl uskutečnit
v okolí Ondřejníku třetí červnový víkend, se pořadatelé, za významné podpory představitelů
obce Palkovice, rozhodly v extrémně krátkém
čase, přichystat pro Českomoravskou asociaci
motocyklového sportu, a především pro jezdce
enduro sprint v Palkovicích.
Díky snaze Enduro Klubu Palkovice pod vedením Josefa Lukeše a nadšení Radima Bači,
starosty obce, a především souhlasům vlastníků pozemků, mohlo přijmout pozvánku do Beskyd téměř 150 jezdců z celé České republiky, aby
změřili své síly a bojovali o první sadu mistrovských či pohárových bodů letošního seriálu MČR
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a Pohár CAMS Enduro OPEN jednotlivců a družstev.
Celému podniku předcházely usilovné přípravy. I přes komplikace s dvoudenním povětrným
počasím těsně před startem podniku a následným usilovným opravám pořadatelů na již nachystaných rychlostních zkouškách, přinesla snaha své ovoce v podobě chvály nejen představitelů Divize Endura CAMS, ale především samotných účastníků podniku.
První na jezdce čekal Enduro test po zhruba
4 km přejezdu zajímavým a náročným terénem.
Test byl nezvykle rychlý. Zatáčky dynamické,
do tempa a na rovných širokých pasážích jezdci několikrát překročili stokilometrovou rychlost.
Součástí testu byly náročné pasáže v lesíku. Celková délka byla 6,7 km a nejrychlejší dosažené
časy se pohybovaly těsně nad osmi minutami.
Po dalším cca 1,5 km přejezdu s výjezdem se
jezdci dostali k druhému testu.
Cross test byl přichystaný hned vedle depa
závodníků a krom své délky a profilu obsahoval
i několik uměle vytvořených překážek, které
přilákaly nespočet diváků, stejně jako náročné
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pasáže na přejezdech. Test byl úplně jiný než
první zmíněný Enduro test. Zatáčky rychle navazovaly jedna na druhou, a spíše zde jezdci uplatnili techniku jízdy v zatáčkách a zručnost než samotnou maximální rychlost.
Poté již následoval servis a časová kontrola.
Na jezdce MČR I. a II. výkonnostní třídy čekalo
v sobotu 7 okruhů a na jezdce Poháru a Hobby
pak okruhů pět. V neděli jeli všichni o kolo méně.
Časy pro jednotlivé časové kontroly dle mínění
samotných jezdců nedávaly příliš mnoho prostoru pro odpočinek, a tak i tempo muselo odpovídat snaze nenasbírat trestné minuty.

Výborně připravený závod byl navíc korunován nejen skvělými Beskydskými panoramaty
s dominantní Lysou horou, ale ke spokojenosti všech účastníků a návštěvníků Enduro sprintu

v Palkovicích i příjemným zázemím a výborným
občerstvením.
Sobotní závody MČR ovládl Martin Volný
z Palkovic, který zvítězil jek ve své třídě Enduro
2 tak i absolutně. V neděli byl nejlepším jezdcem
Jiří Slischka z Motosport klubu Hošťálkovice.
Sobotním vítězem Poháru starosty obce Palkovice se stal Martin Ficek a v neděli byl nejlepším hobby jezdcem Lukáš Vavřín.
Umístění dalších závodníků z Palkovic: Pavel Janulík 2. místo, Radim Bilas 3. místo, Milan
Kokeš 3. místo.
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První Enduro sprint v Palkovicích se nadmíru vydařil a všichni pevně věříme, že práce, kterou organizační a pořadatelský team s bravurou
zvládl bude v následujících letech pokračovat
a všichni se v Palkovicích opět za rok uvidíme při
dalším Enduru s Českomoravskou asociací motocyklového sportu, a především s lidmi kteří tomuto sportu dávají pot, krev, ale především srdce.
Bylo nám ctí a potěšením zavítat do Palkovic
na Enduro.
Jiří Kučera, předseda divize Enduro
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Memoriál Antonína Řezníčka
25. srpna 2017 se v Palkovicích uskutečnil již
6. ročník běžeckého závodu „Memoriálu Antonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan
Frýdek-Místek. Na start se postavilo rekordních
247 závodníků. Na náročnou sedmnáctikilometrovou trať hlavního závodu „Palkovice – Kubánkov – Palkovice, s převýšením 370 metrů se vydalo 84 mužů a žen. Absolutním vítězem se stal
Tomáš Blabla – Bystré (čas 1:05:22 hod.). V ženách zvítězila Ivana Zbořilová – BK SAK Karviná
(čas 1:19:44 hod.).
Hlavního závodu se zúčastnilo také 5 závodníků a z Palkovic, kteří měli svou vlastní kategorii.

V kategorii palkovických mužů zvítězil Miloslav Weigert (1:18:43) před Danielem Kolářem
(1:31:32) a Jiřím Bajtkem (1:36:24).
V závodech mládeže, které po startu hlavního
závodu proběhly v areálu u tělocvičny, startovalo
163 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice reprezentovalo 11 dětí.
Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Josef Kvita (1951) z AK EZ Kopřivnice. Nejmladšími
účastníky byli Ondřej Tyleček, Zuzana Polášková,
Eliška Ramíková a Elena Zbořilová (všichni 2015).
Martina Mertová
Kompletní výsledky najdete na: www.palkovice.cz
Foografie: http://atletikafm.rajce.idnes.cz/
http://pirat.rajce.idnes.cz/

Bez kytiček a bez přípitku …
V polovině měsíce srpna jsme si ve vši tichosti, ale i skromnosti připomněli malé šedesátileté výročí otevření sportovního areálu. Původní
sokolské hřiště z roku 1949 bylo velmi mále a
úzké. Nevyhovovalo podmínkám závodní kopané. Velké čtverce sahaly téměř k postranním čarám.
Proto byl v roce 1954 vypracován projekt nového sportovního areálu s rozšířením a zvětšením hrací plochy pro kopanou, vybudová-
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ním lehkoatletické dráhy, šaten i tribuny. Takový malý stadionek. Před tím se hřiště, v historii
24 let působení fotbalového oddílu, stěhovalo
devětkrát na pronajaté pozemky, louky či pastviny od různých soukromníků. A to většinou ne
levně!
Aby nová výstavba mohla být zahájena, bylo
nutno dokoupit přilehlé pozemky zemědělce
pana Josefa Nikla. Ten s prodejem samozřejmě
nesouhlasil. Takže na základě rozhodnutí ONV ve

6/2017
Frýdku-Místku mu bylo asi 48 arů půdy vyvlastněno. Tělovýchova a sport měly v té době prioritu. Tak se to dodnes mezi lidmi říká, a dokonce
i píše. Není to úplná pravda. Pozemky byly právnický oceněny a Sokol peníze složil u pana notáře, odkud si je pan Nikl po roce vyzvedl. (Protože
si myslím, že jsem již asi poslední pamětník této
doby, pokládám u příležitostí téhle vzpomínky,
tuto situaci dávno již minulou, uvést veřejně po
pravdě tak, jak se skutečně udala a jak je písemně uchována v archivních materiálech TJ. A tím
i očistit jméno Sokola, že půda nebyla zcizena.)
Vlastní výstavba byla zahájena v polovině roku
1955 včetně terénních úprav a výkopu zeminy
oválu pro čtyřproudou běžeckou lehkoatletickou
dráhu. Na jaře roku 1956 byla hrací plocha oseta
trávou. Ostatní práce se pro nedostatek finančních prostředků zpomalily. Sokol měl z dob minulých našetřeno na účtu u Státní spořitelny dosti vysoký vklad. To díky pana Zelinky z promítaní filmů v místním kině, kdy do spořitelny tajně
ukládal peníze coby dary členů na stavbu tělocvičny. Bohužel při měnové reformě v roce 1953
Sokol o tyto peníze přišel.
Hrací plocha byla dokončená a uvedená do
provozu v polovině srpna roku 1957. První zápas byl sehrán tuším, ale nevím to už úplně
jistě, s TJ Kozlovice. Současně s hrací plochou
byla dokončená i škvárová dráha pro běhy na
100 metrů. V roce 1958 byla započatá příprava na stavbu šaten návozem lomového kamene z myslíkovského lomu a jeho opracování. V
roce 1959 bylo započato se stavbou železobetonové tribuny. Stavba byly dokončená v květnu
1960. Na tehdejší dobu velice pokroková myšlenka, vždyť v okrese Frýdek-Místek byla teprve čtvrtou tribunou, po TJ Slezan (dřevěná),
TJ VP (ocelová). A vesnice? První stala čerstvě v
Kozlovicích a ta druhá pak u nás Palkovicích. Ve
vzpomínkách Aloise Moryse, jsem si nalistoval,
že právě předseda TJ Kozlovice pan Josef Eliáš nám byl velice nápomocný, půjčil nám plány jejich tribuny pro urychlení vydání stavebního povolení a pak jako THP pracovník Válcoven plechů ve Frýdku-Místku nám pomohl i k
urychlené výrobě ocelové konstrukce v Lískovecké mostárně. Nově postavená tribuna si již
brzy zažila svou první zatěžkávací zkoušku. To
když 19. června 1960 při místní spartakiádě poskytla úkryt cca 850 divákům i cvičencům před
bouří a silným lijákem, který se náhle přihnal ze
směru od Ostravy.
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Běžecká dráha nebyla nikdy dobudována,
snad pro nezájem provozovat atletický sport. Postupně byla zavezená hlínou a nově získané prostory později posloužily k rozšíření hrací plochy
pro kopanou. Takže dnes naše hřiště patří k těm
největším v okresním přeboru. Za zmínku určitě ještě stojí připomenutí vybudování sociálního zařízení s nadstavbou kabiny rozhlasu v roce
1974. V letech 1972-73 byly na jihozápadní straně sportovního areálu zásluhou Vladimíra Bače
a Františka Hušky vybudovány dva antukové volejbalové kurty. V roce 1994 se začala naplňovat
dávná touha sportovního odvětví tenisu. A opět
zásluhou nadšenců Bohumila Fatrdly, Františka
Širokého a J. Šiguta byla zahájena výstavba dvou
tenisových kurtů. Pro nedostatek finančních prostředků se práce zpomalily. Teprve v roce 1997
nový předseda TJ Jaromír Čechmánek za spolupráce firmy Lubomíra Zemánka stavbu kurtů
dokončil. To však netrvalo dlouho a v roce 2011
byla zahájena rekonstrukce těchto kurtů s povrchovou úpravou umělé trávy.
Nesmíme ani zapomenout na dar obecního
úřadu, který nám v roce 1999 prodal za symbolickou jednu korunu „klubovnu důchodců“ (bývalý sklad materiálů při stavbě tělocvičny), který
si společně rozdělily a dobudovaly oddíly kopané a odbíjené. Dnes „Restaurace na hřišti.“ Plocha dnešního areálu má okolo 11 tisíc metrů
čtverečních. A aby vzpomínaní bylo úplné, připomenu ještě, že 11. února 2017 uběhlo čtyřicet
let od otevření nové tělocvičny (další výročí, ale
o tom zase někdy příště).
Takže, když to shrneme, tak na našem hřišti TJ
Sokol Palkovice se hraje kopaná již šedesát let.
Sotva by už dnes někdo spočítal, kolik zápasů
bylo na něm sehráno a kolik z toho bylo vítězných či kolik skončilo porážkou nebo remízou.
A už vůbec ne kolik v těchto zápasech padlo
gólů. A je zde ještě jedná otázka? Kolik hráčů
se zde vystřídalo, nebo kolik to bylo generací?
Mám, ale na tuto otázku alespoň částečnou odpověď. Představuji vám dvě fotografie. Na první
jsou fotbalisté, kteří na starém hřišti končili a na
té druhé jsou fotbalisté, kteří v srpnu 2017 v rámci okresního přeboru novou „60“zahájili.
Na závěr mé vzpomínky si dovolím ještě
připomenout alespoň několik jmen těch, kteří
se v těžké době, teprve deset let po ukončení
II. světové války obětavě a s nadšením do výstavby sportovního areálu pustili. Byli to Alois
Morys, Drahomír Krč, Břetislav Mazoch, Věra
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Fotbalisté oddílu kopané TJ Sokol Palkovice, účastníci okresního přeboru z počátku padesátých let (1952
nebo 1953). Zleva zadní řada: Meca Radomír, Liberda Miloš?, Kubala Břetislav, Merta Miloš, Halata Radomír,
Oleják Alois, Mičulka Václav, Kubala Otta. Spodní řada: Kusý Václav, brankář Bílek Miroslav, Bača Jaromír

Fotbalisté oddílu kopané TJ Sokol Palkovice, účastníci okresního přeboru sezóna 2017/18. Horní řada zleva:
Patrik Burda, Pavel Smolík, Daniel Kusý, bývalý trenér Martin Blahuta, Antonín Habrnál, Pavel Kilári, Jan
Vrtný, Petr Skalický. Dolní řada zleva: Jan Huška, Jaroslav Lesniak, Tomáš Vyvial, Jan Farský, Roman Kocúr,
Roman Merta, Tomáš Skurka, Jaroslav Merta
26
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Díky Vám všem po letech, sice bez kytiček
i bez přípitku, ale s pocitem velikého uspokojení a radosti, jaké máme v naší obci vybudované sportoviště i tělocvičny, si se mnou zavzpomínejte!
Stanislav Harabiš

Foralová, Rudolf Paluzga, Václav Mičulka, Sláva
Zlý a ještě mnoho a mnoho dalších sportovců,
členů TJ, ale i příznivců, kteří za ta léta na výstavbě a modernizaci všech vzpomínaných zařízení odpracovali tisíce dobrovolných brigádnických hodin!

TOM 1309 – Žlutý kvítek
Máme mezinárodní mistry v turistických závodech
Posledním velkým závodem naší sezóny bylo
Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě, které se konalo dne 16. 9. 2017 v Bílovci za účasti
závodníků z České a Slovenské republiky. Protože
jsme se závodů v tomto roce zúčastňovali v menším počtu, tak z našeho oddílu bylo nominováno
celkem 5 závodníků. Kromě závodníků se akce zúčastnil Jan Šupina, jako vedoucí týmu a delego-

vání rozhodčí Kateřina, Petra a Martina Vyvialové,
které to rovněž neměly lehké, neboť musely rozhodovat rychle.
Závod probíhal za proměnlivého počasí a pořadatelé připravili zajímavou trať. Některé naše
lepší výsledky skončily na azimutových úsecích,
nebo na přehození záznamů v kartičce závodníka.
Inu, i to se z nervozity stává.
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o něco míň než Láďa Merta. Již dlouhou dobu
jezdíme po závodech, a ještě se nestalo, alespoň
si nepamatujeme, že by dva závodníci ve stejné
kategorii a ze stejného oddílu měli stejný čas. Pro
zajímavost můžeme ještě uvést, že v nominaci nastala chyba a Petr Bílek byl ve startovním poli psán
jako Ladislav Bílek. A když se chlapci dozvěděli
výsledky, tak prohlásili, že běželi jako jeden muž.
Při vyhlášení výsledků již byla chyba ve jméně
odstraněna.
A zde jsou výsledky našich závodníků:
1. místo – Petr Bílek
2. místo – Ladislav Merta
4. místo – Lenka Výmolová – ztráta na bronzovou
medaili pouhých 42 sekund
8. místo – Vít Jakub Pavlas
10. místo – Anežka Sochová
Závodní turistická sezóna nám skončila a je proto vhodné zrekapitulovat naše výsledky. V rámci
turistických závodů jsme v sezóně 2017 získali celkem 35 medailí, z toho 13 zlatých, 12 stříbrných
a 10 bronzových. Dále jsme získali 7 čtvrtých míst,
7 pátých a 10 šestých míst. A k tomu všemu bychom mohli ještě připočíst 25 medailí ze závodů
CPP (cvičení a pobyt v přírodě).
Závěrem bych chtěl všem závodníkům a rozhodčím poděkovat za vzornou reprezentaci
a snad se jim všem bude dařit i v nadcházející sezóně. Doufám. že je časem doplní i mladší závodníci, kteří při okresních či krajských závodech začali
vystrkovat růžky.
Vedoucí oddílu Žlutý kvítek

Všem zástupcům Žlutého kvítku patří velké
poděkování, protože i přes jakékoliv své zaváhání na trati bojovali a snažili se chyby během dalšího průběhu závodu napravit rychlejším během.
Přes všechny nástrahy se nejlépe dostal PETR
BÍLEK, který se stal mezinárodním mistrem
v turistickém závodě v kategorii starších dorostenců. A že to nebylo jednoduché, svědčí i ten
fakt, že první dva závodníci měli konečný běžecký čas na vteřinu stejný a o vítězi musely rozhodovat dosažené trestné minuty, kterých měl Péťa

Z činnosti TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
léto je za námi, podzim a zima před námi. Létem skončily koupačky, opalovačky, grilovačky,
dovolené a mnohým začaly běžné povinnosti.
Nicméně, my jsme si 2. září na Myslíku dali jednu
velkou slavnost, jako oslavu dvou významných
událostí, a to ukončení stavby chodníků a opravy
kaple na Myslíku. Akce odstartovala v 15 hodin
dětským programem - DeskoHraní, kde si mohli všichni vyzkoušet různé společenské hry, které
v Palkovicích organizuje paní Štěpánka Pavlíčková. Zájem byl velký, což potěšilo jak organizátorku, tak všechny hráče, že si mohli vyzkoušet zadarmo různé hry. K tomu byly dispozici i venkov-

ní herní prvky, takže každé dítě si mohlo vybrat,
čím se zabaví. Od 18 hod zahrála místní kapela
LOF, následovalo vystoupení Heidi Janků a večer ukončila skupina Revival Lucie Morava. Každá
věková kategorie si tedy přišla na své. I když dopolední počasí vypadalo dost mizerně, po 14 hodině se počasí umoudřilo a vydrželo až do noci.
Odhadem přišlo okolo 300 lidí. Myslíkovjané nezklamali, Palkovjané a přespolní se přidali. Tato
akce patřila asi k největší, která se letos organizovala za TJ Sokol. Proto bychom chtěli poděkovat Hance a Ivě u vstupu, které rozdávaly vítací
„hrušku“ a dětem bublifuk. O sobotní menu „guláš a kýta“ se postaral šéfkuchař Ottík s Mirkem
28
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do Kozlovic a možná některé šly do města. Ale
i tak by Sokol chtěl všem těmto dětem popřát
hodně úspěchů a rodičům pevné nervy.
V kalendáři si ještě poznačte následující data.
28. 10. 2017 se bude opět konat ve spolupráci
s SDH Myslík „Branný den“. Přesný harmonogram sledujte na facebook Myslík a plakátech.
Ale co už víme, že cca od 15 hodin začneme opět
„Deskohraní“ a mezi 17.30 - 18 hod začne pochod. Poté bude následovat volná zábava dětí
v tělocvičně a dospělí se budou moci ohřát čajorumem. Jsou zvány všechny věkové kategorie!!!.
V listopadu by měly proběhnout hned dvě akce.
První se bude konat 16. 11. 2017 a to výroční
schůze TJ Sokol Myslík. Jsou zváni, jak všichni
aktivní členové, tak nečlenové, zástupci SDH Myslík, starosta i členové zastupitelstva, Myslíkovjané a Palkovjané. 1. 12. 2017 se bude konat akce
„Mikuláš jde Myslíkem“, kde máme opět domluvené vystoupení děti z MŠ Palkovice a snad
by měla dorazit i čertovsko-andělsko-mikulášská
trojice. No uvidíme! Můžete se těšit na doprovodný program, kde si budeme moci opět něco
vyrobit. Určitě se bude konat předvánoční dílna,
ale termín ještě není upřesněn.
Dále bychom rádi poděkovali za super akci
„Myslíkovský dřevorubec“ pořádanou Myslíkovskými hasiči. Organizace perfektní, účast hojná. Jde
vidět, že Myslík opravdu žije a má co nabídnout.
Přejeme Vám hezký podzim
Za TJ Sokol Myslík
H@H

a Radimem. Tímto děkujeme za podporu všem,
kteří stavěli stany a plnili naše požadavky.
Chodníky tedy máme a jsou perfektní. Čekali
jsme na ně mnoho let. Ze všech stran slýcháme,
že opravdu Myslíku sluší a jsou pěkně udělané.
I když samozřejmě výtky jsou, ale chůze po nich
se nyní stala pro všechny komfortnější a bezpečnější. Co už je horší, že auta projíždějí stále
rychleji. Stačil by postavit radar k transformátoru
a měřit rychlost. Ale třeba policie v tom podnikne patřičné kroky. Uvidíme. Kaple má novou fasádu, což dokreslilo i malebnost Myslíku. Barva je
decentní, hezká a čistá. O parčík je vzorně postaráno a okolí je příjemné k posezení.
Kromě toho, že máme chodníky a krásnou
kapli, máme taky prvňáčky. Nevíme kolik jich je
přesně, protože některé děti šly do Palkovic, jiné
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Na Palkovických Hůrkách se letos poprvé
usídlil youtuberský kemp

Tábory byly odjakživa úzce spojeny s dětstvím.
Jistě jsme je trávili ve většině případů pod stanem
v přírodě, ve svém malém a vytvořeném „městečku“ či pokojích, kde jsme měli možnost poznat jiné
lidi a možná tak navázat přátelství na celý život.
Ani dnešní doba se tomu nevyhýbá a organizuje tábory pro děti a mladistvé zaměřené různými směry. Děti si dnes mohou vybrat tábor podle svého uvážení a zaměřit se na to, co je opravdu baví a naplňuje. Důkazem je i kemp, který se
uskutečnil ve dnech 6.–13. 8. 2017 na Palkovických

30

Hůrkách. Děti z celé České republiky se zde mohly setkat se svými oblíbenými youtubery. „Kemp je
unikátní v tom, že je určen pro moderní děti, což
znamená, že je to pro děti, které mají rády počítače, kanál youtube, koukají se na videa ve svém
volném čase, zajímají se o programování,“ prozradila vedoucí kempu Tereza Barteková, která je
současně jednatelka RealGeek, což je youtuberský
e-shop, pod jehož taktovkou se tento kemp koná
(Geekcamp.eu). E-shop spolupracuje právě s youtubery formou merchandisingu, to znamená, že

6/2017
prodává zboží pro s logem daného youtubera. Na
základě vlastní spolupráce jsou tak vybírání youtubeři, kteří jsou ochotni na tábor jet a vytvořit dětem zážitky, bavit se s nimi a tvořit.
Abychom uvedli na pravou míru slovo „youtuber“, pojďme si nejdříve říct, co toto slovo v dnešní době znamená a co shrnuje. Dle slovníku se
slovo youtuber ztotožňuje s osobou, která přidává
svůj virální obsah na kanál YouTube, což je portál pro sdílení a nahrávání videí. A jak představuje
youtubera vedoucí Tereza Barteková? „Youtuber je
online celebrita pro mladé lidi, která vytváří obsah
formou natáčení vlastních videí, figurují také na
sociálních sítích a tvoří si tak svůj kult osobnosti.
Se svými fanoušky sdílí soukromí nebo i jiné věci.“
Letos se konal čtvrtý ročník tohoto tábora,
z toho byl kemp tři roky v Chotěboři. Na tomto
5. turnusu v pořadí bylo 140 účastníků, z toho je
tady 10 vedoucích, zdravotníci, 5 brigádníků a osm
youtuberů, takže v součtu asi čtyřicet dospělých.
Většina účastníků se zde vrací opakovaně. „Děti
tady jezdí částečně kvůli tomu, že zde mohou naplno využívat komfortu především ve formě velké
počítačové herny od Alzy, která je opravdu profesionální. Mohou zde využívat také virtuální realitu, což má velký potenciál do budoucna, kdy se
bude využívat například v architektuře. V dnešní
době se řadí mezi opravdu velké novinky, které
děti doma nemají a mohou si to zde vyzkoušet
na vlastní kůži. V tom se lišíme od ostatních, protože některé tábory jsou sice podobné, ale zaměřené například na programování,“ dodává vedoucí
kempu Tereza Barteková.
Pokud si však myslíte, že tento tábor je čistě jen o sezení za PC a hraní her, jste na omylu. Co se týče programu pro děti, organizátoři se
jej snaží dělat velmi pestrý, proto si také vybrali
zrovna naše milé Palkovice. Představují rozšířené
možnosti v podobě trávení času venku a vybízejí
k spoustě aktivitám.
„Děti tento kemp často navštěvují kvůli tomu,
že je zajímají youtubeři a videa, ale my klademe
velký důraz na aktivity, které dělají teambuilding.
Snažíme se o to, aby byly děti všech věkových kategorií (od 10 do 17 let) spolu v týmu a chceme,
aby se bavily spolu navzájem,“ říká Tereza Barteková a pokračuje: „Snažíme se stmelovat tým hlavně
soutěžními aktivitami v rámci celotáborové soutěže. Mimo jiné nám jde i o to, aby si tady děti našly kamarády, které nemají ve škole nebo v životě,
což se často stává. Jezdí zde i děti s lehkým autismem, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktikvitou, pozn. redakce), a je pro ně těžké se začlenit

do světa všech, ale tady mají všichni společné zájmy, takže navazování kontaktu s ostatními je pro
ně i jednodušší.“
Děti se na kemp vracejí rády, o čemž svědčí i výpovědi těchto mladých účastníků: „Jsem na tomto táboře po desáté, poprvé jsem byla na kempu
v roce 2015. Hodně jsem sledovala kanál Youtube
a najednou jsem díky kamarádce narazila na tento
typ táboru a hrozně jsem si přála poznat youtubery na živo. Díky tomu jsem zjistila, že jsou hrozně
fajn a našla jsem si tady spoustu kamarádů. Přes
rok jsme v kontaktu velmi často. Svá videa netočím, i když jsem to zkoušela, ale nešlo mi to ani mě
to nebavilo, ale tady je to něco jiného a moc mě
to baví. A co si osobně myslím o sociálních sítích?
Jsou dobré, neřadím je mezi velké zlo, ale neměly by se nějakým způsobem zneužívat a lidé by na
nich neměli být tak často, aby z toho nestala závislost,“ sděluje své dojmy mladá slečna Lenka Kučerová z Brna.
Další názor na tento novodobý tábor nám prozradila také Barča Zapletalová ze Zlína: „Na GeekCampu jsem už po šesté. Poprvé jsem se zúčastnila v roce 2015. Pamatuji si, když jsem tady
jela poprvé a měla jsem hrozný strach. Byla jsem
do té doby zamlklá a nechtěla jsem s nikým navazovat kontakt, můj strach z odmítnutí byl větší, než se na první pohled zdálo. Když jsem viděla svého prvního youtubera na živo, zůstala jsem
stát, protože jsem se opravdu bála, tak jsem raději
dělala, že ho nevidím. Zkušenosti s točením mám,
chodím totiž na Filmovou školu, kde točíme videa
dost aktivně, takže si můžu vyzkoušet, jaké to je za
kamerou nebo před ní.“
Ohlasy od účastníků i rodičů jsou kladné, tento
typ táboru zřejmě splňuje očekávání dnešní doby
a generace, a taky se není čemu divit. Je více možností, než bylo před dvaceti lety a možnost volby
má nyní větší měřítko a dosah.
Pokud jste zvědaví, jaký náhled na svou tvorbu a dnešní generaci má samotný youtuber PJay
alias Patrik Jareš (21), čtěte následující řádky, kde
jsme si popovídali nejen o tvorbě videí.
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Zkus popsat čtenářům, co si představuješ
pod pojmem „youtuber“ a čím se ve svých videích zabýváš?
Tento pojem nemám moc rád, protože si dneska všichni vybaví vandaly, takže se od tohoto názvu snažím co nejvíc distancovat. Natáčím videa
na kanál YouTube s tím, že se specializuji na hudební parodie – písničky a snažím se nějak jet tu
hudební složku, i když neumím zpívat ani rapovat,
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ale dělám to formou parodie. Je to o tom, že si
z dělám spíše legraci a snažím se tam zakomponovat témata např. satiru na český školství, jací
jsou šéfové v práci a různě se to snažím napodobovat. Jinak točím i normální videa, scénky a tak. S
tím že já působím na YouTube už osmý rok a dřív
jsem byl hlavně kameraman a střihač, dělal jsem
videa pro ostatní, natáčel jsem reklamy, mini filmy.
Poslední roky točím svá videa, protože mě baví být
tvůrce. Do toho moderuju youtuberské akce a maturitní plesy.

Volný čas samozřejmě mám a snažím se odpočívat nebo cestovat. Relaxuju formou spánku nebo
trávím rád čas s kamarády, jdu ven do přírody. ¨

Co tě přivedlo k tomu natočit své první video?
Bylo to asi v roce 2008 na www.stream.cz, kdy
tam ještě byla uživatelská sekce. Natáčel jsem animace a spíš jsem to bral tak, že mě bavilo něco
vytvářet, nudil jsem se a chtěl jsem do toho vložit
svůj osobní projev. Taky jsem chtěl ukázat ostatním, co mám v hlavě – to znamená, že jsem rád
sdílel své myšlenky a nápady. Za tu dobu jsem natočil přes tisíc videí. Na mém kanálu na YouTube
mám 113 tisíc odběratelů a mé nejsledovanější video mělo přes 4 milióny shlédnutí.

Jaký máš Ty osobně názor na současnou
generaci dětí?
Já si myslím, že současná generace má hodně
podobné rysy té generace minulé a záleží na tom,
v jaké době člověk vyrůstá. Je jasné, že dítě, které vyrůstá v dnešní době, tak je odlišné než člověk, který vyrůstal před 20 lety. V minulosti nebyly ty možnosti, informace a vymoženosti, co mají
děti dnes. Na dnešní děti zkrátka dopadá ta doba.
Díky tomu, že jsou počítače, internet a mobily, tak
jsou děti víc nepozorné, roztěkané a nedokáží se
tolik soustředit. Žijí v takovém vědomí a stavu, že
jim něco utíká a pořád potřebují nové věci, takže se nedokážou vůbec zastavit. To nedávám za
vinu ani rodičům ani dětem, ale tomu, že ta doba

Chodíš ještě do školy nebo už pracuješ na
plné obrátky?
Mám hotovou maturitu na humanitním gymnáziu a dělám ještě kameru a střih pro jednu firmu. Do toho mám moderování a nějaké zakázky,
dále kampaně na YouTube. Vlastně dělám pořád
to, co mě baví.

Prozraď nám, jestli máš vůbec nějaký volný čas a jak relaxuješ?
32
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Prozradíš čtenářům, jak funguje vydělávání peněz v rámci točení a nahrávání videí na
YouTube?
Za tisíc shlédnutí máte okolo 10 až 20 korun,
pokud máte zapnuto zpoplatnění. Za nějakých
milion zhlédnutí se to pohybuje kolem 10 až 20 tisíc korun. Youtuber musí hodně, ale opravdu hodně natáčet, aby se tam nasbírala právě ta shlédnutí. Netvoří nám však hlavní příjem tahle youtubová
reklama, ale spíše spolupráce. Udělám video, ve
kterém mám nějakou zakázku, říká se tomu product placement. Jsou za to jednorázově větší peníze. Bývá to součástí většinou nějaké kampaně
nebo soutěže, takže se snažím brát zakázky, které
mají smysl hlavně pro mé fanoušky. Význam toho
product placementu je o tom dělat to hlavně kreativně, zakomponovat to tak, aby to bylo co nejvíc
ve spojitosti s daným videem.
Bylo by hezké, kdyby se mi takhle dařilo i do budoucna, ale to není jisté. Mě baví i moderování a organizování nějakých událostí, vytvářet kreativní obsah. Časem to vidím tak, že buď budu někde jako
moderátor a budu mít nějakou firmu, ale zatím chci
dělat to, co dělám teď a stavět na tom další věci.

dneska opravdu taková je. Žádné dítě nechce
být ve společnosti outsider, takže kdyby nemělo
například vlastní mobil, okolí by se na něj takto
koukalo. Je to všechno opravdu otázka generace
a doby.
S jakou představou jsi jel na tento tábor?
Já bych byl rád, aby si to děti tady užily, a proto se je nesnažím nějak moralizovat. Když už tady
jsou, tak si spolu zahrajeme fotbal nebo nějakou
hru, pokecáme o něčem, co je zajímá. Jde o to, že
jsou rádi, že s nimi jsme. Já jsem tu poprvé a tábor
se mi líbí strašně moc, je to tu na pohodu.
Každý, kdo dělá něco veřejně, tak se setkává s pozitivními i negativními reakcemi. Jak
to máš Ty?
Mě to je jedno, já to beru tak, že člověk, který je
dneska mým nepřítelem, tak může být zítra mým
fanouškem, na YouTube se to strašně točí. Spíše to
prostě neřeším, beru to tak, že každý máme i v reálném životě své přátele a nepřátele, se kterými se
buď bavíme anebo ne.
Vycházíš s ostatními youtubey?
Snažím se vycházet se všema, ale ne s každým
to jde, protože jsme každý jiný jak povahově, tak
i po obsahové stránce, co se týče videí.

Děkuji Ti za rozhovor a přeji úspěchy při točení videí.
Ing. Veronika Zajaczová
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

Ve středu 16. srpna jsme již tradičně smažili bramborové placky na nádvoří U Bačů. Přivítalo nás velmi příjemné prostředí u vzrostlého
stromu, který nás spolu s postaveným stanem,
chránil před případnými rozmary počasí. Ale nemusel, protože nádherné letní počasí přivábilo
117 členů Senior klubu Palkovice a 26 hostů,
z toho 9 přátel z Porabki v Polsku.
Uvolněnou a přátelskou atmosféru navodili
v počátku akce muzikanti dechové kapely Palkovjanka, kteří nás potěšili těmi našimi lidovkami.
Jejich vystoupení bylo umocněno i místem sezení, jimž byla vyzdobená vlečka, tažená traktorem.
Pak nám ještě jednou zahráli v průběhu hodování. Rovněž nás potěšila zdravice paní Karly Menšíkové, předsedkyně KPOZ, která nás pozvala
i na XIV. Obecní dožínky, které se konaly 19. srpna. Ještě před zahájením akce připravili hlavní
„míchači“, pánové Ota Brudný a Ing. Jiří Bužek,
chutnou směs z 30 kg nastrouhaných brambor.
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Jejich dílo završily smažením placků paní Marta Buzková, Alena Pochybová, Marie Skurková
a Olga Stejskalíková a také distributorky hotových výrobků paní Anna Seibertová a Milada Halatová. O tom, že byli výše uvedení ve svém konání úspěšní svědčí fakt, že bylo „vyjezeno“ ještě
před skončením akce. Před žízní nás zachraňovala paní výčepní velmi rychlým podáním čepovaného piva.
Výtečnou náladu udržoval i pan Vít Pavlíček se
svou zpěvačkou, kteří nám po celou dobu hráli
k poslechu i tanci. S chutí jsme si některé písničky zazpívali a ti veselejší i zatančili. Starosta pan
Radim Bača se opravdu o nás staral, a i něco ostřejšího nám podal. Všem, kteří se aktivně podíleli na této velmi výživné „plackiádě“, moc a moc
děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce.
Rovněž jsme byli součástí pořadatelské služby
tím, že jsme prodávali vstupenky na XIV. Obecních dožínkách, které se uskutečnily 19. srpna.
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Poděkování si zaslouží paní Milada Halatová
a Alena Pochybová, které odolávaly i velmi deštivému počasí. Že deštník nebyl tím dostatečným
ochráncem před dotírajícím deštěm a chladem
bylo naprosto zřejmé. Proto se přimlouváme za
postavení malého stanového přístřešku v době
konání obdobných akcí (viz Den obce Metylovice).
V době uzávěrky tohoto čísla Palkovických listů vyrážíme na dvoudenní zájezd na Vysočinu,
a to ve dnech 20. a 21. září, takže o průběhu této
akce budete informování až v dalším čísle.

Společenská rubrika
Tuto rubriku začneme jinak než obvykle, protože si to zaslouží náš významný občan pan Vilém Vlk. K jeho 90. narozeninám, které oslavil
1. března, jsme mu již přáli v Palkovických listech
1/2017. Že významně přispěl k obohacení kulturního a společenského života nejen v naší obci
není pochyb. O tom svědčí i Cena statutárního města Frýdku-Místku za přínos v oblasti
kultury a sportu, která mu byla udělena 8. září
na Festivalu partnerských měst ve Frýdku-Místku.
Mimo jiné obdržel i cenu Senior roku 2015, kterou mu dne 1. října 2015 udělila Nadace Charty
77. Jsme hrdi, že máme takového občana ve své
obci, a ještě jednou Vám pane Viléme Vlku moc
za vše děkujeme a jsme přesvědčení, že to není
ještě vše. Ať se Vás neustálé drží šťastné zdraví
a pohodoví lidé.
V měsíci říjnu oslaví svá kulatá životní jubilea tito naši členové: Anežka Bílková z Palkovic,
Hedvika Binarová z Palkovic, Petr Šváb z Myslíku a Pavel Švorc z Palkovic. Následně v měsíci
listopadu to budou Přemysl Mičulka z Palkovic,
Ladislav Fuciman z Palkovic a Stanislav Jalůvka z Myslíku. Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
Za výbor Senior klubu Palkovice,
Mgr. Josef Gavlas, jednatel

Co nás čeká?
Ve středu 11. října pořádáme vycházku kolem
přehrady Olešná, abychom se přesvědčili, zda
zkrásněla. Sraz výletníků bude v 9:15 hodin na
parkovišti U Kubaly. Mimo jiné, aktivní výlet kolem přehrady Olešná bruslařskou stezkou nabízel i místostarosta Palkovic pan Ing. David Kula,
Ph.D., MBA, když zval turisty do okolí naší obce
(viz týdeník „5 plus 2“ ze dne 14. července). Jen
upřesňujeme, že v našem případě se bude jednat
pouze o pěší vycházku.
Další akci připravujeme na středu 18. října,
a sice nákupní zájezd do Polského Těšína.
A dále na středu 6. prosince plánujeme tradiční předvánoční posezení s jubilanty.
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SPOLKY V OBCI
Zahrádkáři – Výstava ovoce a zeleniny

vy byla i výstavka dětských prací dětí z kozlovické
MŠ, ze Lhotky, z Dětského centra tety Lenky a děti
členů zahrádkářů z Palkovic.
Předsedkyně paní Lenka Žaarová v sobotu
v 9 hodin přivítala první návštěvníky výstavy, která byla přístupna veřejnosti v sobotu a v neděli
9 – 18 hodin, v pondělí dopoledne se přišli podívat
žáci ZŠ Palkovice. Každý, kdo přišel, mohl ochutnat
domácí marmelády a jednohubky. Pak byla možnost posedět v baru, dát si něco k pití a k zakousnutí, např. kávu, čaj, domácí buchtu a zákusek. Již ve
vestibulu byla k vidění dýně, která vyrostla paní Knollové na úctyhodných 102 kg. Na začátku prohlídky
pak na všechny čekala hádanka od paní Stejskalíkové – lusky vistárie květnaté. K zakoupení byl speciální
česnek – „Palkovický očičkový“, brambory Slavomíra
Bači, med z Palkovic, bylinné sirupy, kozí kosmetika,
slaměnky paní Pochybové a taky podzimní vřesy od
paní Zbrankové. Nově byl pro děti připraven a hojně byl využívaný výtvarný koutek, tam si děti kreslily
obrázky, a to nejen pastelkami, ale i barvami.
Vrchní fotografka zahrádkářů paní Jarmila Holínková připravila fotosoutěž – s tématem roku 2017
„zahrada v zimě“. Největší počet hlasů obdrželi: Jarmila Holínková – srnka, Miroslava Bednářová – tulipány, Jarek Wojnar – ledový keř. Blahopřejeme! Tři

Již podruhé se konala výstava ovoce a zeleniny
v restauraci Pod Habešem v Palkovicích. V pátek od
15. hodin probíhal příjem exponátů, výzdoby, přebytků, výrobků, květin atd. Paní Jarmila Holínková
popisovala všechny přinesené věci k vystavování.
Společně jsme pak ukládali na stoly různé druhy
ovoce a zeleniny. Přestože si všichni vystavující stěžovali, že letošní úroda je velmi slabá – jarní mrazíky, opožděné jaro a mokré léto, sešel se nakonec
dostatek exponátů a výstava byla opravdu rozličná
a bohatá. Některým druhům zeleniny počasí přálo – okurky, cukíny, rajčata, a naopak s ovocem s jablky, švestkami a s ořechy to letos bylo v expozici velmi slabé. Přesto všech 64 vystavovatelů doneslo nejen ovoce a zeleninu, ale také exotické květiny – orchideje paní Eliášové, okrasný durman s vajíčky od paní Dáši Belavé. Dále pak různé marmelády, protlaky, pesta, saláty paní Vladimíry Knollové
a Jany Radové. Samostatnou kapitolou byla expozice paní Najdkové – všechny druhy zeleniny, zvláště množství druhů rajčat a paprik, včetně ochutnávky divokých rajčátek. Paní Bedřiška Kahánková
donesla dvě metrové indické okurky a obří papriky. Pan Jarek Pavlíček zase přinesl hromadu domácí
„mega“ zeleniny a 12 druhů vlastního hroznového
vína, které vypěstoval v Palkovicích. Součástí výsta36
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nejúspěšnější obdrželi věcné ceny. Téma fotografické soutěže na rok 2018 je: „ovocný strom“ – fotografie prosím zasílejte na: myslik.59@email.cz
Chtěla bych poděkovat všem vystavovatelům za
jejich pomoc a poskytnuté exponáty. A také všem,
kteří společně s organizátory umožnili a pomohli
výstavu uskutečnit a už se těším na příští rok.
Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Připravujeme a zveme
V sobotu 9. prosince 2017 připravujeme autobusový zájezd na: „Vánoce na zámku v Kravařích“ – ukázky lidových řemesel, prodej vánočních
ozdob, dekorací, malování baněk a vystoupení
folklorních souborů …
Zájemci se mohou hlásit telefonicky: Lenka Žaarová 720751418 nebo Vladimíra Knollová
725825816

Fotografie naleznete na http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/2017-09_VYSTAVA/

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Hasiči slaví úspěch
v Beskydské lize 2017
V sobotu večer 16. září se konala
poslední soutěž Beskydské ligy, a to
noční soutěž s názvem Fryčovický hrbol. Naši hasiči vyrazili bojovat v kategorii muži o třetí místo a v kategorii 35+ o první, ženy se letošního ročníku nezúčastnily. Rozdíly bodů byly velmi těsné, a proto
v týmu vládla velká nervozita. Bojovali jsme o historický úspěch, a proto jsme se ve startovním pořadí nechali zařadit až skoro na úplný závěr, abychom svůj výkon popřípadě mohli přizpůsobit situaci. I když jsme se tedy na start postavili až několik minut po 23 hodině, taktika se nám vyplatila,
a v obou kategoriích se nám splnil malý sen – stát
na stupních vítězů! A řeknu Vám, že pro některé,
kteří soutěží již třeba 20 let, je to krásný pocit.

V sobotu 4. listopadu se bude konat v Příboře zakončení Beskydské
ligy, kde si převezmeme ocenění.
O tom Vás budeme informovat v dalším vydání Palkovických listů.
Pro Ty, které zajímá, co vlastně Beskydská liga je, přináším krátký popis.
Jedná se o poměrně velkou sezónní zátěž.
Soutěží se ve třech kategoriích – ženy, muži a 35+.
První soutěž začíná v polovině května a poslední
proběhne na konci září. V průběhu celé této sezóny se odehraje celkem třináct soutěží pro muže
a ženy, v kategorii 35+ je to soutěží sedm. Pořadí je bodováno, a tak nelze vynechat ani jedinou.
I u nás v Palkovicích se koná jedno kolo této ligy
– O pohár palkovické sjezdovky – Memoriál Miloslava Menšíka, vždy první víkend v červenci. Děkujeme všem za podporu!
Petra Opělová
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Zájezd do Šumvaldu
V neděli 17. září jsme v naší farnosti uspořádali autobusový zájezd do Šumvaldu u Uničova. Šumvald je malá obec ležící na rozhraní Hané
a Nízkého Jeseníku. Každých pět let tady jezdí
naši a metylovští farníci, aby navštívili hrob, kde
odpočívá oblíbený palkovický a také metylovský farář P. Romuald Filip. Tentokrát jsme jeli na
pozvání jeho rodiny u příležitosti 50-tého výročí úmrtí.
P. Romuald Filip (nar. 1919) působil v Palkovicích v létech 1948-1967. Nejdříve jako kaplan
(pouze výkon kněžské služby) a poté jako farář
(výkon služby a správce farnosti). Řadu let také
zastupoval neobsazené kněžské místo v Metylovicích. Během svého působení si velmi oblíbil
naši obec a splynul s jejími občany, jako kdyby
tady žil odjakživa. Velice se zajímal o společenské
dění v obci a také se do něj aktivně zapojoval.
Fandil kultuře, sportu i společenskému životu.
Bohužel těžká a zákeřná nemoc mu jeho službu
předčasně ukončila. Zemřel v září 1967 ve svých
48 letech. Ještě na nemocničním lůžku si stihl
napsat epitaf na svůj náhrobní kámen: „No to je
dobře, že jste přišli za mnou, pomodlit se na můj
hrob…“
V zataženém a chladném nedělním ránu nás
na místě s vřelým úsměvem přivítaly neteře pana
faráře, které po celých 50 let udržují velice přátelský vztah s některými z našich farníků. Proběhla
krátká návštěva u rodinného hrobu, kde P. Filip

odpočívá. Zde jsme položili kytici květin, rozsvítili svíčky a v krátké společné modlitbě zavzpomínali na tohoto oblíbeného člověka. Následovala
mše svatá ve zdejším kostele sv. Mikuláše sloužená za P. Romualda a farníky z Palkovic a Metylovic. Kostel je zajímavý tím, že ať se jedná o románskou stavbu z poloviny 14. století, v současné době nemá typickou „špičatou“ střechu věže,
jak jsme u kostelů zvyklí vídat. O tu přišel během
2. světové války.
Po mši nás čekalo příjemné překvapení. Zdejší pěvecký sbor nám zazpíval pásmo lidových hanáckých písní v originálním hanáckém nářečí. Musíme přiznat, že jsme někteří mnohdy nevěděli,
o čem se zpívá.
Ach muj milé dnes nepřende
bel tode včera až do večera.
Ó, jak je mi chvile dlóhá,
gdeš já ho nevizo vod večera.
Následoval slavnostní oběd, který pro nás připravili v místní restauraci. Odpolední odpočinková siesta se nesla ve znamení kávy a domácích
zákusků. Aby nám lépe trávilo, společně jsme si
zazpívali další lidové písničky nejen z Hané, ale
i z celé Moravy. Na rozloučenou jsme od rodiny
obdrželi na památku veliké perníkové srdce, které podtrhlo to milé přátelství, které už půl století
trvá mezi rodinou P. Romualda a farníky z Palkovic a Metylovic.
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Po zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Oderských vrchách, kde jsme nedaleko obce Spálov navštívili poutní místo Panna Maria ve skále (Mariastein).
Podle pověsti zde byl za dob Švédských válek zázračně uzdraven na smrt raněný voják vodou vytékající ze skály. Tato zpráva se brzy roznesla. Mlynář ze Spálova ke skále umístil obraz Panny
Marie. Po vystavění kostela ve Spálově byl obraz
přenesen na oltář. Několikrát obraz záhadně zmizel i ze zamčeného kostela a vždy byl nalezen ve
skále na původním místě. V 19. století na tomto
místě byly lázně, protože lidé věřili v léčivý účinek
místní vody. Lázně však byly při požáru zničeny
a už nebyly znovu obnoveny.
Po celou dobu zájezdu nás doprovázelo chladné a deštivé počasí. To ovšem nijak nepokazilo náš
pozitivní dojem, který byl naplněn vřelým přátelstvím a spoustou krásných vzpomínek.
Jménem farníků z Palkovic a Metylovic
Tomáš Huďa
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Všechno nelze říci slovy,
co můžeme Vám přát,
zdraví je však nejcennější,
co život může dát.
V měsíci srpnu oslavil své životní jubileum
pan Jiří Krč 80 let. V měsíci září oslavil své životní jubileum pan František Zlý 91 let oba z Palkovic. Oběma jubilantům přejeme nejen zdraví,
ale i hodně štěstí, lásky a rodinné pohody.

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

Smaragdová svatba
Dne 11. 8. 2017 oslavili krásné výročí společného života smaragdovou svatbu manželé
Oskar a Jarmila Bílkovi z Palkovic.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 55 let.
Tak jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí!
lásku, zdraví a štěstí Vám k výročí přejí
vše nejlepší k Vaší smaragdové svatbě.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Diamantová svatba
Dne 7. září 2017 oslavili krásné výročí společného života – diamantovou svatbu manželé
Jaroslav a Annelies Tesaříkovi z Palkovic.
Po cestě vzájemné lásky kráčíte
pevně již 60 let,
vašemu manželství se dnes klaní celý,
celičký svět!
Manželství je nebeský dar,
když jsou dva lidé tak krásný pár!
Šedesát let uplynulo od té chvíle, kdy si vzájemně, řekli své ano manželé Tesaříkovi. Dne
9. září 2017 na Obecním úřadě v Palkovicích obnovili manželský slib věrnosti, lásky a úcty. Gratulujeme k vaší silné a pevné lásce, k vaší diamantové svatbě, která je toho důkazem.
Do dalších let společného života přejeme zdraví, lásku, štěstí a rodinnou pohodu.

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

Rozloučili jsme se
Hvězdy Vám nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíte, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
V měsíci srpnu jsme se rozloučili s panem Milošem Míčkem, Adolfem Šugárkem
a Ctiradem Vyvialem a dále pak s paní
Karlou Mezníkovou, Františkou Zemanovou
a Ludmilou Trojčínskou – všichni z Palkovic.
V září jsme na poslední cestu vyprovodili paní
Marii Bednářovou a pana Jaroslava Kubalu –
oba z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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Rozloučení s nejstarší občankou Palkovic
Kdo Vás poznal, ten měl Vás rád,
uměla jste naučit, potěšit i rozesmát…

Vlastní pílí se mohla v roce 1953 vrátit k učitelskému povolání. Vyučovala na 2. zvláštní škole ve Frýdku-Místku, avšak v roce 1958 dostala rozhodnutím
Odboru pro školství a kulturu opět další výpověď.
Přešla proto na škole na jiný úsek, kde pracovala až
do svého odchodu na důchod v roce 1973.
Kdekoliv učila, vždy tam zakládala pěvecký kroužek mládeže, se kterým vystupovala po okolních
vesnicích. Na škole v Palkovicích
začala vést mandolínový soubor a v pozdějším období dávala také soukromé hodiny hry na
kytaru, učila dětí angličtinu nebo
se věnovala logopedii. Na žádost
představitelů Jednotného zemědělského družstva v Palkovicích
v 70. letech minulého století nacvičila pro jejich ples Českou besedu (tradiční český salónní řadový tanec z 2. poloviny 19. století), kde účinkovalo 48 palkovických chlapců a dívek v krojích.
Marie Bednářová se nikdy nepodvolila komunistickému režimu a nikdy také neustoupila ze svého náboženského vyznání a přesvědčení. Pro své okolí byla vždy příkladným vzorem, rádcem, učitelem a zdrojem optimismu. Velice
se zajímala o život v obci a bez ohledu na pokročilý
věk stále žila s dobou (např. ve svých 90 ti letech se
sama začala učit pracovat s počítačem nebo v rámci otevření kostela pro veřejnost vystoupila po více
jak 100 schodech do nejvyššího patra věže, protože
jí zajímalo, jaký je tam nahoře rozhled). Ještě po roce
2000 dávala soukromé hodiny logopedie a angličtiny. Její láska k jazykům dokazuje i skutečnost, že aktivně studovala a komunikovala v jazyce esperanto.
Paní Bednářová byla výjimečná, skromná a vzácná žena. Takové se rodí jednou za sto let. Měl jsem
tu čest jí poznat osobně jako učitelku angličtiny, příkladnou katoličku a po řadu let jsem obdivoval její
naplněný život. Paní Bednářová byla některými našimi občany v roce 2013 navržená na titul „čestný
občan“ naší obce. Je velkou škodou, že tehdejší zastupitelstvo obce tento významný společenský akt
nezařadilo mezi své priority a jmenování nedotáhlo do konce.
Kéž jí dá Pán Bůh věčný klid a my spoluobčané
na ní ve svých vzpomínkách nikdy nezapomeneme!
Ing. Tomáš Huďa, zastupitel

Před několika dny jsme se naposled rozloučili
se zesnulou nejstarší občankou naší obce paní Marii Bednářovou. Nejen její krásný kulatý věk, kterého se dožila, ale také život, práce a v neposlední
řadě příkladný životní postoj stojí za to, se trošku
poohlédnout zpátky a připomenout si tuto výjimečnou osobu
v malém medailónku.
Marie Bednářová se narodila 14. 4. 1917 ve vesnici Mouřinov
nedaleko Bučovic. Po ukončení
obecné školy nastoupila na osmileté gymnázium a po maturitě na
pedagogickou akademii. V době
studií se zároveň věnovala hře na
hudební nástroje a zpěvu. Po absolvování pedagogické akademie
prošla několik učitelských míst –
Levoča, Vyškov, Dražovice, Podomím a Český Těšín. Provdala se za strážmistra Adolfa Bednáře a do Palkovic
se přistěhovala 15. 12. 1945. V roce 1946 nastoupila jako učitelka do zdejší Základní školy, kde učila
čtyři roky zeměpis, občanskou výchovu a ruský jazyk. Současně si zvyšovala způsobilost pro výuku
na středních školách v oborech dějepis, ruský jazyk,
občanská nauka, defektologie, logopedie a způsobilost pro ozdravovny a léčebny tělesně postižených. V Palkovicích učila žáky hudebního kroužku
hře na housle. Krátkou dobu také vedla dívčí skautský oddíl.
V roce 1950 v období komunistické vlády musela paní Bednářová svoji pedagogickou práci v palkovické škole z náboženských důvodů ukončit. Byla
přeložena na zvláštní školu v Místku. V únoru 1951
vznikl v Palkovicích pod jejím vedením ženský pěvecký sbor, který vystupoval při různých kulturních
akcích v naší obci a jejím okolí (např. Staroveské arkády). V roce 1956 začali ve sboru zpívat i muži,
a tak vznikl smíšený pěvecký sbor. Později se také
stala dirigentkou palkovického kostelního sboru.
V roce 1951 byla na příkaz vládnoucího komunistického režimu ze školství vyloučená úplně. Nějaký čas nemohla sehnat zaměstnání a posléze našla
uplatnění jako dělnice v textilním závodě Slezan ve
Frýdku-Místku, kde pracovala rok a půl.
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HOLKY V AKCI

V dnešním gastronomickém okénku se podíváme k našim západním sousedům do Německa. Eintopf, neboli jídlo z „jednoho hrnce“, patří

k nejstarším tradičním
německým jídlům. Mezi
národní německou klasiku patří také štóly. Přejeme dobrou chuť.

Eintopf s fazolemi a bramborami
Suroviny:
2 lžíce řepkového oleje
1 cibule
4 stroužky česneku
2 pikantní klobásy
6 mrkví
6 brambor
mletá sladká paprika
majoránka
sůl a čerstvě mletý pepř
500 ml zeleninového (hovězího) vývaru
1 plechovka sterilovaných fazolí
petrželka na ozdobu

Postup:
Na oleji orestujte na větší kousky nasekanou cibuli a česnek. Přidejte kolečka klobásy i oloupané mrkve a větší kousky brambor. Krátce orestujte, zasypte sladkou paprikou (může být i uzená),
majoránkou, dochuťte solí a pepřem a zalijte vývarem. Duste asi 20 minut. Potom přidejte slité fazole a povařte ještě 2 minuty. Odstavte a ozdobte
nasekanou petrželkou.
Prima tip: Eintopf se nebojte průběžně podlévat vývarem. Brambory se tak budou dusit a rychleji změknou. Zároveň omáčku díky škrobu zahustí
a nebudete potřebovat mouku.
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Pravá drážďanská štóla
Suroviny:
450 g polohrubé mouky
200 g másla
120 g cukru
125 ml mléka
1 kostka droždí (42 g)
180 g rozinek
6 lžic rumu
100 g mletých mandlí
100 g kandovaného ovoce (citronátu) je možné
přidat i marcipán, kdo ho má rád
špetka soli

Postup:
Do vlažného mléka s trochou cukru rozdrobíme droždí a necháme vzejít kvásek. Do mísy nasypeme mouku, cukr, změklé máslo, mandle, rozinky namočené v rumu, kandované ovoce a sůl, přidáme kvásek a zaděláme. Necháme 60 minut kynout. Poté vzniklé těsto vyklopíme na pomoučený vál, znovu je vydatně propracujeme a opět ho
necháme 60 minut odpočívat v teple. Z těsta vyválíme obdélník a delší stranou ho přeložíme do
dvou třetin spodního dílu. Troubu předehřejeme
na 200°C. Štólu přesuneme na plech vyloženým
papírem na pečení a potřeme teplou vodou. Znovu necháme chvilku odpočívat. Poté pečeme přibližně 60 min., zkoušíme špejlí, zda je propečená. Pokud se na špejli těsto nelepí, vyjmeme štólu
z trouby a necháme vychladnout. Abychom ji dali
krásný vzhled, necháme rozpustit máslo a potřeme jím povrch štóly. Silně posypeme moučkovým
cukrem s vanilkou. Opakujeme ještě jednou. Pečlivě ji zabalíme do alobalu a necháme rozležet.

Na posypání:
4 lžíce másla
1 vanilkový cukr
4 lžíce moučkového cukru
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KINO PALKOVICE
Pátek 6. 10. v 19:30

Rande naslepo

Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann)
už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Svět vidí jako by na něj koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých
troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální školy
a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu
nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho nový přítel a kolega Max (Jacob
Matschenz), který mu pak pomáhá, aby se vypořádal i s těmi nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které provoz velkého a špičkového hotelu přináší. Saliya se po nocích učí nazpaměť všechny trasy, počty
schodů, prostírání stolů. Vtlouká si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro
hosty... V jeho případě opravdu platí, že je nakonec schopen dělat svou práci poslepu. Během své praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne Laury (Anna Maria Mühe), bláznivě se do ní zamiluje
a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Jeho blamáž začne dostávat praskliny a hrozí, že nakonec neuspěje ani v lásce a ani v hotelu... Naštěstí nejen film, ale i skutečný život mívá
rád šťastné konce.
Komedie
Německo, 2017, 111 min
Režie: Marc Rothemund
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe a další.
Premiéra: 23. 03. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 8. 10. v 17:00 (představení pro děti)

Mimi šéf

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl
BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí
prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé mazlíčky a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně
mnout ruce a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi šéf se musí se svými pomocníky
z BabyCorp vydat na speciální misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl,
musí na svou stranu získat i svého staršího brášku.
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2017, 97 min
Režie: Tom McGrath
Premiéra: 20. 4. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 63 %
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Zahradnictví: Rodinný přítel

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých
životů. RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy
a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství
obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví
o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.
Drama
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 130 min
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček a další.
Premiéra: 27. 4. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 58 %

Neděle 15. 10. v 17:00 (představení pro děti)

Alenka v říši divů: Za zrcadlem

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých vlnách
světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které
se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem,
houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je
kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se
svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách jejich životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které
musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 113 min
Režie: James Bobin
Premiéra: 26. 5. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 65 %

Pátek 20. 10. v 19:30

Rychle a zběsile 8

Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je
sice možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy,
nebo tažení obřího trezoru ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál. Na stranu zla
přetáhla Doma legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize Theron), která je stejně krásná
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jako nebezpečná. Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal se nejen na Letty (Michelle
Rodriguez), ale i na všechny staré kámoše. Že s ním má Cipher jiné plány, než jsou romantické večeře
při svíčkách, je nabíledni. Kombinace její inteligence a jeho svalů a řidičských schopností z nich mohou udělat neporazitelný tandem. Aby svět zůstal v rovnováze, převezme otěže v osiřelé rodině Hobbs
(Dwayne Johnson), který do ní proti své vůli přibere nového člena – Deckarda Shawa (Jason Statham),
vysokooktanový záporák ze sedmého dílu, který měl původně shnít ve vězení. Společně s nimi se budeme přesouvat z divokého pobřeží exotické Kuby, přes ucpané ulice New Yorku až na pusté ledovce
v Barentsově moři, abychom si užili další zábavnou a nezapomenutelnou jízdu.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
USA / Francie / Kanada / Velká Británie / Samoa, 2017, 136 min
Režie: F. Gary Gray
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham a další.
Premiéra: 13. 4. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 70 %

Neděle 22. 10. v 17:00 (představení pro starší děti)

Fantastická zvířata a kde je najít

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská
sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2016, 133 min
Režie: David Yates
Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 17. 11. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 74 %

Pátek 27. 10. v 19:30

Masaryk

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh,
věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra,
kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.
Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém životě,
alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí
47

6/2017
z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do
Ameriky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2016, 113 min
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Jiří Vyorálek a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 9. 2. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 72 %

Pátek 3. 11. v 19:30

Pátá loď

Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých viděný dětským pohledem, tedy i s tím,
co dospělí nevidí. Film vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. Takovým dítětem je i Jarka. Je jí deset a má mámu, která nechce být mámou. Jarka je stále sama, zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když se rozhodne
nahradit matku dvěma batolatům, s kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. Spolu s chlapcem
Kristiánem si takto vytvoří dětskou rodinu, dobře ukrytou před očima dospělých. Svůj svět v zahradě,
který si na chvíli dokázali vytvořit, a pouto, které mezi nimi vzniklo, si odnášejí do života jako cosi tajemně čistého a trvalého.
Drama / Rodinný
Slovensko / Česko, 2017, 85 min
Režie: Iveta Grófová
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, Johanna Tesařová, Zoltán Schneider,
Ági Gubíková, Martina Sľuková
Premiéra: 6. 4. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 66 %

Neděle 5. 11. v 17:00

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to
podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové
na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2017, 88 min
Režie: Kelly Asbury
Premiéra: 30. 3. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 62 %
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La La Land

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až
po trpké zklamání z velkých ambicí.
Drama / Muzikál / Romantický / Komedie
USA, 2016, 128 min
Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, John Legend a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 5. 1. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 12. 11. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Lego Batman: The movie

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se
dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Ale v Gothamu se chystají velké změny, a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker, který nemá
za lubem nic dobrého, Batman bude možná nucen přehodnotit svůj pohled na svou dosud fungující jednočlennou skupinu občanské bdělosti a sebeobrany a snažit se spolupracovat i s ostatními a možná, ale
opravdu jen možná, naučit se trochu uvolnit a získat nadhled.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA / Dánsko, 2017, 104 min
Režie: Chris McKay
Premiéra: 9. 2. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 71 %

Pátek 17. 11. v 19:30

Inferno

Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí
své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč
celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller
USA / Maďarsko, 2016, 121 min
Režie: Ron Howard
Předloha: Dan Brown (kniha)
Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 13. 10. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 58 %
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Logan: Wolverine

Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Profesor X (Patrick Stewart), který je ale vážně nemocný, ztrácí paměť a trpí nebezpečnými záchvaty ohrožujícími jeho okolí. Společně se ukrývají v opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utajení ale skončí, když se objeví Laura (Dafne Keen), dívka, která má překvapivě stejné
schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. Ve
chvíli, kdy Wolverine a Profesor X přijmou Lauru „do rodiny“, stávají se z nich štvanci, kterým jde po krku
velmi brutální a vytrvalý nepřítel. Hrdinové na útěku mají k dispozici jen zbytky sil starých X-menů a Lauřiny schopnosti, které však ona sama těžko zvládá. A tak přichází čas, aby Wolverine v sobě našel zbývající
vůli a sílu nejen k boji, ale i k tomu, aby Lauře předal své zkušenosti.
Akční / Drama / Sci-Fi
USA / Kanada / Austrálie, 2017, 137 min
Režie: James Mangold
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 2. 3. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 84 %

Neděle 26. 11. v 17:00 (představení pro děti)

Kráska a zvíře

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým
zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše
skutečného prince.
Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
USA, 2017, 130 min
Režie: Bill Condon
Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Emma Thompson a další.
Premiéra: 16. 3. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 74 %

Vstupné: 50,- Kč • Přestavení pro děti: 30,- Kč
50

Termínový kalendář
10. 10. Robert Fulghum a Listování + koncert skupiny Žamboši – od 17 hodin v Kulturním domě
11. 10. Senior klub – vycházka okolo přehrady Olešná
14. 10. Mše svatá na Myslíku – žehnání opravených soch
18. 10. Senior klub – zájezd do Polského Těšína
22. 10. Bazar zimního vybavení – od 8 hodin v Kulturním domě
28. 10. Branný den – Myslík – od 15 hodin
4. 11. Strašidelné Deskohraní – od 14 hodin v Kulturním domě
16. 11. Výroční schůze TJ Sokol Myslík
19. 11. Pohádkové čtení pro celou rodinu – od 17 hodin v Kulturním domě
1. 12. Mikuláš jde Myslíkem – Myslík
2. 12. Předvánoční setkání (jarmark)
6. 12. Senior klub – předvánoční posezení s jubilanty
9. 12. Zahrádkáři – zájezd na výstavu „Vánoce na zámku v Kravařích“

Kino Palkovice
6. 10. Rande naslepo
8. 10. Mimi šéf				

(představení pro děti)

13. 10. Zahradnictví: Rodinný přítel
15. 10. Alenka v říši divů: Za zrcadlem			

(představení pro děti)

20. 10. Rychle a zběsile 8
22. 10. Fantastická zvířata a kde je najít			

(představení pro děti)

27. 10. Masaryk
3. 11. Pátá loď
5. 11. Šmoulové: Zapomenutá vesnice			

(představení pro děti)

10. 11. La La Land
12. 11. LEGO Batman: The Movie			

(představení pro děti)

17. 11. Inferno
24. 11. Logan: Wolverine
26. 11. Kráska a zvíře

				

(představení pro děti)
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