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Úvodní slovo redakční rady
Krásné vánoce chceme Vám přát,
aby člověk člověka měl rád.
Aby jeden druhému štěstí přál,
aby i ten nový rok za to stál.
Vážení a milí občané Palkovic a Myslíku,
držíte v rukou sedmé poslední vydání listů
v letošním roce. Ještě na vás čeká obecní kalendář, který v prosinci dorazí zdarma (pro předplatitelé PL) do vašich domácností. V něm jsme se
opět snažili zachytit zajímavé pohledy (a pohlednice) z obou částí naší obce očima fotografů. Děkujeme za všechny fotografické příspěvky. S blížícím se koncem roku mají lidé tendenci bilancovat. My v redakční radě necháme to bilancování
na vás. Dovolíme si jen shrnout, že naší snahou
bylo po celý rok přinášet vám aktuální informace z obecního úřadu a ze života v naší obci očima
našich stálých i příležitostných dopisovatelů. Trošku jsme se snažili zabalit to všechno do pěkného grafického obalu. Chceme moc poděkovat vám
všem za vaše příspěvky. V neposlední řadě jsme
rádi, že jste své kritické připomínky (přes všechny
pochopitelné emoce) udrželi už na uzdě slušného vyjadřování. Určitě se nebráníme žádné kritice,
i to patří ke každodennímu životu. Pokud bychom
chtěli vypíchnout nějaké zajímavosti z tohoto vydání, určitě nepřehlédněte rozpis svozu domovního odpadu na celý příští rok. Za zmínku stojí také
nová nabídka on-line služeb společnosti SmVak.
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Z pohledu na život spoluobčanů se můžete dočíst
o úspěchu dvou studentů střední technické školy,
občanů Palkovic a Myslíka, kteří dosáhli výrazného úspěchu v prestižní strojírenské oblasti a skvěle tak reprezentovali nejen svou střední školu, ale
také naší obec. V kulturní a sportovní oblasti se
v obou částech naší obce událo spoustu zajímavých věcí, které také stojí za vaši čtenářskou pozornost. Nepřehlédněte zajímavý rozhovor s mladým palkovickým rybářem, který se úspěšně zúčastnil mezinárodní soutěže v daleké Jihoafrické
republice (JAR). To jen podtrhuje fakt, že Palkovice
a Myslík jsou „líhni“ sportovních talentů. Pravidelný seriál o samosprávě se ve svém závěrečné kapitole tentokrát nejvýrazněji dotknul tématu, které
je občanům nejbližší. Tím je běžný a každodenní styk občan-obec. Zde máte názorně vysvětleny
každodenní situace, které mohou nastat ve vztahu občana a samosprávy. Zveme vás na předvánoční setkání ( jarmark), kde pro vás bude připravena nejen kulturní zábava, ale i spousta zajímavých stánků s občerstvením a vánočními výrobky.
Přijďte „nasát“ atmosféru adventu v očekávání na
nejkrásnější svátky v roce. Děkujeme vám za vaši
čtenářskou přízeň. Ve zbytku roku vám a vašim rodinám přejeme zdraví, úspěchy, pozitivní náladu,
spoustu krásných duchovních zážitků nejen o vánocích a do nového roku přejeme především pevné zdraví a hodně optimismu.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto mé úvodní slovo bude velmi krátké. Blíží
se nám konec roku a bilancování toho letošního
ponechám na někdy později. Stejně tak o aktuálních projektech v obci jsem toho napsal v minulém úvodním slově relativně dost.
Původně jsem se zde chtěl zamyslet nad tím,
proč kolem nás jsou na obci stále jedinci, kteří mají
pořád potřebu šířit negativní atmosféru, vyvolávat
bezdůvodné konflikty či zcela nekonstruktivně věci
jen a stále kritizovat. Už jsem na toto téma měl napsány téměř čtyři odstavce, ale nakonec jsem se
rozhodl je smazat. Nebudu se zde tedy pouštět do
této kritiky. Přistoupím k tomu z opačné strany. Lidí
s negativním přístupem je sice málo, ale působí jako
„shnilé ovoce“, kdy jedno napadané jablko dokáže
za chvíli nakazit celý košík. Já bych zde ale naopak

chtěl vyzvednout všechny z vás, kteří mají k věcem
konstruktivní přístup, přicházejí se zajímavými podněty a názory a rovnou nabízejí řešení. Když je potřeba, tak jsou ochotni přiložit i ruku k dílu a s věcmi pomoci. A přesně takové lidi bych chtěl zde vyzvednout. Takových z vás je kolem nás většina, jen je
nejde tak slyšet nebo nestojí o publicitu. Proto bych
zde chtěl z celého srdce poděkovat úplně všem
dobrovolníkům, kteří se podílejí na realizaci akcí
v obci, ve volném čase se věnují mládeži, nebo když
je potřeba, tak přiloží ruku k dílu. Takových lidí si velmi vážím, ti si zaslouží, aby se o nich v listech psalo,
a těm patří veškerá čest! Moc děkuji všem za spolupráci v roce 2017 a konstruktivní přístup, kterým
přispěli k rozvoji nejen naší obce. Osobně vám také
přeji krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2018.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 10. 2017
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č.p. 619
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 23. 8. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 31. 7. 2017, 17. 8. 2017, 7. 9. 2017 a 27. 9. 2017.
3. Informaci starosty obce Radima Bači k průběhu reklamace díla Chodník na komunikaci III/4848.
4. Informaci místostarosty obce Davida Kuly o přípravě webových stránek obce.
5. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-9/2017.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Ing. Kateřina Loudátová.
3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Slavomír Bača, a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2017.
5. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Jiřím Kapsou, Ing. Vladimírem Kapsou a Štěpánkou Kapsovou ve věci nákupu části pozemku parc. č. 2393/3 o výměře
245 m2 a částí pozemku parc. č. 2393/7 o výměře 2167 m2 a o výměře 2243 m2, vše k. ú. Palkovice
dle geometrického plánu č. 2040-133/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.
6. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Pavlem Bužkem ve věci nákupu pozemku parc. č. 2393/4 k. ú. Palkovice o výměře 1026 m2.
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7. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Římskokatolickou farností Palkovice ve věci směny pozemků parc. č. 2393/11 za pozemek parc. č. 2393/12, vše k. ú. Palkovice.
8. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Kamilem a Jiřinou Rossi ve věci
nákupu pozemku parc. č. 1856/2 k. ú. Palkovice o výměře 60 m2.
9. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Pavlem Bužkem ve věci
služebnost inženýrské sítě kanalizačního řádu k pozemku parc. č. 2395 k. ú. Palkovice.
10. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Viktorem Bužkem ve věci služebnost inženýrské sítě kanalizačního řádu k pozemku parc. č. 259/2 k. ú. Palkovice.
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice – dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a MTS + STASEKO pro kanalizaci
Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 1 – 7.
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a MTS + STASEKO pro kanalizaci
Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změny díla č. 8.
13. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Obcí Palkovice a městem Kopřivnice ve
věci převodu požárního vozidla Tatra do vlastnictví Obce Palkovice.
III. vyhlašuje:
1. Záměr směny pozemku parc. č. 2393/16 o výměře 1 122 m2 za pozemek parc. č. 2393/14 o výměře
2 243 m2 vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č. 2040-133/2017 vyhotoveného společností
GIS-STAVINVEX a.s.
2. Záměr směny pozemků části parc. č. 574 o výměře 31 m2 za pozemek části parc. č. 560 o výměře
30 m2 vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č. 2027-95/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.
IV. 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: 3. 10. 2017

Radim Bača					
Starosta							

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

Kulturní památky na Myslíku zachráněny
V obou částech naší obce máme celou řadu zajímavých kulturních památek. Šest z nich je zapsáno
na seznamu kulturních památek evidovaném na
Ministerstvu kultury. Na Myslíku máme takové památky dvě. Jsou to barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. Zub času se na nich dost
poznamenal a bohužel musely čekat několik let, než
se dočkaly zrestaurování (foto nahoře). Tato oprava
byla připravována již v minulých letech. Vzhledem
k tomu, že se jedná o kulturní památky, není jednoduchá ani levná jejich obnova. Ideální je k obnově využít státní dotace v rámci dotačních titulů. Nej-

prve bylo potřeba požádat restaurátorskou firmu
o zpracování tzv. restaurátorského záměru, který je
potřeba k podání žádosti o dotaci. Oslovili jsme restaurátorský a umělecký ateliér Rest ART M. Müllerová s.r.o. z Ostravy-Poruby. V loňském roce jsme
měli o dotaci požádáno, bohužel ale dotace z Krajského úřadu nebyla přidělena. Letos obec požádala o dotaci v rámci nabízených možností také Ministerstvo zemědělství. Schváleny byly obě žádosti,
ale nakonec obecní úřad přijal dotaci od Ministerstva
zemědělství, a to pro menší administrativní zátěž.
A tak po letech mohly být konečně restaurátorské
4
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práce zahájeny. Jsem rád, že budou nejen sochy, ale
i úcta našich předků k těmto světcům zachovány. Jak
se práce firmy Rest ART M. Müllerová s.r.o. podařila,
můžete posoudit na fotografiích (foto dole).

Doufám, že v příštím roce se nám podaří
zrestaurovat také další kulturní památky v naší obci.
Za Komisi pro správu a zachování kulturního
dědictví předseda Martin Kurečka
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Od školy ke školce
Probíhající stavební úpravou chodníku u autobusové zastávky Tomis dojde k propojení stávajících
částí chodníkových těles od školy směrem k mateřské školce. Tímto propojením s místy pro přecházení chodců se zvýší bezpečnost účastníků provozu.
V současné době ukončené, realizované a dále
plánované stavební úpravy mají svou podobu. Cílem obce je koncepčně vybudovat síť chodníků
a míst k přecházení silnic pro zvýšení bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu.

Za zmínku zajisté stojí ukončený vybudovaný
chodník na Myslíku, další v současné době realizovaný chodník od bývalého novinového stánku směrem k fotbalovému hřišti, řešení parkovacích prostor U Myšáka, připravovaný přechod pro
chodce u školy a také řada dalších úprav vyžadující
si současná doprava a rozvoj obce.

Za dopravní komisi obce
Mgr. Petr Gřes
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INFORMACE PRO OBČANY
Jak jsme hlasovali v naší obci
Voliči
v seznamu
2 639

Vydané
obálky
1 871

číslo název
1

2

Volební účast
v%
70,90

Radostné Česko

7

52

22

37

Blok proti islam.-Obran.domova

0

Občanská demokratická aliance

3

Česká pirátská strana

TOP 09

3

0,16

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

148

REALISTÉ

13

27

28

29

30

0

SPORTOVCI

4

Dělnic.str.sociální spravedl.

5

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

214

Strana Práv Občanů

8

7

3,44

32,54

24

26

0,10

605
2

Česká strana národně sociální

0,16

0,05

Dobrá volba 2016

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0,00

1

64

ANO 2011

1,99

10,54

2

Referendum o Evropské unii

1,18

196

22

25

2,79

0,75

20

23

0,43

14

Česká národní fronta

21

8

7,31

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

18

19

0,00

9,03

Strana svobodných občanů

15

0

0,10

168

12

14

8,17

136

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

v%

152

Komunistická str.Čech a Moravy

Strana zelených

13

% platných
hlasů
99,46

2

Česká str.sociálně demokrat.

9

10

1 859

celkem

Řád národa - Vlastenecká unie

6

Platné hlasy

Platné hlasy

Občanská demokratická strana

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

8

1 869

Strana

3
4

Odevzdané
obálky

0,10

7,96
0,00
0,69

0,21

0,26

11,51
0,43
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Rozpis vývozů komunálního odpadu
rok 2018
Palkovice - liché čtvrtky
LEDEN

4

18

BŘEZEN

1

15

ÚNOR

1

15

DUBEN

12

26

ČERVEN

7

21

KVĚTEN

10

ČERVENEC
SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

5

2

24

19

16

13

27

8

22

11

6

29

30

25

20

V případě nevyvezení popelnice kontaktujte dispečink
Frýdecké skládky, a.s.:
mob. 603 881 676, tel. 558 66 00 66

SmVaK Ostrava odstartoval online nástroj k objednání služeb
Kromě dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní nabízejí SmVaK Ostrava řadu dalších služeb souvisejících s péčí o vodu
a jejím využíváním. Proto, aby byl přístup k potenciálním zákazníkům ještě vstřícnější než doposud, vyvinula společnost novou internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím si mohou lidé vybírat
z téměř čtyř desítek poskytovaných služeb. Přibývá tak další možnost, jak s vodárenskou společ-
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ností komunikovat. Tu využijí především lidé, kteří
neradi telefonují, nemají čas navštívit zákaznické
centrum, preferují využívání online komunikačních
nástrojů nebo potřebují při specifikaci svého požadavku navést, k čemuž jim pomůže inteligentní
vyhledávač.
Prostřednictvím nástroje je možné vybírat služby v sedmi základních oblastech obsahujících čtyři
desítky položek. Ti, kteří potřebují vyvézt žumpu,

7/2017
Vodárenské služby (vyhledávání skrytých úniků vody, vytyčování potrubí, kontrola technického
stavu vodovodu kamerovou technikou, dodávky
vody do bazénu…)
Vodoměry (výměna, odečty a poruchy…)
Kanalizační služby (vývoz odpadní vody ze
žump a septiků, čištění kanalizace a kanalizačních přípojek, prohlídka potrubí kamerovým systémem, měření průtoku odpadních vod, projekční
činnost –domovní čistírny odpadních vod…)
Laboratorní služby (chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody nebo vody ze studní, analýza vzorků odpadních vod, rozbory teplé
vody…)
Provozování infrastruktury (provozování areálových a průmyslových čistíren odpadních
vod, provozování vodohospodářských sítí, technická pomoc, technicko-ekonomické poradenství…)
Prodej produktů a materiálů

nebo septik, vyčistit kanalizační přípojku, případně pomoci najít skryté úniky vody, již nemusí vyhledávat kontakt na místní kanalizační středisko, nebo volat na bezplatnou Zákaznickou linku
SmVaK Ostrava. Službu je možné nově nezávazně poptat prostřednictvím uživatelsky přátelského
formuláře a domluvit se na dalším postupu.
To samé platí například pro ty, již si chtějí nechat udělat rozbory pitné nebo odpadní vody, ty,
kteří chtějí v létě napustit zahradní bazén nebo
potřebují koupit produkty a materiál související
s péčí o vodu.
Nástroj umožňuje objednání služeb také například v oblasti stavomontážní činnosti, jako jsou
výstavby vodovodních řadů, protlaků pod komunikacemi, napojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejnou síť, výkopové práce a řada dalších.
Sedm oblastí služeb, 40 položek
Stavomontážní činnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba rekonstrukce a oprava vodovodních a kanalizačních řadů, rekonstrukce vnitřních
rozvodů, napojení vodovodní přípojky na veřejný
řad, napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, výkopové práce a úprava povrchů…)

Jak systém funguje se můžete podívat na http://nabidkasluzeb.smvak.cz/

Mgr. Marek Síbrt,
mluvčí SmVaK
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Koloběžky do škol – Ostrava
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se vybraní žáci ZŠ Palkovice zúčastnili netradičního závodu v koloběžkovém sprintu na atletickém oválu, který se konal na
Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Soutěž
probíhala několik dnů, kdy z každého dne postoupila nejúspěšnější škola do velkého finále. Našim
žákům se velice dařilo a s přehledem zvítězili. Za
své sportovní výkony byli odměněni množstvím
cen od sponzorů závodu. V pondělí 2. 10. 2017
jsme se do Ostravy vypravili znovu, a to na velké

finále tohoto zajímavého závodu. Školní družstva
byla mnohem vyrovnanější a mnohdy se o vítězích závodů rozhodovalo až v cílové rovince. Měl
jsem velkou radost z opětovného vítězství našich
žáků, z hodnotných cen, které obdrželi, i z šesti
koloběžek které byly naší škole zapůjčeny na tento
školní rok sponzorem závodu. Všem zúčastněným
žákům gratuluji a těším se na obhajobu triumfu
v příštím roce.
Mgr. Pavel Tomalík

Branný den v ZŠ Palkovice
Ve středu 27. 9. 2017 se žáci druhého stupně ZŠ
Palkovice zúčastnili branného dne, který se konal
v bezprostřední blízkosti sportovní haly v Palkovicích. Děti byly rozděleny do smíšených družstev
podle jednotlivých ročníků, která na startu obdržela hrací kartu, na niž během dopoledne sbírala body z jednotlivých stanovišť. Na osmi stano-
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vištích se žáci postupně seznamovali s poskytováním první pomoci při frakturách končetin, měli
možnost vyzkoušet si na figuríně kardiopulmonární resuscitaci, seznámili se s obsahem evakuačního
zavazadla, dozvěděli se, kteří živočichové jsou ve
volné přírodě pro člověka nebezpeční, jak se zachovat při úniku chemických látek, jak se správně
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chovat při pobytu v přírodě a vyzkoušeli si střelbu
ze vzduchové pistole. Po celou dobu soutěžení byl
pro právě nesoutěžící žáky v areálu školního hřiště připraven bohatý doprovodný program. Podě-

kování patří žákům 9. ročníku, kteří pomáhali vyučujícím na stanovištích. Dětem se akce velmi líbila
a vítězná družstva byla v cíli odměněna bouřlivým
Mgr. Pavel Tomalík
potleskem. 

U6 – Úžasný svět techniky
Ve středu 8. 11. 2017 se výběr žáků 8. a 9. třídy zúčastnil natáčení televizní soutěže U6 – Úžasný svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Žáci
soutěžili ve sportovních i vědomostních disciplí-

nách zaměřených především na znalosti z oblasti přírodopisu, dějepisu, fyziky a chemie. Po celou dobu soutěže se našim žákům dařilo a soupeř musel dotahovat bodové manko. Rozhodnout
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měla až poslední soutěž, ve které žáci hádali jméno významné osobnosti, která se proslavila výzkumem v oblasti virologie a bakteriologie. Ani jeden
z tipů nebyl úspěšný, přesto naši žáci vyhráli drtivým skóre a následovala hra o odměny. Žáci v
areálu U6 hledali klíče od beden, které se následně pokoušeli otevřít. I v této disciplíně zaznamenali úspěch, kdy otevřeli dvě bedny ze tří mož-

ných a odvezli si množství hodnotných cen jako
např. mobilní telefon atd. Celá třída navíc získala
denní volný vstup do U6 – Úžasného světa techniky. Celému družstvu ve složení: Laura Kubačáková,
Adéla Chýlková, Kristina Gřesová, Vít Jakub Pavlas
a Vojtěch Bosák patří gratulace a poděkování za
reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Tomalík

Dravci SEIFEROS
Nový školní rok 2017/2018 je zde a s ním i sokolníci z lednického SEIFEROSU.
V pátek 13. 10. se žáci základní školy v Palkovicích
zúčastnili letových ukázek dravců a sov, které se
uskutečnily na travnaté ploše v blízkosti tělocvičny.
Během velmi poutavého výukového programu se
děti seznámily s nejrůznějšími druhy dravců a sov
lišícími se nejen tvarem a velikostí těla, ale i způsobem života jako např. sokoli, jestřábi, orli, poštolky,
puštíci, sýčci, sovy atd. Ptáci byli žákům postupně
představováni prostřednictvím poutavých historek
ze života sokolníků.

V průběhu programu jsme měli možnost pohladit si některé dravce a setkat se tak s nimi
z bezprostřední blízkosti. Někteří šťastlivci měli
možnost zavolat si dravce přímo na ruku a okusit sílu jejich pařátů. Ukázky výcviku, chování a letů
dravců dopadly dle očekávání a nikomu se nepřihodila žádná nepříjemnost.
Myslím, že se nám všem program moc líbil,
a proto jsme sokolníky i samotné dravce odměnili bouřlivým potleskem a budeme se těšit na další shledání.
Mgr. Pavel Tomalík
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Kalusův kalamář
Dne 25. 10. 2017 se úspěšní žáci školního kola
tvorby básní, zúčastnili literární soutěže Kalusův
kalamář, kterou pořádala ZŠ Čeladná. (Laura Michálková, Jan Janošec, Antonín Studénka, Jiří Olejník, Vojtěch Drábek, Štěpán Zeman, Marie Mazurová, Adéla Radová, Kateřina Kolouchová, Jaroslav
Bílek, Kristina Gřesová).
Mladé básnířky a básníci skládali verše na téma
„Rodina, moje jediná“. Soutěže se účastnilo 7 škol.
Soutěžícím přišel popřát hodně štěstí pan starosta
Pavol Lukša a zároveň je pozval k prohlídce Čeladné z vyhlídkové věže. V době, kdy odborná a žákovská porota hodnotila vytvořená díla, soutěžící se
vypravili na čeladenské náměstí, kde navštívili pana
starostu a místní knihovnu. Zde na ně čekal zajímavý program – recitace partyzánských básní.
Všichni už netrpělivě očekávali výsledky soutěže. Vyhrály nejlepší básničky, které budou vydány
v almanachu a ten bude k nahlédnutí v naší škole.
I naši žáci byli velmi úspěšní. 1. místo odborné
poroty v 1. kategorii 2.-3. tříd vyhrála dvojice Laura

Michálková a Jan Janošec (3. třída). Dalším úspěšným soutěžícím byl Štěpán Zeman (5. třída), který
se umístil na 1. místě v hodnocení odborné poroty
v 2. kategorii 4.-5. tříd.
Všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Šárka Juřicová

Gospeloví zpěváci ve škole
Dne 20. 10. 2017 jsme ve škole v Palkovicích
jako každý rok přivítali zahraniční hosty, zpěváky gospelových písní z různých míst Anglie. Tato

skupina každoročně vystupuje ve Frýdku-Místku
a součástí jejich pobytu u nás je i návštěva některých základních škol. Pro žáky 2. stupně je to
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skvělá příležitost, jak vidět a slyšet rodilého mluvčího.
Pět zpěváků se na naší škole setkalo nejprve
se žáky 9. třídy ve dvou vyučovacích hodinách,
potom se žáky 8. třídy. Zpěváci a žáci se nejprve navzájem představili a potom se žáci naučili zpívat jednu z anglických gospelových písní,
a to dokonce trojhlasně. V druhé hodině zbyl letos prostor pro konverzaci. Žáci byli rozděleni do

pěti skupin po čtyřech až pěti a s každou skupinou konverzoval jeden rodilý mluvčí na běžná
každodenní témata. Šlo hlavně o to porozumět
otázce a vytvořit alespoň jednoduchou odpověď.
Návštěva měla u žáků velký úspěch, prověřili si
své znalosti v praxi a připomenuli si význam znalosti cizího jazyka.

Mgr. Barbora Vraníková

Konference školních parlamentů
Dne 8. 11. 2017 jsme se zúčastnili konference žákovských parlamentů pořádané v Ostravě na Krajském úřadě. Za naši školu jsme byli vybráni my čtyři
zástupci – Jan Ryška, Jakub Machálek, Nela Šigutová a Eliška Šotkovská. Naším úkolem bylo vytvořit tablo, které mapovalo práci našeho parlamentu.
S tímto úkolem nám předem pomohly ještě ve škole paní učitelky.
Cílem našeho setkání v Ostravě bylo seznámit se s prací ostatních parlamentů a načerpat

nové nápady a zkušenosti. Přínosem byla i diskuse
s ostatními „parlamenťáky“.
Překvapením bylo pro nás i to, že jsme byli vyhodnoceni přítomnými a oceněni za pořádané
projekty na naší škole drobnými upomínkovými
dárky. Tímto akce skončila a domů jsme odjížděli
s dobrým pocitem, že jsme se něco dozvěděli
a naši školu můžeme nadále vylepšovat.
Za školní parlament Jan Ryška, Jakub Machálek,
Nela Šigutová a Eliška Šotkovská
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Halloweenská strašidelná párty v MŠ
v tomto měsíci narozeniny. Dětičky si zábavu zpestřily tancem, mlsáním skvělých dobrot, ale hlavně legračními soutěžemi, třeba o nejkrásnější mumii, strašidelné zombie, netradiční
židličkovou. Velikou
srandu jsme si užili
v našem foto koutku při focení kostýmů
dětí. Nakonec se děti naučily anglickou píseň „What
do you see on halloween“.
Paní učitelky Monika a Zuzka

Jak už to bývá,
v tomto období někteří slavíme HALLOWEENSKÝ svátek,
tak i naše děti ze třídy
Hvězdička se převlékly do strašidelných
a vtipných kostýmů
a masek a slavili jsme
společně tento ANGLOSASKÝ lidový svátek. Abychom si párty užili jako opravdové hvězdy, naše děti si upekly čokoládové muffiny a slané tyčinky o ostatní laskominy se postarali naší hodní a kreativní rodiče dětí, které slavily

Putování s bramborou – Poděkování
Dne 13. 10. 2017 se uskutečnila již tradiční akce
mateřské školy s názvem Putování s bramborou.
I přes pověstný pátek 13. se akce velmi vydařila, počasí nám přálo a účast byla nad očekávání vysoká.
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Letošní Brambora byla připravena netradičním
způsobem – děti během trasy na statek u Bačů plnily předem připravené úkoly. V cíli děti pomocí
bramborového zaříkávadla otevřely kouzelnou bránu, za kterou je čekala řada překvapení v podobě
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Za krásně připravenou akci děkujeme paní učitelce Zuzaně Chýlkové, dále také paní Maršálkové
za organizaci akce s koňmi a v neposlední řadě
patří velké poděkování pánu starostovi Radimovi Bačovi a slečně Petře Opělové za laskavé přijetí
a poskytnutí celého statku k této akci.

bramborových placků a medailí. Dále měly děti
možnost vyrábět panáčka Bramboráčka, otisknout
razítka vytvořená z brambor, zajezdit si na koni
a ochutnat bramborové pečoky přímo z ohně.
V pátek se během pátečního dopoledne v MŠ
děti podílely také na výrobě dobrůtek, které bylo
možné na akci zakoupit. Šlo o buchtu, sušenky
z vloček, jednohubky a tyčinky z listového těsta.

Kolektiv MŠ

Pohádkové spinkání
Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo v MŠ Habeš Pohádkové spinkání. V 18 hodin jsme se všichni sešli ve třídě Sluníčko, kde na děti čekalo malé občerstvení. Jakmile jsme měli vše ochutnáno, mohla
akce začít!
S dětmi jsme si sedli do kroužku a povídali si
o tom, co nás bude čekat. Museli z mého vyprávění zjistit, jaká pohádka nás bude celým večerem provázet. Uhodly to hned! Byla to pohádka
TŘI BRATŘI! Vydaly se po POHÁDKOVÉ STEZCE,
která byla vyznačena kouzelným provázkem, který vedl přes celou MŠ. Tam kde se provázek lomil, děti musely splnit jeden z úkolů. Nejdříve děti

pomohly Marušce – vymodelovaly fialky a jahody,
poté daly vlkovi druhou šanci a zašili mu bříško.
Vybíraly obrázky, které patřily do našich pohádek, pomohly zachránit Šípkovou Růženku. Jakmile jsme se vrátili opět do třídy Sluníčko, bylo tam
něco nového – bylo to křeslo. Komu ale patří? No
přece kouzelné pohádkové babičce! Pokusili jsme
se ji hezky přivolat. A ona přišla! Odpovídaly babičce na otázky, které měla velmi pěkně připravené v podobě hádanek a pak se pustila do čtení pohádky. Jestli víte jaké?
Následně jsme se s babičkou vyfotili a hezky
ji poděkovali. Na děti už čekala výborná večeře
16
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v podobě toustíků. Po večeři se děti převlékly,
umyly a lehly si do postýlek. K usínání jsme jim
ještě pustily pohádku, TŘI BRATŘI.
Ráno jsme vstávali 7.30 a čekala na nás snídaně, výborná voňavá vánočka a kakao. A jak jsme
tak snídali, někdo nás přišel navštívit. Hádejte, kdo
to asi byl?
Byl to náš pan starosta. Ale děti měly jasno – byl
to pohádkový dědeček a žadonily novou pohádku.
Celý večer, noc i ráno zvládly děti v naprosté
pohodě! Nikdo nesmutnil ani neplakal, náramně

jsme si to užili. Děti se nás ráno ptaly, zdali v MŠ
budeme spát i druhou noc, že by se jim to líbilo,
a tak jsme se rozhodly, že akci spinkání v MŠ budeme opakovat v prosinci.
Dále bychom chtěly poděkovat paní Řezníčkové, za úžasné zvládnutí pohádkové babičky a vůbec za ochotu navštívit nás a naše děti.
Také děkujeme Vám rodičům, za důvěru svěřit nám Vaše děti přes noc. Moc se těšíme na další spinkání.
Paní učitelky Monika a Zuzka

Drakiáda 2017
Dne 21. 10. 2017 byla sobota a opět po roce se
konala na hřišti za tělocvičnou v Palkovicích „Drakiáda“. Kolem 10 hodiny ranní se začaly shromažďovat děti se svými létajícími draky a trénovat udržení draků na nebi. Bylo to náročné, protože bylo
zataženo a vítr moc nefoukal. Jako startovné dostaly bonbónek. Soutěžilo se tradičně ve dvou kategoriích: ručně vyrobený drak a drak koupený
v obchodě.
Opět bylo velmi těžké, vybrat ty nejlepší létající
draky. A jak to dopadlo:

I. kategorie: ručně vyrobený drak
1. místo Mariánka Pavlíčková (1. třída ZŠ)
2. místo Terezka Barabášová (1. třída ZŠ)
3. místo Gabka Grzychová (1. třída ZŠ)
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II. kategorie: drak koupený
1. místo Míša Kresta (1. třída ZŠ)
2. místo Kubík Zeman (1. třída ZŠ)
3. místo Toník a Honzík Vaškovi (2. třída ZŠ)
4. místo Izabelka Králiková (3. třída ZŠ)
5. místo Míša Řezníček (1. třída ZŠ)
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Pro všechny děti bylo zajištěno občerstvení.
Díky všem sponzorům – obchod Modrá labuť, Pionýrská skupina Miloše Sýkory a rodičům dostaly děti umístěné na stupni vítězů dárkové tašky

s překvapením a všechny zúčastněné děti malou
hračku a sladkost. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Vychovatelky školní družiny

Úspěch palkovických studentů
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
Mladí strojaři SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku
nemají v programování CNC strojů v České republice konkurenci
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
studenti střední průmyslové školy obsadili první,
druhé, čtvrté a páté místo v celkovém pořadí soutěže v programování CNC obráběcích strojů.
V kategorii řídicího systému Heidenhain se letošního ročníku zúčastnili 4 naši studenti oboru strojírenství, kteří v konkurenci 83 soutěžících
z 28 středních škol z celé ČR se umístili celkově
v tomto pořadí:
1. Filip Dočekal (4. ročník)
2. Jiří Bajtek (4. ročník) - Palkovice
4. Adam Kolář (3. ročník) - Myslík
5. Tomáš Garba (3. ročník)
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Soutěž v nejpočetněji zastoupené kategorii Heidenhain probíhala v 8 skupinách po celou
dobu konání veletrhu.
Úkolem soutěžících bylo na základě dílenského
výkresu součásti, zadaných nástrojů, řezných podmínek a pokynů pro obrábění sestavit ve vymezeném čase 90 minut NC program v řídicím systému iTNC 530 HEIDENHAIN. Hlavními kritérii pro
hodnocení byl nejrychlejší čas, správnost výrobního postupu, použití zadaných nástrojů, dodržení řezných podmínek a pokynů pro obrábění. Filip Dočekal úkol zvládl za 15 minut, Jiří Bajtek byl
o 10 sekund pomalejší, Adam Kolář za 22 minut
a Tomáš Garba za 32 minut.
Podle svého programu si vítěz každé soutěžní
skupiny za asistence obsluhy součást na CNC frézce vyrobil a odnesl domů.
Z vítězů osmi soutěžních skupin pak vzejde absolutní vítěz soutěže a umístění dalších soutěžících
v celkovém pořadí.
Závěr soutěže se pak uskutečňuje v Praze na
Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde pan ministr předává hodnotné ceny nejen absolutním vítězům, ale od roku 2016 i soutěžícím, kteří se umístili
na druhých a třetích místech v jednotlivých soutěžních kategoriích: Heidenhain (83 soutěžících
z 28 škol), Siemens (46 soutěžících z 16 škol) a Fanuc (12 soutěžících z 5 škol). Slavnostního ocenění
se dále účastní zástupci jmenovaných firem, před-

stavitelé pořadatele soutěže ze Svazu strojírenské
technologie, trenéři oceňovaných a ředitelé z domovských škol, případně rodinní příslušníci.
Soutěže mladých strojařů v programování CNC
obráběcích strojů, kterou pořádá Svaz strojírenské
technologie na MSV pro žáky středních škol, se
naše škola úspěšně účastní od roku 2010.
Filip Dočekal je již našim pátým absolutním vítězem soutěže. V roce 2012 jim byl Lukáš
Sigmund, v roce 2014 Filip Hranický, v roce 2015
Rostislav Hrůzek, v roce 2016 David Kolář
z Myslíku.
Do soutěže mladých strojařů jsou nominování
studenti, kteří mají zájem získat znalosti a dovednosti nad rámec běžné výuky a hlavně absolvují systematickou přípravu jednak ve škole ve volném čase a pak ještě trénují sami doma na zadaných příkladech, které dostávají od svého trenéra
Ing. Čestmíra Závodného.
Na naší škole mají studenti velké příležitosti, stačí jim jenom chtít je využít pro úspěšnou
profesní dráhu a ve prospěch svého regionu.
Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy
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Redakční rada Palkovických listů blahopřeje všem studentům k významnému úspěchu
a Jiřímu Bajtkovi a Adamu Kolářovi děkuje za
pěknou reprezentaci nejen školy, ale i Palkovic.

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Robert Fulghum v Palkovicích
Už dlouho jsme jednali s panem Lukášem Hejlíkem, filmovým hercem a jedním ze zakladatelů
projektu Listování, a snažili jsme se najít ten nejlepší
termín i knihu, kterou bychom vám napoprvé zprostředkovali. Jestli máte rádi knihy, je Listování přesně pro vás! Pan Hejlík a řada dalších skvělých herců
v něm prostřednictvím scénického čtení představuje rozmanité spektrum knih a dost často s ním jezdí
i samotní autoři. A ve chvíli, kdy jsme se dozvěděly,
že do ČR zavítá známý americký spisovatel, Robert
Fulghum, měly jsme jasno.
V úterý 10. 10. 2017 se tedy pan Robert Fulghum
objevil v kinosále v Palkovicích, osobně se nám představil, povyprávěl své zážitky z cest po Čechách,

představil svou novou knihu „Opravář osudů“ a nakonec odpovídal na naše zvědavé dotazy.
Na námět jeho známé knihy „Drž mě pevně,
miluj mě zlehka“ nahrála písničku skupina Žamboši ze Vsetína, poslali ji panu Fulghumovi a byla
dále využita v muzikálu na námět této knihy. Proto jsme obojí spojili a vznikl krásný a nezapomenutelný zážitek, ze kterého jsme všichni odcházeli
s úsměvem na rtech.
Doufáme, že se nám i do budoucna podaří nabídnout vám díky projektu Listování další skvělé
zážitky spojené s knihami.
Děkujeme Štěpánka Pavlíčková
a Petra Opělová

Hráli jsme si a unikali
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Velké poděkování patří všem, kteří dorazili v sobotu 4. 11. 2017 na Strašidelné Deskohraní! Akce
se podařila, přišla vás spousta a většina z vás také
vyzkoušela únikovou místnost! Celkem jí prošlo
8 týmů, to je 41 odvážlivců. V kině byla téměř úplná tma, ale přesto byli všichni moc stateční! Každopádně nejrychlejší byl tým Katka a Klárka Janečkovy a Šárka Valošková se synem! Ostatní týmy
unikaly jen o malinko delší dobu, takže opravdu
klobouk dolů, byli jste skvělí! A díky také všem pomocníkům, kteří tomuto dni věnovali nezištně svůj
volný čas.
A co to vlastně je úniková místnost? Především
jde o skvělou zábavu pro celou rodinu (ano, naše

úniková hra je i pro menší děti s rodiči). Na hodinu zapomeňte, kdo jste. Váš tým bude zavřen
v místnosti, ze které se musíte během časového
limitu dostat ven. K tomu, abyste se dostali přes
řadu překážek, zámků a úkrytů, musíte rozluštit hádanky a šifry, u kterých se pobavíte i zapotíte.
A protože stále projevujete o únikovou místnost zájem, můžete ji zkusit překonat před hororovou nocí v sobotu 13. 1. 2018 – v době od 10:00
do 19:00. Předem si svůj čas rezervujte na e-mailu:
kultura@palkovice.cz

Štěpánka Pavlíčková

Dětské divadelní představení
Myslíte si, že děti nedokáží hrát divadlo? Přijďte
se o opaku na vlastní oči přesvědčit 7. 1. 2018 od
16:30 do kinosálu v Palkovicích.
Uvidíte nejen roztomilé výkony našich malých
herců a hereček, jejich nadšení, snahu překonat
sebe a svůj strach či ostych, ale také zavzpomínáte na černobílou klasickou pohádku Popelka, ze které jsme si nechali to nejlepší – písničky

a přidali jsme to nejlepší z děti – přirozenost
a fantazii.
O hudební doprovod se postará skvělý Otto
Brož a jeho parta.
Těší se na vás děti z Myslíku a Palkovic a jejich
hrdí rodiče.

Štěpánka Pavlíčková
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Divadelní představení Dívčí válka
V sobotu 11. 11. se v kulturním domě uskutečnilo divadelní představení Dívčí válka v podání divadelního souboru DNA – Divadlo Nadšených amatérů z Frýdku-Místku. Téměř zaplněný sál hodinu
a půl bavil u této historické veselohry F. R. Čecha,

která ukázala trochu jiný pohled na jednu etapu
našich dějin. Za vystoupení divadelnímu souboru
jménem obce velmi děkujeme.

Kulturní komise

Pozvánka na předvánoční Jarmark
Opět po roce Vás zveme na předvánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 2. 12. od 15.30
na prostranství u kulturního domu. V rámci programu vystoupí dechová hudba Palkovjanka, skupina LOF Myslík a stará beskydská muzyka RukyNaDudy. Těšit se můžete také na vystoupení dětí z
MŠ a ZŠ Palkovice. Součásti akce bude již tradič-
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ně ukázka zvyků a tradic, lampionový průvod (sraz
na lampiónový průvod „za mostem naproti ZŠ“
v 16.00 hodin), výstavka vánočních prací dětí MŠ
a ZŠ Palkovice a letos opět ochutnávka vánoček.
Na závěr vám v kinosále kulturního domu od 18.30
přijedou zahrát tradičně-netradiční Vánoční příběh loutky z divadla Já to jsem!

7/2017

Ochutnávka domácích vánoček
Přijďte se pochlubit svou nejlepší domácí vánočkou.
Doneste 1 – 2 ks vánočky k ochutnání v čase mezi 15.00 – 16.00 hodinou.
Nejlepší vánočky dle hlasování návštěvníků budou na závěr večera oceněny.
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SAMOSPRÁVA
Pokračování v otázkách a odpovědích

Jelikož má občan obce k těmto dokumentům přímý (a úplný) přístup na základě zákona o obcích,
budou mu jejich kopie poskytnuty, aniž by bylo
nutné anonymizovat osobní údaje a odstraňovat
případné další chráněné informace. Naproti tomu
například právo nahlížet do zápisů z jednání rady
obce zákon o obcích občanům obce nepřiznává,
a proto pokud jsou kopie těchto zápisů na základě informačního zákona poskytovány, bude třeba
anonymizaci údajů provést.

Sedmidílný seriál praktických otázek a odpovědí uzavřeme v tomto posledním letošním číslem
Palkovických listů. Jak už bylo avizováno v předešlých číslech, budeme se dnes zabývat otázkami
z oblasti poskytování informací a práv občanů.
PRÁVA OBČANŮ OBCE
Co dělat, když orgán obce porušuje právo občana podle zákona o obcích?
K porušení práva může dojít v případech, kdy
příslušný orgán požadavek neprojedná, pokud mu
to zákon ukládá, nebo jej nevyřídí ve stanovené
lhůtě. V těchto případech se nabízí možnost provedení kontroly výkonu samostatné působnosti
Ministerstvem vnitra. Příslušný podnět je třeba adresovat Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (formální náležitosti podnětu
ke kontrole či dozoru nejsou stanoveny, podstatný je obsah).

Je třeba právo občana obce vyjádřit se na
zasedání zastupitelstva upravit v jednacím
řádu?
Ačkoliv zákon o obcích předpokládá vydání jednacího řádu zastupitelstva, ve kterém bude
toto právo blíže upraveno, právo vyjadřovat se
přiznává občanům obce sám zákon a k jeho realizaci není úprava v jednacím řádu nutná. Jednací řád potom nemůže toto právo občanovi odpírat nebo jej nepřiměřeně omezovat (například stanovením neúměrně krátké doby pro vystoupení
nebo vyčleněním prostoru pro vyjádření občanů
až po projednání daného bodu).

Jak rozumět povinnosti „vyřídit“ návrh, připomínku nebo podnět podle zákona o obcích?
Vzhledem k podstatě tohoto práva je třeba vyřízením rozumět věcné vyřízení daného návrhu,
připomínky nebo podnětu v tom smyslu, že se příslušný orgán bude zabývat skutečnostmi v podání uvedenými, na základě svých zjištění k nim zaujme stanovisko a případně přijme náležitá opatření. Orgán obce je poté povinen občana v zákonem stanovené lhůtě informovat o způsobu vyřízení této záležitosti. Ani zde neznamená vyřízení
totéž jako vyhovění obsahu podání.

Může občan obce účinně požadovat zařazení určitého bodu na program zasedání zastupitelstva?
Občan obce má právo požadovat projednání
určité záležitosti zastupitelstvem obce, přičemž pokud je žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů
obce (v naší obci by na to mohlo stačit 170 podpisů
pozn. red.), musí být projednána na zasedání zastupitelstva, a to nejpozději do 90 dnů. Zastupitelstvo
obce je tedy povinno ji do programu zařadit.

Může občan obce požadovat kopie zápisů
z jednání zastupitelstva, usnesení rady obce,
výborů a komisí?
Ustanovení zákona o obcích přiznává občanu obce právo „nahlížet do rozpočtu obce a do
závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní
rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva
obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich
výpisy“. O poskytnutí kopií je možné žádat v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Má občan obce právo vyjádřit se k samotnému návrhu programu zasedání?
Ano, občan má právo vyjádřit se ke kterékoliv
projednávané věci.
Za jakých podmínek může občan obce uplatnit své právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem?
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Toto právo přiznává občanu obce přímo zákon
o obcích a ani jednací řád nebo předsedající mu jeho
realizaci nemohou odepřít. Jednací řád může vyjadřování občanů usměrnit tak, aby zasedání zastupitelstva mohlo řádně a nerušeně proběhnout. V rozumné míře lze omezit počet vystoupení jednoho
řečníka nebo délku jeho vystoupení. Občanu musí
být umožněno vyjádřit se vždy v rámci projednávání
daného bodu programu. Považuje se proto za nepřípustné vyhradit čas pro připomínky občanů například až na samotný závěr jednání zastupitelstva.

hující se k jeho působnosti. Obec, jakožto veřejnoprávní korporaci, lze tedy žádat o veškeré relevantní informace o její činnosti.
Jakou formou se žádost o informace podává?
Žádat lze ústně i písemně. Pokud není ústní žádosti vyhověno nebo žadatel nepovažuje poskytnutou informaci za dostatečnou, je nutné podat písemnou žádost. Rovněž opravné prostředky lze uplatňovat pouze proti způsobu vyřízení písemné žádosti.
Jakou formou má být žádost o informace vyřízena?
S výjimkou rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
které je správním rozhodnutím a musí obsahovat
náležitosti stanovené správním řádem, zákon formu úkonu vyřízení žádosti nepředepisuje. Žádost
bude zpravidla vyřízena písemně, přičemž postačí
neformální zaslání informací.

Má občan obce právo nahlížet do účetních
dokladů?
Občan obce má jednak právo nahlížet do rozpočtu obce a závěrečného účtu za uplynulý rok
a jednak může požadovat informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (což se
týká právě účetních dokladů v obecném smyslu).
Přitom informace, na které má nárok podle zákona o obcích, se mu poskytnou v plném, autentickém znění, ty ostatní s omezeními, týkajícími se
zejména ochrany osobních údajů, popř. jiných
chráněných informací.

V jaké formě musí být požadované informace
poskytnuty?
Informace má být poskytnuta ve formátech
a jazycích podle obsahu žádosti, záleží proto na
vůli žadatele, jakou podobu informace preferuje. Povinný subjekt ale není povinen měnit formát
nebo jazyk informace, jestliže by pro něj představovala nepřiměřenou zátěž, a poskytne informaci ve formátu a jazyce, ve kterém byla vytvořena.
Zákonem o svobodném přístupu k informacím
v § 4 odst. 5 preferuje elektronické poskytování informací, proto pokud je to možné a žadatel nepreferuje jinou podobu poskytovaných údajů, měl
by povinný orgán informaci poskytnout elektronickou cestou.

INFORMACE POSKYTOVANÉ
PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Od koho lze informace na základě zákona
o svobodném přístupu k informacím požadovat?
Povinnými subjekty, které podle tohoto zákona
poskytují informace, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
V obci se lze obrátit na kterýkoliv její orgán. Ten přitom není nutné v žádosti specifikovat, jelikož povinným subjektem je navzdory zákonné formulaci citované v první větě vždy obec jako taková.

Jaké jsou obsahové náležitosti žádosti o informace?
V žádosti je třeba uvést subjekt, kterému je určena. Není však bezpodmínečně nutné jej výslovně označit. Zpravidla postačí, pokud je žádost tomuto subjektu doručena, není-li pochyb, že je určena jemu.
Rovněž skutečnost, že je žádáno o informace na
základě zákona o svobodném přístupu k informacím, jakožto druhá elementární náležitost žádosti
o informace, nemusí být v žádosti výslovně uvedena,
pokud je z dalšího obsahu dostatečně zřejmá. Zákon
o svobodném přístupu k informacím stanoví dále určité formální náležitosti, jež by měla žádost splňovat.

Kdo může žádat o informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím?
Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, přičemž podání žádosti není omezeno
u fyzických osob českým státním občanstvím či věkem a v případě právnických osob sídlem na území ČR. Zákon nestanoví žádné „kvalifikační předpoklady“ pro žadatele a rovněž motivace jeho zájmu o informace je právně bezvýznamná.
O které informace je možné žádat?
Povinný subjekt podle zákona o svobodném
přístupu k informacím poskytuje informace vzta-
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V jaké lhůtě musí povinný subjekt odpovědět
na žádost o poskytnutí informace?
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Zákon o svobodném přístupu k informacím určuje obecně 15 denní lhůtu pro poskytnutí požadované informace oprávněnému ode dne přijetí
žádosti. V praxi se dovozuje, že běh této lhůty počíná dnem následujícím po obdržení žádosti povinným orgánem a pokud připadá poslední den
lhůty na sobotu, neděli či svátek, končí lhůta až
uplynutím nejbližšího následujícího pracovního
dne. Pro zachování lhůty přitom postačí, je-li poslední den lhůty podán úkon k doručení.
Povinný subjekt může lhůtu ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní a žadatel musí být o tomto prodloužení informován. Závažné důvody pro prodloužení jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných
v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,
nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

kopií, náklady na opatření technických nosičů dat,
náklady spojené s odesláním informací žadateli
a v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání
informací též náklady s tím spojené. Povinný subjekt musí žadatele o požadované úhradě informovat písemně a náležitě odůvodnit, na základě jakých skutečností a jak byla výše úhrady vyčíslena.
Žadatel musí obdržet písemné oznámení o požadované úhradě před samotným poskytnutím informace, jinak nárok na úhradu nákladů zaniká.
Povinný orgán přitom musí při poskytování informací postupovat hospodárně a snažit se o to, aby
vzniklé náklady byly co nejnižší.
Jak se určí výše úhrady za poskytování informací?
Předpokladem možnosti požadovat úhradu
nákladů je zveřejnění sazebníku úhrad za poskytování informace, přestože toto není zákonem explicitně zmíněno. Bez existence sazebníku hrozí riziko nahodilého určování nákladů rozdílně
u různých žadatelů. Pokud obec sazebník zveřejněn nemá, nelze vyloučit jeho zveřejnění „narychlo“ nejpozději souběžně s uplatněním požadavku na úhradu nákladů, jistě však bude vhodné jej
zveřejnit alespoň pro případ dalších příchozích
žádostí a min. pro vyhovění požadavku zákona.
Požadování úhrady nákladů zásadně předpokládá, že povinný subjekt má už informace pro žadatele shromážděné a připravené, neboť pouze
tak může přesně vyčíslit své náklady na poskytnutí informace.

V případě, že požadovaná informace je již
zveřejněna, musí ji povinný subjekt přesto
poskytnout žadateli?
Pokud žádost směřuje k již zveřejněné informaci (např. publikované na internetu, vydané tiskem apod.), může povinný subjekt dostát svojí povinnosti tím, že žadateli sdělí postup k vyhledání
a získaní této informace. Na zveřejněnou informaci musí ale povinný subjekt odkázat co nejdříve, nejpozději do sedmi dnů, jinak tato možnost
zaniká. V opačném případě musí být informace
poskytnuta standardním způsobem dle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Takto musí
být postupováno i tehdy, jestliže oprávněný subjekt výslovně žádá o poskytnutí informace přímo
(vyžaduje její zaslání např. v elektronické podobě).

DALŠÍ DOTAZY K TÉMATU
Je nutné žádat o nahlédnutí do zápisu ze zasedání zastupitelstva písemně?
Písemná forma není nezbytná. O informace lze
v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím žádat obecně i ústní formou, občan obce
má kromě toho právo nahlédnout do zápisu i v režimu zákona o obcích.

NÁKLADY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Má povinný subjekt nárok na uhrazení nákladů vynaložených na sběr a poskytnutí informací?
Subjekt poskytující informace může po žadateli o informace požadovat úhradu nákladů, které musely být účelně vynaloženy na poskytnutí informace. Náklady, které je povinný subjekt oprávněn takto požadovat, jsou: náklady na pořízení

Má obec povinnost poskytnout žadateli protokoly o výsledcích kontrol provedených výbory zastupitelstva obce?
Ano, před jejich zařazením na program jednání zastupitelstva lze však poskytnutí těchto údajů
odmítnout.
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Může zápis ze zasedání zastupitelstva, který
je poté k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě, obsahovat osobní údaje?
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V některých případech bude uvedení osobních
údajů nezbytné. Například při uzavírání smluv je
třeba druhou smluvní stranu náležitě identifikovat. Při nahlížení do zápisu platí, že je k dispozici jeho kompletní, autentická verze včetně těchto údajů, a odpovědnost za jejich případné neoprávněné zpřístupnění bude ležet na osobě, která údaje získané při nahlédnutí dále neoprávněně zpřístupnila. Jiná situace nastává, pokud obec
zápisy ze zasedání zastupitelstva obce dobrovolně zveřejňuje na úřední desce, příp. na Internetu,
tj. předem neomezenému okruhu osob. Zde je
naopak zásadně nezbytné osobní údaje anonymizovat (ledaže by šlo o informace, k nimž má
mít dle zákona přístup každý – např. na základě
žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím).

čanům obou částí naší obce odpovědi na otázky,
které mohou vyvstat při každodenním vzájemném
vztahu občan-obec. Tato problematika je natolik
rozsáhlá (citovaná publikace obsahuje 300 otázek), že nemůže být v sedmi vydáních listů dostatečně pokryta. Přejme si společně, aby ve vztahu orgánů obce k občanovi (a opačně) vždycky
hráli prioritní roli zdravý rozum, slušnost, profesionalita a úcta. V příštím roce vám chceme přinést
další aktuální téma týkající se samosprávy, o které
se chceme s vámi podělit. Vzhledem k tomu, že
držíte v rukou poslední letošní vydání listů, chceme vám za autorský tým popřát krásné prožití
doby vánoční a v novém roce hodně štěstí, zdraví
a zdravého rozumu.
Ing. Tomáš Huďa a Bc. Jana Ručková
Zpracováno z elektronické publikace „300 praktických otázek a odpovědí pro starosty obcí“, Svaz
měst a obcí 2014.

Touto kapitolou jsme uzavřeli celý seriál otázek a odpovědí. Naším cílem bylo poskytnout ob-
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SPORT
Co kdyby – tak ať jsme připraveni

škozenému ve stavu zástavy
srdce a přerušení životně důležitých funkcí. Názornou ukázkou nácviku za použití zařízení
vedl zachránce k tomu, aby masírovali srdce správnou silou a se
správnou frekvencí. V případě
přerušení minimalizovali dobu
potřebnou k životní funkčnosti
poškozeného pomocí pomáhajícího zařízení až do příjezdu lékařské záchranné pomoci.
„Za TJ Sokol Palkovice jsme
rádi, že zařízení máme pro strýčka příhodu k dispozici. Upřímně
budu rád, když se nám takové situace vyhnou. Jedno je však jisté, kdo je připraven
není překvapen. A tak děkujeme za pořízení, zdravotnickou instruktáž a všem zúčastněným zachráncům za účast“, řekl Jaroslav Čechmánek, předseda
TJ Sokol Palkovice.
Zpracoval: Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Dne 19. 10. 2017 se uskutečnilo školení trenérů, instruktorů
a sportovců TJ Sokol Palkovice
k poskytnutí první pomoci s obsluhou defibrilátoru AED Plus.
Samotné zařízení-defibrilátor je vlastněn Obcí Palkovice
a pro „případ potřeby“ je umístěn ve sportovním zařízení tělocvičny. V případě nutnosti použití k záchraně lidského života masáži hrudníku-srdce je obsluhující naváděn jak obrazově v popisném manuálu, tak i zvukově.
Instruktory-trenéry a sportovce oddílů TJ Sokol Palkovice
s dalšími zájemci, proškoloval k poskytnutí první
pomoci vlastník firmy dodávající zařízení, pan Josef Baš OMS-MEDI, s.r.o.
S pomocí cvičné figuríny i samotného zařízení
vysvětloval přítomným správnou činnost zachraňujícího při poskytnutí laické první pomoci vůči po-
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Najde se pamětník?
Tato volejbalová trofej skončila po vítězství ve Fryčovicích.
Nyní se po více jak 70 létech vrátila do Palkovic.
Dřevěná padesáti centimetrová soška znázorňující volejbalistu
s míčem, byla nejspíše vytvořena v Palkovicích panem Mičulkou
v roce 1941.
Na
samotném
podstavci je uvedeno toto jméno a rok.
V čele je vyryto, že se jedná
o „Putovní cenu turnaje odbíjené
S.K.Palkovice“. Podle dosavadních
zdrojů se mělo jednat o turnaj ve
válečném období, v době, kdy oficiálně ze sepsaných kronik TJ –

oddíl volejbalu či odbíjené neexistoval. Nepodařilo se prozatím zjistit mužstva, jejich sestavy ani místo kde se turnaj odehrával. Podle
místního palkovického sběratele historie pana Šupiny a pamětníka pana Harabiše, je možné že
se turnaj odehrál na Bařině nebo
v Metylovicích.
Pokud se u někoho zachovaly
informace k autorovi této trofeje
či samotnému sportovnímu klání, prosím zanechte je na recepci
místní tělocvičny.

Mgr. Petr Gřes,
TJ Sokol Palkovice

Volejbalové dívčí mládí v nových dresech
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Rostoucí mládežnická dívčí základna pomalu
vyrůstá z dresů, a tak jsme zažádali o zaměstnanecký grant u společnosti ArcelorMittal.
Uspěli jsme, převzali jsme finanční prostředky
a děvčata začínají novou sezónu v nových barvách
rozcvičovacích dresů, mikin a s novými míči. Pře-

jeme jim mnoho úspěchů z radosti ze hry a pohybu. Zároveň děkujeme zaměstnanci podniku, našemu podporovateli Martinu Chýlkovi i samotné
společnosti.
Jaroslav Čechmánek,
předseda TJ Sokol Palkovice

Z činnosti oddílu Žlutý kvítek
na chlebu. Pomalu jsme šli do postele, abychom
byli plní energie na příští náročný den. Další den
začal rozcvičkou, po níž jsme si vychutnali snídani.
Po povzbuzení těla, přišly na řadu hry: vrba mlátička, Brumbálova armáda... Potom jsme se uchýlili dovnitř vyrobit si Dobbyho ponožku a ohřát
se. Posléze jsme si šli zahrát famfrpál a závodit
v letu na koštěti. Konečně přišel čas na oběd. Po
hodinovém odpočinku jsme šli zachránit Harryho
do tajemné Aragonie, ze které se nakonec stala

Ve dnech 3. - 5. 11. 2017 se konal pobyt členů
oddílu v Neznámu na téma Harry Potter. Cesta začala v pátek, srazem u kina, kde jsme odevzdali
svá zavazadla a vydali se na nástupiště 9 ¾ na náš
Hogwarts express. Cesta bylo dlouhá, ale všichni jsme šťastně dojeli do Bradavic, převzali si věci
a šli najít svou komůrku na spaní.
Poté jsme byli rozřazeni do 2 týmů – Havraspár
a Mrzimor, vyrobili jsme si čarodějnické pláště
a znak kolejí a k večeři jsme si dali kousek kamene
30
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Tarzánie. Bylo to těžké, ale i přes bolest svalů jsme
jej úspěšně zachránili.

Vymrzlí z výšin jsme se šli ohřát a občerstvit
zpátky do Bradavic. Konečně jsme se převlékli ze
špinavého a studeného oblečení do čistého, zahráli si městečko Bradavice a hledali neuklizené
Dobbyho ponožky. Jakožto studentům nám chyběl už jen čarodějnický klobouk a základy mícháni lektvarů. Aby se vědělo, kdo nejlépe z obou
týmů umí lektvary míchat, tak jsme své výrobky
dávali ochutnat porotě mozkomorů. Našim posledním úkolem tento den bylo osvobození Siriuse Blacka ve formě stezky odvahy. I přes mozkomory a tmu venku všechny děti úspěšně došly
do cíle.
Začal poslední den. Doplnili jsme síly dobrým
jídlem a začali jsme plnit poslední misi, a to získaní pokladu. V cestě nám ale stáli zlí smrtijedi
a sám velký Voldemort, které jsme museli zneškodnit. Povedlo se a každý student dostal svou
vyslouženou odměnu včetně kovové medaile. Pak
již přišel čas balení a smutného odchodu z Bradavic. Znovu a naposledy jsme jeli Hogwartským expressem, ale směrem domů, kde už na nás čekali
netrpěliví rodiče.
Chtěli bychom poděkovat i za ostatní studenty z Bradavic všem, jež nám připravili pěkný program a starali se o nás. Poděkování patří také Obci
Palkovice za finanční příspěvek na tuto zajímavou
akci.
Eliška Kubalová a Kateřina Žváková
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TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
je 30. 10. 2017 a za oknem poletují první sněhové vločky. Branný den, který se konal 28. 10.
2017, byl až mrazivě chladný, ale ne ještě sněho-

vý. I když se celý den měnil silný vítr s občasným
deštěm, nakonec se vše vydařilo. Program začal
„Deskohraním“ se Štěpánkou Pavlíčkovou, kde
byli přítomni i zástupci firem, které hry zapůjčily.
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ré si odnesete, budou netradiční vánoční dekorace na stůl, leptané vánoční sklo a dále tvorba
z papíru.
Předposlední akcí, na které se tento rok
1. 12. 2017 setkáme je „Mikuláš jde Myslíkem“. Opět proběhne vystoupení předškolních děti z MŠ Palkovice a snad by měla dorazit
i čertovsko-andělsko-mikulášská trojice. Tato akce
bude malým poděkováním Vám, jak rodičům,
tak i dětem za celoroční účast na našich akcích.
V nabídce bude i doprovodný program, kde si
budeme moci opět něco vyrobit a odnést domů,
a dále malá prezentace naší tvorby.
A když je předposlední akce, musí být zákonitě i poslední. Tou bude 29. 12. 2017 Vánoční
Myslíkovský turnaj ve stolním tenise – jak pro
muže, tak i ženy. Jste všichni srdečně zváni!

Všechny děti a rodiče měli k výběru přes 50 her,
které si mohli zahrát a objednat.
V mezičase si všechny děti mohly opéct s rodiči
buřta a od 17:30 hodin začal pochod. Trasa byla až
na menší změny kvůli povětrnostním podmínkám
stejná jako loni. Na startu dostaly všechny děti číslo, mapu a kartičku pro sběr razítek.
Všichni museli mít čelovku, reflexní prvky
a malé děti šly v doprovodu rodičů. Odvážnější
větší děti šly samy. Celkem bylo na trase 7 úkolů
a otázek, které musely děti plnit. Po návratu do
cíle všichni dostali diplom a probíhala volná zábava v tělocvičně. Dospělí se mohli zahřát svařákem,
děti si smlsly na domácích koblížcích a buchtách
paní Moniky. Účast byla skvělá. Ze začátku jsme
byli trochu skeptičtí, ale nakonec přišli jak skalní
Myslikovjané tak i Palkovjané. Děkujeme všem za
účast a přípravu trasy. Velký dík patří našim hasičům.
Do kalendářů si určitě poznačte termín
19. 11. 2017 od 14:30 hodin začne „Předvánoční tvořivá dílna“. Letos bude program opravdu nabitý a hodně zajímavý. Hlavními výtvory, kte-

Přejeme Vám krásný předvánoční čas a těšíme
se na Vás opět v příštím roce na našich akcích.

Za TJ Sokol Myslík
H@H
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

vodkyně nám řekla historii židovské čtvrti, synagogy a seznámila nás s mnohými pravidly a přikázáními života Židů. Provedla nás malým muzeem, které nám ukázalo, jak bydleli a jaké zvyky dodržovali. K večeru jsme dojeli do Telče, ubytovali se v turistické ubytovně, která nám připomněla svým vybavením chmelové brigády. Večer jsme
se prošli po krásném telčském náměstí, další památkou Unesco. Ráno, ve čtvrtek 21. 9., jsme měli
možnost projít se parkem, obklopujícím zámek.
Všichni jsme se sešli na zámeckém nádvoří, kde
nás čekala průvodkyně a se zasvěceným výkladem
nás provedla nejkrásnějšími částmi zámku. Po

Hlavní naší akci byl dvoudenní zájezd ve dnech
20. a 21. 9. 2017 na Vysočinu. Ve středu 20. 9. odjel
autobus seniorů z Palkovic a Myslíku směrem na
Brno a po menším bloudění, kvůli opravám cest,
jsme dojeli do Dalešic a navštívili pivovar, kde se
natáčel film Postřižiny. Průvodkyně nás seznámila s historií pivovaru a provedla muzeem výroby
piva. Dalším cílem bylo město Třebíč. Poobědvali jsme v hotelu na náměstí. Restaurace byla na
vyhlídkové terase s pěknými výhledy na náměstí
a židovskou čtvrť. Po obědě jsme šli pěšky do židovské čtvrti, chráněné Unescem, kde jsme měli
objednanou prohlídku odsvěcené synagogy. Prů34
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ukončení prohlídky jsme poobědvali v restauraci
na náměstí a mnozí z nás ještě stihli ochutnat výborné zákusky ve vedlejší cukrárně. Další zastávka
byla v Třešti, kde jsme měli možnost prohlédnout
si muzeum betlémů, národopisné muzeum a zajímavé sluneční hodiny na náměstí. Poté jsme se
vraceli domů, spokojeni se zajímavým programem
a také počasím bez deště. Závěrečné hodnocení
– za výborné organizační zajištění zájezdu s velmi zajímavým a poučným programem děkujeme
Ing. Jiřímu Bužkovi.
Měsíc říjen jsme zahájili oslavami Mezinárodního dne seniorů (dále jen MDS), který připadá vždy
na 1. října. A právě v tento den se 5 členů našeho
senior klubu zúčastnilo celokrajských oslav MDS
pořádaných Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje (dále jen KRS MSK) v obci Hlavnice
u Opavy. Oslavy zahájil pan Milan Fabian, předseda KRS MSK. Pak byly vyhodnoceny nejaktivnější seniorské kolektivy včetně obcí a měst seniorům nejpřívětivějších. Nejaktivnější seniorskou organizací v roce 2017 byl vyhodnocen Senior klub
Bohumín. Dlouhodobě vysoce aktivní senior kluby pak OSŽ Ostrava, Střítěž, KD Orlová-Poruba

a SK města Třince. Nejvstřícnější obci k seniorům je
Horní Suchá a městem pak Třinec. Po vyhodnocení následovala velmi vtipná kulturní vystoupení SK
z Dolní Lutyně, Vrchů a Hlavnice. Závěrečné hodnocení - výborná oslava MDS.
Další oslavou byl Den seniorů, který proběhl
dne 3. 10. 2017 v kině Bezruč pod patronací Městského úřadu ve Frýdku-Místku. Zúčastnilo se ho
20 členů našeho senior klubu. Na slavnostní zahájení navazovalo vystoupení Swingového orchestru Bedřicha Pukovce z Příbora. Nadšené ovace si
vysloužili především hosté orchestru, a to zpěvačka ND Ostrava Lenka Krompolcová za interpretaci písní od francouzské šansoniérky Edith Piaf
a trumpetista Milan Michna z Frýdku-Místku, skvěle imitující Louise Armstronga. Dveře magie nám
pootevřela kouzelnice a imitátorka Radana Vozňáková, která byla rovněž ve svém oboru zvolena
Missis v roce 2012. Závěrečné hodnocení – výborná oslava MDS.
Jak jsem předeslal v minulých Palkovických
listech, byla středa 11. října dnem vycházky kolem přehrady Olešná, abychom se přesvědčili,
zda zkrásněla. A 15 účastníků mohlo potvrdit, že
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nejenom zkrásněla, ale hlavně, že se po dvou
létech znovu naplnila. Toto oblíbené rekreační
místo zažilo od srpna 2016 do dubna 2017 pořádnou očistnou kůru. Z jejího dna bylo totiž vytěženo 195 tisíc metrů krychlových sedimentů s náklady ve výši 49,5 milionů korun. Zároveň byla provedena výsadba za vykácené stromy. Lehce se nám
šlapalo a navíc, se ranní nevlídné počasí postupně měnilo v prosluněný den, který byl umocněný
nádherně zbarvenou podzimní přírodou. Cestou
jsme prověřili občerstvovací služby v restauracích
U Toma a Na Ranči. Obě dopadly na jedničku. Závěrečné hodnocení – výborná procházka, počasí
i služby v restauracích. Doporučujeme.
Ve středu 18. října jsme se vypravili na nákupní zájezd do Polska. Tentokrát jsme měli namířeno
na trhy do Chalupek. Přes počáteční zpoždění autobusu jsme dojeli na místo určení. Tam nás však
čekalo nemilé překvapení – trh se nekonal. Probíhá totiž v úterý a čtvrtek. Proto jsme se rozjeli
na osvědčené trhy do Polského Těšína. Na zeleninovém, květinovém i velkém tržišti se spotřebním zbožím si každý účastník zájezdu nakoupil co
potřeboval. Ověšeni taškami jsme museli překonat

větší vzdálenost zpět k autobusu, který nemohl
zaparkovat blíže. Pro některé seniory to bylo dost
namáhavé. Náladu nám však zlepšil velmi chutný oběd v restauraci U Janka v Místku. Závěrečné
hodnocení – dobrá organizace, výborné nákupy
a oběd. Doporučujeme.
Co nás čeká?
Na Mikuláše předvánoční posezení s jubilanty,
které pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem
v sále restaurace Pod Habešem. V únoru 2018 výroční členská schůze v palkovickém kině.
Společenská rubrika
V prosinci oslaví svá kulatá životní jubilea naši
členové Milan Mívalt a Ludmila Vyvialová.
V lednu 2018 budou slavit Ing. Jiří Bužek a Ladislav Rada a v únoru 2018 Jiřina Kolibová. Všichni oslavenci jsou z Palkovic, Všem oslavencům
přejeme šťastné zdraví, rodinnou pohodu a životní optimismus.

Za výbor Senior klubu Palkovice,
Mgr. Josef Gavlas, jednatel
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SPOLKY V OBCI
Mladý rybář z Palkovic se zúčastnil Mistrovství
Jihoafrické republiky v lovu ryb na umělou mušku

Záliba, kroužek nebo koníček – každý máme
zkrátka něco, co nás baví a věnujeme tomu svůj
volný čas. V dnešní době si navíc můžeme vybrat
z opravdu širokého spektra nabídek toho, co nás
naplňuje. Ani v naší obci různé spolky a organizace nezahálí a takové rybaření má v Palkovicích už
pár let své místo. Rozhovor s nadějným a talentovaným mladým mužem, který se dostal na Mistrovství Jihoafrické republiky v lovu ryb na umělou
mušku, ve vás jistě vzbudí určitou zvědavost a potěšení. Palkovice mají být na co hrdé.

Jan Oliva se zúčastnil výpravy do Jihoafrické republiky, kde se konalo Mistrovství JAR v lovu ryb
na umělou mušku.
Povězte nám něco o sobě a prozraďte, jak
dlouho se věnujete rybaření?
„Je mi 17 let, třetím rokem studuji na Střední
průmyslové škole ve Frýdku-Místku obor Strojírenství. S chytáním ryb jsem začal už v předškolním věku, kdy mne táta brával s sebou k vodě. Závodnímu chytání se aktivně věnuji od osmi let.“
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Rostislav Oliva, takže největší podíl na uspořádání
za náš odbor má on a pár
dobrých přátel a sponzorů, bez kterých by se tato
akce nekonala.“

Ne všichni čtenáři
znají metody lovu, mohl
byste techniky, které se
v rybaření používají,
vyjmenovat a blíže popsat?
„V rybaření se soutěží
ve dvou základních odvětvích a to LRU – lov
ryb udicí a RT – rybolovná technika. LRU má
další specializace a to
muška, přívlač, plavaná a feeder. Já se věnuji
lovu ryb na umělou mušku, kde se hodnotí počet
ulovených ryb v časovém
kole závodu. RT je házení
na terče a hodnotí se přesnost házení na různé terče a dálka hodu.“

Kdy a kde přesně se
uskutečnilo Mistrovství
JAR v lovu ryb na umělou mušku?
Do Jihoafrické republiky jsme odlétali
28. 9. 2017 ráno z letiště
ve Vídni. Přílet do Johannesburgu byl následující
den v dopoledních hodinách. Celý týden jsme
měli čas a prostor na trénink a poznávaní zdejších řek a přírody. Samotné Mistrovství JAR v lovu
na umělou mušku se konalo ve dnech 5.–7. 10.
2017 ve městě Douglas na řekách Vaal a Orange River.

Kdy se konalo Mistrovství České republiky
v lovu ryb na umělou mušku? A jak to dopadlo?
„Mistrovství České republiky se koná každý
rok, a to na řece a jezeře zvlášť. Letos se konalo
ve dnech 20.–21. 5. 2017 na řece Chrudimce pod
Sečskou přehradou, kterého se zúčastnili také junioři z Jihoafrické republiky. Celkem se zúčastnilo
36 jednotlivců z celé ČR včetně JAR, kde jsem obsadil krásné 5. místo. Mistrovství na jezeře se
bude konat 17. 11. 2017 na rybníku Polička ve východních Čechách.“

Na jakém místě jste se umístil?
„Z celkového počtu 65 juniorských závodníků
jsem se umístil na nádherném 4. místě v jednotlivcích. Také proběhlo hodnocení pětičlenných
týmu a ze 13 zúčastněných se nenašel žádný (domácí), který by nás porazil! Takže náš tým za Českou republiku se stal mistrem JAR v lovu ryb na
umělou mušku.“
Co Vám toto mistrovství přineslo za zkušenosti a s jakými pocity jste odjížděl?
„Mistrovství mi přineslo nové zkušenosti
v lovu jiných druhů ryb na zcela odlišných řekách,
než máme tady u nás, poznání nové přírody, lidí
a míst. Odjížděl jsem s pocitem, že bych se tam
rád ještě někdy vrátil!“

Jak přesně vznikla „spolupráce“ mezi Českou republikou a JAR?
„První návštěva proběhla již v roce 2013. Kolegové z JAR měli velký zájem přijet k nám a něco se
přiučit, protože naši reprezentanti patří ke světové
špičce. Při této návštěvě se zúčastnili mistrovství
České republiky, které se konalo ve Frýdku-Místku
na řece Ostravici. Při této příležitosti jsme byli pozváni k návštěvě Jihoafrické republiky, kterou jsme
však z finančních důvodů museli odmítnout. Po
třetí návštěvě naší republiky, která proběhla v rámci účasti na letošním mistrovství ČR na řece Chrudimce, se nám podařilo dohodnout podmínky
a účast na mistrovství JAR.“
Pod koho organizace mistrovství spadá?
„Organizace těchto závodů spadá každý rok pod
jeden z krajských odborů LRU muška. Za náš Moravskoslezský kraj je vedoucím mládeže můj otec

Byl jste poprvé v Africe, a jak na Vás tato
země působí?
„V Africe jsem byl poprvé a oproti naší republice na mě tato země působí velice klidně. Hlavním
důvodem asi byl fakt, že jsme téměř pořád pobývali v divoké přírodě, kde nebyla skoro žádná civilizace – jen řeky a divoká zvířata včetně pštrosů,
zeber, antilop, opic a dalších.“
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Kde byste se chtěl, ať už v rámci soutěže
nebo v osobním životě, ještě podívat? Máte
svůj cestovatelský sen?
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„Můj cestovatelský sen se splnil tímto „zájezdem“ do JAR, a pokud by se naskytla možnost,
rád bych se někdy v budoucnu podíval do Ameriky, anebo na Nový Zéland, kde jsou krásné řeky
s trofejními úlovky.“

V příštím roce 2018 se mistrovství koná v Polsku na
řece San a v roce 2019 se bude konat u nás na řekách v jižních Čechách.“
Prozraďte čtenářům, co plánujete v rámci
rybaření (a nejen v této oblasti) do budoucna?
„Poslední dva roky se snažím o dosažení nominace do reprezentačního týmu. Ve velké konkurenci to není zrovna nejlehčí úkol, ale pevně věřím, že
se mi tohoto cíle a snu podaří dosáhnout ještě letos
nebo v příštím roce, kdy má účast v juniorské kategorii končí. Bylo by krásné rozloučit se s touto kategorií právě účastí na mistrovství světa.“

Jakých soutěží jste se ještě v rámci rybaření zúčastnil?
„Každoročně se účastním seriálu sedmi pohárových závodů, ve kterém je zahrnuto MČR řeka
a jezero, kde se udělují body za dosažené výsledky v jednotlivcích. Tyto dosažené body se na konci
roku sečtou a nejlepších pět až šest juniorů z tohoto žebříčku je nominováno do reprezentačního družstva. V následujícím roce se reprezentace
v tomto složení zúčastní mistrovství světa v LRU
muška. Tyto závody pořádá každý rok jiná země.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěšných úlovků!
Ing. Veronika Zajaczová

Rybáři – MS Palkovice
Termíny prodeje rybářský povolenek a členských známek pro rybáře MS Palkovice se uskuteční v restauraci u Kuchaře od 16 do 18 hodin
v těchto termínech:
28. 12. 2017
5. 1. 2018
9. 2. 2018
23. 3.2018

Dále prodej povolenek a členských známek po
telefonické domluvě denně do 30. 4. 2018 u p. Lubomíra Najdka, Zelinkovice, ul. Rovenská 5, tel.
608 364 136.
Členská schůze rybářů MS Palkovice se koná
25. 2. 2018 od 14 hodin v restauraci Tomis.
Za MS Palkovice Lubomír Najdek

SDH Myslík – Podzimní radovánky na Myslíku
Před blížící se topnou sezónou se SDH Myslík
rozhodlo připravit dříví na zimu netradičním způsobem. Přizvali jsme odborníky a uspořádali na
hřišti dřevorubeckou soutěž.
Ve stanovený den, tedy 16. září, i přes pošmourné počasí a dopolední přeháňky bylo vše kolem
oběda připraveno a my netrpělivě vyhlíželi první závodníky. Naštěstí se chlapi trochy deště nezalekli, a tak ve 13 hodin bylo na startu nastoupeno
16 borců. Hlavní závod měl tři kategorie: hobby,
profi a veteráni a byl rozdělen na dvě kola. V prvním bylo úkolem otočení pilové lišty, přeřezání volně stojícího špalku a poté řezání ruční pilou, takzvanou břichatkou. Druhé kolo bylo již náročnější,
závodníci museli přeřezat vodorovně upevněnou
hrubou kládu a poté přesekat svisle stojící špalek
sekerou. Aby si dřevorubci mezi jednotlivými koly
odpočali, nachystali jsme soutěžní disciplíny také
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pro děti. Dokonce i ženy dostaly příležitost utkat
se s břichatkou, sekerkou a projet slalomovou trať
s „tačkami“. V průběhu odpoledne mohli diváci také
obdivovat zručnost a talent sochaře, pod jehož rukama dostávaly obyčejné špalky neobyčejné tvary a podoby, večer bylo jedno z jeho úchvatných
děl úspěšně vydraženo. Své nářadí a umění nám
předvedl jeden ze sponzorů při řezání a vrtání betonu, připraveno bylo i vydatné občerstvení. Kvůli
tomuto náročnému programu proběhlo vyhlášení
výsledků až před soumrakem. Zde bych rád poděkoval všem sponzorům za jejich štědrost, díky které
jsme mohli soutěžící všech kategorií odměnit hodnotnými cenami. Také chválím nejen celý realizační tým, příprava této akce byla dlouhá a náročná,
ale i závodníky, kteří dbali bezpečnosti a přes vlhké
počasí vše zvládli a nikdo si nic neuříznul. Snad se
tento nultý ročník Myslíkovského dřevorubce zalíbil
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i divákům a příští rok nás ve stejném termínu přijdete opět podpořit.
Další akcí sboru je společný výlet s rodinnými
příslušníky a našimi příznivci. Letos se konal 7. října, plně obsazený autobus zaručoval skvělou náladu a cílem byly Zbrašovské aragonitové jeskyně. Před vstoupením do nitra země jsme se promenádovali po lázeňské kolonádě v Teplicích nad
Bečvou, příjemné překvapení bylo krásné slunečné počasí, konečně po dlouhé době. Dokonce
i v jeskyních je teplo, takže my neznalí jsme se
v zimních bundách zapotili. Během dopoledne
jsme také prozkoumali nedalekou hranickou propast.
Druhou částí výletu bylo technické muzeum Tatra Kopřivnice, zde jsme obdivovali vystavené zná-

mé i méně známé modely vozů této značky. Samozřejmě nejdůkladněji jsme prozkoumali hasičskou techniku z dob minulých. Po návratu bylo
připraveno vynikající občerstvení na hřišti, čímž
jsme skvěle završili tento výletní den plný zážitků.
Týden poté, tedy 14. října, se opět po roce konala již tradiční Krmášová zábava, letos 3. ročník,
nazvaná Vaťák párty. Děti opékaly špekáčky, dospělí popíjeli svařáček a touto akcí jsme v komorním duchu ukončili letní sezónu.
Na závěr zmíním ještě akci TJ Sokol Myslík a to
Branný den, kterou jsme lehce organizačně podpořili při stezce odvahy. Spolupráce našich spolků
je na skvělé úrovni a díky tomu se nám na Myslíku
taky dobře žije.
Za SDH Myslík Jan Chýlek
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SDH Palkovice
Ze slavnostního vyhlašování nejlepších týmů
Beskydské ligy – soutěže v požárním útoku družstev v roce 2017

Palkovice 35+ - 1. místo

Palkovice Muži - 3. místo
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Zahrádkáři

Adventní zájezd
„Vánoce na zámku – Kravaře“

Rezervace a platba do 30. 11. 2017:

Mgr. Vladimíra Knollová 725 825 816, Lenka Žaarová 720 751 418
Těšíme se a přejeme krásný a pohodový předvánoční čas!

Zahrádkáři Palkovice
42
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ŽIVOT VE FARNOSTI
Betlémské světlo 2017

„Pokoj ve mně – pokoj s tebou“

A nápad byl na světě! Dopravit
před Vánocemi do Rakouska světlo
z Betléma jako poděkování těm, kteří
ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době
nikdo z nich ovšem netušil, že za pár
let se z tohoto nápadu zrodí jeden
z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit
nemohly, a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se
svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno
dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro
světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení,
navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě
všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala novodobá
éra dovozu Betlémského světla.
Ale pojďme do současnosti. Blíží se doba vánoční a s ní tolik očekávaný Štědrý večer. A jaká
by to byla štědrovečerní hostina, kdybychom
u ní neměli zapálený adventní věnec. A právě k tomuto účelu se nám bude hodit Betlémské světlo.
To už má v naší obci mnohaletou tradici. Každým
rokem na štědrý den si jej zájemci mohou vyzvednout v našem kostele. Nejinak tomu bude v naší
obci i letos. Vzhledem k rostoucímu zájmu si ani

Trocha historie úvodem:
„Snahou každého světla je prozářit tmu…“
Takhle nějak si to museli říkat
i pracovníci rakouského rozhlasu
v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově
postižené děti, nazvanou Světlo ve
tmě. Mohla je také inspirovat pověst
italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té
době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou
výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob
Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“.
Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města
plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených
postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko
v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před
lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho
v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen
aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první
a zároveň poslední Betlémské světlo.
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nedovedeme představit, že by nebylo. Betlémské světlo si můžete opět vyzvednout v neděli
na štědrý den 24. prosince v kostele sv. Jana
Křtitele mezi 9. 30 a 11. hodinou (po mši svaté). Potřebovat k tomu budete libovolnou lampu

se svíci nebo olejem a chuť si pro něj přijít. Těšíme se na vás.

Za farnost Palkovice
Ing. Tomáš Huďa s dcerou Aničkou

Tříkrálová sbírka 2018
kem našeho obecního úřadu. Do akce se
v naší obci (v obou jejích částech) zapojují dobrovolníci, z velké většiny členové
Turistického oddílu mládeže Žlutý kvítek
Palkovice. Případní zájemci o koledování se můžou přihlásit na telefonním čísle
724 416 702. Rádi vás uvítáme ve svých
řadách. Koledování v naší obci pak završí benefiční tříkrálový koncert 14. ledna
v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkovat bude kapela
Hrozen z Frýdku-Místku. Koncert se koná pod záštitou senátora Ing. Jiřího Carbola.
Ing. Tomáš Huďa,
koordinátor sbírky v Palkovicích

V období mezi 1. - 14. lednem 2018
proběhne v naší obci opět tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka. Tuto akci
pořádá a zastřešuje Charita ČR. Skupinky dobrovolníků budou obcházet domy
v Palkovicích a na Myslíku a za zpěvu koledy vybírat finanční příspěvky do zapečetěných kasiček. Předpokládáme, že
budeme koledovat především v sobotu
a neděli (tj. 6. a 7. ledna). Každá skupinka bude mít
svého vedoucího, který bude viditelně označený
speciálním průkazem koledníka a na požádání se
prokáže občanským průkazem. Kasičky budou mít
logo charity a budou zapečetěné pečetí s razít-
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Hodně štěstí, hodně zdraví,
pořád úsměv na líci,
ať Vás mají všichni rádi,
tiskneme Vám pravici
V měsíci říjnu oslavili své životní jubilem paní
Anežka Bílková 85 let, paní Vlasta Mičulková
93 let a pan Václav Košák 80 let všichni z Palkovic. Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.

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

Rozloučili jsme se
Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
V září a v říjnu jsme na poslední cestu vyprovodili pana Kamila Kubicu, paní Evu Kellerovou
a paní Věru Dámkovou, všichni z Palkovic
a pana Oldřicha Křístka z Myslíku.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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Kamenná svatba

Gratulujeme k Vaší kamenné svatbě a do
dalších let společného života přejeme hodně
zdraví, lásky, spokojenosti a rodinné pohody.

Dne 18. října 2017 oslavili Kamennou svatbu manželé Vilém a Zdeňka Vlkovi z Palkovic.
Říká se, že láska hory přenáší, pětašedesát
let spolu je toho jasným příkladem. Tento kus
společného života ukazuje v manželství silné
pouto, které je pevné jako skála. Máte za sebou
obrovský kus života kamenitou cestu, ale jste
pyšní na to, že jste všechny tyto malé kamínky
spojili v jeden. Pozorujete, jak rostou Vaše děti,
jak se postupem času orientují na šťastný život
v rodinném kruhu. A je to především Vaše zásluha, protože jim dáváte ten správný příklad
ať už v podobě pevného manželského svazku
nebo v jistotě v rodinném kruhu.
Miluji život, protože mi dal Tebe
miluji Tebe, protože jsi můj život!
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Vánoční blahopřání
Světla vánočních svíček se zrcadlí
v našich očích,
a naplňuje teplem naše srdce,
ať prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc,
ale i všechny dny v Novém roce
Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme
stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou
pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy
a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou
pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme.
Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se
svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkosti a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
A proto bych Vám, vážení spoluobčané, chtěla popřát, krásné, veselé a požehnané svátky plné
lásky, domácí pohody a společných přání. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i pracovních úspěchů.
Za komisi pro občanské záležitosti předsedkyně Karla Menšíková
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HOLKY V AKCI
V našem gastronomickém cestování jsme
dorazili domů do České
republiky. A protože se

blíží doba vánoční, budeme tentokrát připravovat pochutiny na vánoční stůl.

Štědrovečerní rybí polévka
Ingredience:
2 kapří hlavy
jikry, mlíčí
2 lžíce másla
1 mrkev
1/2 celeru
1 petržel
hladká mouka
sůl, bílý pepř, muškátový květ
1 lžičku octa
rohlíky
zelená petrželka

Postup: Kapří hlavy omyjeme, vyndáme žábry
a ve velkém kastrolu se studenou vodou pomalu
přivedeme k varu, pěnu sbíráme. Vaříme pozvolna
cca hodinu. Pak hlavy vyjmeme a vývar přecedíme
přes velmi jemné síto. Kořenovou zeleninu nakrájíme na drobné stejně velké kostičky nebo nastrouháme a v hrnci orestujeme na másle. Poté zalijeme rybím vývarem. Osolíme, opepříme, přidáme
špetičku muškátového květu. Obereme kapří hlavy
a maso přidáme do vývaru se zeleninou. Připravíme si světlou máslovou jíšku, kterou nalijeme
do polévky, provaříme, případně dochutíme octem. Mlíčí a jikry opláchneme v cedníku studenou
vodou, nakrájíme na menší kousky a ve zvláštním
kastrolku povaříme doměkka, scedíme a vložíme
do hotové polévky. Polévku podáváme s osmaženými kostičkami rohlíku a sypanou petrželkou.

Množství ingrediencí záleží na tom, kolik hlav
a vnitřností se nám povede sehnat, čím více, tím
lépe, máslem výjimečně také nešetříme.
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Babiččiny vanilkové rohlíčky
Ingredience:
350 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
100 g mletých vlašských ořechů
250 g másla
1 vejce
1 vanilkový cukr na obalování

Postup:
Z mouky, cukru, pomletých ořechů, másla a vejce
vypracujeme těsto, které necháme 2 hodiny odpočívat v chladnu. Potom z něho uděláme rohlíčky, položíme na plech a upečeme ve vyhřáté troubě na 175°C. Ještě teplé je obalíme ve vanilkovém
cukru.

Mouřenín
Ingredience:
70 g sádla
70 g cukru moučka
100 g hladké mouky
30 g kakaa
1 sáček vanilkového cukru

Postup:
Vše zpracovat dohromady a udělat kuličky, pak
vytlačit důlek a do důlku dát žloutkovou polevu
(1 žloutek třít s 1 lžíci cukru moučka). Pečeme zvolna ve vlahé troubě asi 15 minut.

Holky v akci vám přejí nejen dobrou chuť ale také hodně vánoční pohody plné úsměvů
a radostí v kruhu vašich nejbližších. V příštím roce jsme si pro vás připravily pokračování
našeho kulinářského bloku, tentokrát zase trochu na jiné téma. O tom ale až příště.
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KINO PALKOVICE
Program kina prosinec 2017 – leden 2018
Pátek 1. 12. 2017 v 19:30

Bába z ledu

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj
stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach
(Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného
Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy
mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Drama / Komedie / Romantický
Česko, 2017, 106 min
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková,
Marek Daniel, Alena Mihulová, Marie Ludvíková, Luboš Veselý, Josef Ježek
Premiéra: 23. 2. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 65 %
Pátek 8. 12. 2017 v 19:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta – a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití
je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu
Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, svírající
v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit
nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve střetu s nejmocnějším
a nejděsivějším protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.
Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2017, 129 min
Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally,
Golshifteh Farahani, David Wenham, Stephen Graham, Martin Klebba, Adam Brown, Orlando Bloom,
Keira Knightley, Paul McCartney a další
Premiéra: 25. 5. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 70 %
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Neděle 10. 12. 2017 v 17:00 (představení pro děti)

Anděl páně 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání
a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem
o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její
krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové
nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky
a schopnosti odpuštění.
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy
Česko, 2016, 99 min
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk,
Stanislav Majer, Pavel Liška a další.
Premiéra: 1. 12. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 79 %

Pátek 15. 12. 2017 v 19:30

Pařba o Vánocích

Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou...
Komedie
USA, 2016, 105 min
Režie: Josh Gordon, Will Speck
Hrají: Jason Bateman, T.J. Miller, Olivia Munn, Kate McKinnon, Jennifer Aniston a další
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 8. 12. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 55 %

Neděle 17. 12. 2017 v 17:00

ALDABRA: Byl jednou jeden ostrov

Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství
zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie – všechny tyto atributy a ještě mnohem více v sobě sdružuje nový film ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů,
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kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své
přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody.
Rodinný
Česko, 2014, 73 min
Režie: Steve Lichtag
Hrají: Oldřich Kaiser (vyp.), Jiří Knot
Premiéra: 19. 12. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 65 %
Pátek 5. 1. 2018 v 17:00 a 19:30

Po strništi bos

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy
je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec
dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět
je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným
tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.
Drama / Komedie
Česko / Slovensko / Dánsko, 2017, 111 min
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser,
Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Petra Špalková, Zdeněk Svěrák a další.
Premiéra: 17. 8. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 72 %
Sobota 13. 1. 2018 v 19:30 (hororová noc)

Život

Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského
života na Marsu. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv
očekával.
Horor / Sci-Fi / Thriller
USA, 2017, 104 min
Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hirojuki Sanada, Ariyon Bakare,
Olga Dychovičnaja, Alexandre Nguyen, Naoko Mori
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 23. 3. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 68 %
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Sobota 13. 1. 2018 v 21:15 (hororová noc)

Uteč

Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya) černý jako noc? Žijeme
přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný a na
smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen to, že si přítel jejich dcery tu a tam zapálí, ale to s barvou
kůže přece nesouvisí. Psycholožka Missy dokonce Chrisovi nabídne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocí
hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, kdyby se dva zdejší černošští zaměstnanci nechovali tak podivně. A kdyby se zvláštně neprojevoval i další muž černé pleti, který během víkendu dorazí na návštěvu. Náznaků,
že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co
následuje, překoná jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví naprosto nečekaný
a nezapomenutelný zážitek.
Horor / Mysteriózní
USA, 2017, 103 min
Režie: Jordan Peele
Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener a další.
Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 27. 04. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 75 %

Neděle 14. 1. 2018 v 17:00

Earth: Den na zázračné planetě

Snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety (od r. 2006), představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu,
která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst. V každém
koutě Země nacházíme fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.
Dokumentární
Velká Británie / Čína, 2017, 95 min
Režie: Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan
Premiéra: 26. 10. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 88 %

Pátek 19. 1. 2018 v 19:30

Válka o planetu opic

Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic,
a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová role válečného generála. Situace opičí53
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ho klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se často utkávají
v bitvách s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem (Woody Harrelson). Ztráty opičího společenství jsou obrovské a Caesar cítí bolest z každé smrti. Potýká se s vlastními temnějšími
instinkty a nastupuje na cestu pomsty, na níž se nevyhnutelně střetne s plukovníkem v epické bitvě, která
určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenž bude určovat další osud těch druhých, poražených.
Akční / Dobrodružný / Drama / Sci-Fi
USA, 2017, 143 min
Režie: Matt Reeves
Hrají: Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn a další.
Film je přístupný od 12 let
Premiéra: 13. 7. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 76 %

Sobota 20. 1. 2018 v 17:00 (večer nezávislých filmů)

Těšte se na první večer nezávislých filmů v palkovickém kině!
Nabídku filmů upřesníme na začátku ledna.

Neděle 21. 1. 2018 v 17:00 (představení pro děti)

Já, padouch 3

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě,
a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už
páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký.
A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech
minulého století byl dětskou hvězdou populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes
její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky
na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Prostě odporný typ. O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal být zatvrzelý
dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla, je
jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout
na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně
sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří si až ve vězení uvědomili, co je pro ně
v životě nejdůležitější.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný
USA, 2017, 90 min
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Premiéra: 29. 6. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 63 %
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Pátek 26. 1. 2018 v 19:30

Dokud nás svatba nerozdělí

Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně
si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát
opravdu hodně. Zvlášť když šéf agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební pohoštění, najde záskok za kapelu, pro který je „decentní zábava“ neznámým pojmem,
a ženichovo půlnoční překvapení definitivně změní celou svatbu v grotesku. Komedie od režisérů filmu
Nedotknutelní (2011), jejíž inspirační zdroj můžeme hledat třeba u argentinských Divokých historek (2014),
potěší srdce každého, alespoň trochu škodolibého diváka..
Komedie
Francie, 2017, 115 min
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Kevin Azaïs, Judith Chemla a další
Premiéra: 16. 11. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 79 %
Neděle 28. 1. 2018 v 17:00 (představení pro děti)

Hurvínek a kouzelné muzeum

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh
Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač
Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je
ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství
v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Animovaný / Komedie
Česko, 2017, 85 min
Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova
Hrají: Martin Klásek, Helena Štáchová, Petr Rychlý, Martin Dejdar, Jan Vondráček, Jiří Lábus,
Vilém Udatný, Václav Vydra nejml., Jana Postlerová, Jitka Sedláčková, Libor Terš, Zbyšek Pantůček
Premiéra: 31. 8. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 46 %

Vstupné: 50,- Kč • Přestavení pro děti: 30,- Kč
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› DISTRIBUCE
› PRODEJ
› SERVIS
ZEMĚDĚLSKÉ
A ZAHRADNÍ TECHNIKY

POSTŘIKOVAČE
KŘOVINOŘEZY
PLOTOSTŘIHY
VYŽÍNAČE
FOUKAČE
PILY

NAŠE TECHNIKA posouvá VAŠE HRANICE

POL-AGRO TRADING ZT s.r.o.
Palkovická 2393
738 01 Frýdek-Místek

+420 730 872 202
prodejna@polagro.cz

www.polagro.cz
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Práce všeho druhu
Udělám za Vás práce, které nestíháte,
nebo Vás nebaví.
Provádím:

Pokládka plovoucích podlah
Zateplení podkroví minerální izolací
Sekání a odvoz trávy
Kompletní elektroinstalace
Instalatérské práce
Dodávková přeprava čehokoli
Doprava a montáž zakoupeného
nábytku
Svařování kovů
Drobné opravy automobilů
Zednické práce, malování
Montáž obložkových zárubní
Sádrokartonářské práce, podhledy
A další…

Tel: 606 323 915
Email: dominikreichel@seznam.cz
Facebook: Reichel – práce všeho druhu
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Termínový kalendář
1. 12. 2017

Mikuláš jde Myslíkem

2. 12. 2017

Vánoční jarmark od 15.30 před kulturním domem

6. 12. 2017

Senior klub – předvánoční posezení s jubilanty

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
24. 12. 2017

Betlémské světlo, kostel sv. Jana Křtitele 9.30–11 hodin

28.12.2017

Rybáři – prodej povolenek a čl. známek – rest. Kuchař 16–18 hodin

29. 12. 2017

Vánoční myslíkovský turnaj ve stolním tenise

1. 1. 2018

Novoroční výstup na Kubánkov

5. 1. 2018

Rybáři – prodej povolenek a čl. známek – rest. Kuchař 16–18 hodin

7. 1. 2018

Dětské divadelní představení – od 16.30 v Kulturním domě

9. 1. 2018

Třídní schůzky ZŠ Palkovice

14. 1. 2018

Tříkrálový koncert, kostel sv. Jana Křtitele

2. 2. 2018

Pololetní prázdniny

9. 2. 2018

Rybáři – prodej povolenek a čl. známek – rest. Kuchař 16–18 hodin

12. 2. – 18. 2. 2018

Jarní prázdniny
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Plesy v roce 2018
27. 1.		

Farní ples

10. 2.		

Hasičský ples

17. 2.		

Hasičský ples

24. 2. 		

Obecní ples

Kino Palkovice
1. 12.		

Bába z ledu

8. 12.		

Piráti z karibiku: salazarova pomsta

10. 12.		

Anděl páně 2 					

15. 12.		

Pařba o vánocích

17. 12.		

ALDABRA: Byl jednou jeden ostrov 			

(představení pro děti)

5. 1.		

Po strništi bos 					

(hrajeme 2x po sobě)

13. 1.		

ŽIVOT + Uteč 					

(hororová noc)

14. 1.		

Earth: Den na zázračné planetě 			

(představení pro děti)

19. 1.		

Válka o planetu opic

20. 1.		

První večer nezávislých filmů v palkovickém kině

(filmy budou upřesněny)

21. 1.		

Já, padouch 3 					

(představení pro děti)

26. 1.		

Dokud nás svatba nerozdělí

28. 1.		

Film Hurvínek a kouzelné muzeum 			

(představení pro děti)

(představení pro děti)
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