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Úvodní slovo redakční rady

„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by 
se měli chovat všichni.“            Václav Havel

Milí spoluobčané, držíte v rukou už třetí vydá-
ní Palkovických listů v letošním roce. Ano čas se 
nám přehoupnul ze zimního spánku do jarního 
probuzení. Velikonoční svátky nám letos přinesly 
opravdu jarní počasí, které i toho největšího spá-
če musely probudit k životu. Důkazem toho všeho 
může být medvědice, která se přišla projít Palko-
vickými hůrkami a k tomu vážila dalekou cestu až 
ze Zlínského kraje. Asi jí tam už život omrzel a šla 
se podívat do míst, kde se dobře žije a nebo šla 
zkontrolovat hospodaření v našich lesích. Probu-
dili se i naší stálí i příležitostní dopisovatelé, aby 
nás „zasypali“ spoustou svých postřehů že živo-
ta naší obce. Docela nás mrzí, že to jsou vesměs 
negativní postřehy, ale každý má právo na svůj 
názor. Václav Havel byl velký člověk, a tak věříme, 
že jeden z jeho mnoha citátů, který jsme si dovo-
lili v úvodu otisknout, nebude nikoho pohoršo-
vat, ani ty občany, kteří nejsou občas spokojeni 
s redakční radou Palkovických listů a v jejich prá-
ci stále vidí určitou míru cenzury. Ono opravdu 
nejde úplně všechno otisknout, to by se vám za 
chvíli zdálo, že nečtete zpravodaj nějaké obce, 
ale skoro obžalobu u soudu. Rozumíme tomu, že 
se vám nemusí všechno líbit, že emoce mohou 
hrát velkou roli, ale nezapomínejme na určitou 
úroveň kritiky. Vojáci by řekli „štábní kulturu“. Ne-
jen o tom se dočtete i v jednou našem článku 
o hospodaření v obecních lesích. Nemáme vů-
bec zájem cenzurovat došlé články do redakce, 
ani k tomu nemáme od zastupitelstva jakýkoliv 

podnět či mandát. Ale i svoboda projevu má svá 
pravidla a ta platí pro všechny. To jen tak na okraj. 
V každém případě najdete i v tomto vydání po-
řádnou dávku informací ze života naší obce, kte-
ré můžete využít ve svůj prospěch, či prospěch 
svých blízkých. Možná ještě jednu technickou po-
známku nakonec. Asi se vám určitě nezamlouvají 
ty začerněné části vět v usnesení zastupitelstva 
obce. Ani nám v redakční radě se to nelíbí, ale 
momentálně nemůžeme jinak. Bohužel platná 
legislativa o ochraně osobních údajů nám nedo-
voluje zveřejňovat informace v „původním zně-
ní“. Přejeme vám hodně zdraví, optimismu a stále 
svěží a pozitivní mysl.

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto úvodní slovo píši ve chvíli, kdy je venku té-

měř letní počasí a jaro je v plném proudu. Krásné 
počasí sebou přineslo i čilý ruch co se týče staveb-
ní sezóny. Některé věci se pomalu dokončují, jiné 
zase začínají. Proto mi dovolte, abych se v úvodním 
slově věnoval tomu, co se aktuálně dokončuje, na 
čem stále pracujeme a co naopak teprve začínáme. 
Zkrátka bych zde opět rád po nějakém čase udělal 
rekapitulaci stavebních a investičních akcí v obci.

Nejprve tedy začnu tím, co se nám podařilo do-
končit. Mezi snad nejviditelnější akce patří dokon-
čení nového mostu pro pěší v centru obce, který 
byl zpřístupněn během Velikonoc. Nyní sice ještě 
probíhají drobné terénní úpravy kolem něj, nicméně 
těch několik dní, kdy je most otevřen, ukázalo, že 
se bude jednat o velmi oblíbené místo pro trávení 
času a procházky v obci. Během svátků jsem pro za-
jímavost jel několikrát kolem a vždy na mostě někdo 
seděl, lízal zmrzlinu či pozoroval tok vody v našem 
potoku. Most je nyní krásný, nový a čistý. Zkusme si 
jej, prosím, v tomto stavu udržet co nejdéle. Otevře-
ní mostu sebou nese i postupné zrušení současné 
„kostelové“ lávky, která bude nyní z bezpečnostních 
důvodů prozatím zaslepena a v následujících měsí-
cích bude rozhodnuto o jejím finálním osudu. Ak-
tuálně jsou na stole dvě varianty, co s ní dále. První 
možností je celková demolice a druhou možností je 
částečná demontáž a využití např. za účelem umís-
tění květin či místa k odpočinku. 

V těsném sousedství nového mostu se nachází 
nový pomník padlých I. a II. světové války. Ten byl 
sice slavnostně odhalen již loni 28. října, nicméně 
stále měl ještě nějaké drobné nedodělky. Nyní je 
zde dokončena časová osa v dlažbě a během ně-
kolika dní snad budou osazeny i bronzové desky na 
žulové pylony, čímž by měl být také pomník dokon-
čen. Na základě zkušeností se ještě ukázalo, že by 
stálo za to pomník doplnit o vázu a místo pro po-
ložení věnce, aby toto vše nemuselo být pokládáno 
na zem. Navrhnout řešení dostal za úkol autor po-
mníku pan architekt Michael Kocych, který by měl 
v krátké době přijít s vhodným řešením. Ale i bez 
tohoto drobného detailu tvoří nyní pomník s no-
vým mostem a opravenou hasičskou zbrojnici velmi 

atraktivní prvek moderní architektury v naší obci, 
který zaujme kolemjdoucí i projíždějící po hlavní 
silnici ve dne i v noci, kdy je vše pěkně nasvíceno. 
Nový most jsme také přihlásili do soutěže Stavba 
roku Moravskoslezského kraje 2018 a s napětím 
čekáme, jak při červnovém vyhlášení dopadneme.

Další dokončenou a velmi očekávanou stav-
bou je přírodní hřiště za tělocvičnou. Toto hřiště 
jsme slavnostně otevřeli a připili na něj 28. dub-
na v rámci akce Pálení čarodějnic a stavění máj-
ky. Na základě prvních ohlasů se domnívám, že 
se bude jednat o velmi navštěvované a využívané 
místo v naší obci pro trávení volného času nejen 
s dětmi. Opět i zde bych rád apeloval na všechny 
návštěvníky areálu, aby nám ho pomohli udržet 
pěkný a neponičený po dlouhou dobu.
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Další dokončenou akcí, která ale není na první 
pohled příliš viditelná, je oprava zázemí kuchy-
ně v Restauraci pod Habešem. Zde se podařilo 
uskutečnit opravu jak samotné kuchyně restau-
race, tak i opravu zázemí ve vývařovně. Těmito 
akcemi se podařilo dokončit opravu celého záze-
mí, které z velké části bylo ještě původní ze 70. let 
20. století. V návaznosti na dokončení oprav se 
pomalu rozjíždí provoz v Restauraci pod Habe-
šem i rozvoz jídel, o kterém si můžete více přečíst 
dále v listech.

V měsíci březnu se podařilo také finálně zko-
laudovat IV. etapu výstavby kanalizace na Osadě, 
Podhůří a Staré cestě, čímž je obec z drtivé většiny 
odkanalizovaná. Nyní je klíčové, aby se na kana-
lizaci napojilo co největší množství domů. Co se 
týče další výstavby kanalizace, tak v obci zůstává 
ještě několik menších lokalit s jednotkami domů, 
které plánujeme souhrnně odkanalizovat v rámci 
V. etapy. V dubnu se nám také podařilo nad rámec 
uvedeného zrealizovat dílčí rozšíření vodovodu 
a kanalizace v Drážkách.

Blízko dokončení je také oprava prodejny po-
travin v centru obce. Nyní postupně budeme vy-
bavovat kadeřnictví, květinářští i poštu, aby se vše 

mohlo co nejdříve přestěhovat. Taktéž dokončuje-
me vyhlídkovou terasu na střeše budovy a v plánu 
je i brzké vydláždění plochy kolem budovy.

Aktuálně největší realizovanou akcí je dostavba 
tělocvičny. Hrubá stavba je již delší dobu hoto-
vá, nyní se realizují rozvody v budově, podhledy, 
omítky a obklady. Venku probíhají intenzivní práce 
na fasádě a vše směřuje k tomu, aby od září tělo-
cvična jako celek byla dokončená s sloužila svému 
účelu.
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Další probíhající investiční akcí, o které jsme 
psali obsáhle v minulých listech, je dokončovaná 
modernizace základní školy. Nyní v měsíci květ-
nu a červnu dochází ke kompletní obnově síto-
vé infrastruktury, uložišť a serverů, pořizováno  
je nové IT vybavení, které se začne naplno vy-
užívat od nového školní roku. V horním patře 
budovy je dokončena také funkční klimatizace, 
v dalších částech je realizovaná příprava pro její 
rozšíření.

V dubnu jsme rozjeli také jednu novou akci, 
kterou je výstavba chodníku u výjezdu z Palkovic 
směrem do Frýdku-Místku. Jedná se o 87 m chod-
níku vedoucího k nové zástavbě. Ačkoliv jsme 
s projekční přípravou této investice začali přibližně 

před rokem a půl, je tato stavba důkazem, že 
i chodník lze relativně rychle přichystat k výstavbě, 
pokud se najde rychle shoda s vlastníky pozemků. 
V tomto případě šlo pouze o jediného vlastníka, 
a to MS kraj. Proto se vše podařilo takto rychle 
připravit a nyní i začít realizovat. Těšíme se, že od 
června začne chodník sloužit všem novým obyva-
telům této nové části Palkovic, kterých může být 
odhadem až okolo 100.

Taktéž nepolevujeme v přípravě dalších sta-
vebních akcí. Přechod pro chodce u Kubalů zís-
kal již územní rozhodnutí, přechod pro chodce 
naproti školy jej brzy bude mít také vydané. 
Projekčně se připravuje točna pro autobusy 
u zastávky Palkovice transformátor. Na začátku 
léta bychom chtěli požádat o společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení pro chodník na 
Podhůří, v listopadu pak o dotaci na jeho stav-
bu. Začínáme také projektovat opravu mostu 
pro vozidla naproti školy a nového parkoviště 
za brankou fotbalového hřiště v centru obce. 
Mezi zahajované projekční práce na dopravních 
stavbách patří také příprava chodníku z Myslíku 
do Kozlovic. V letošním roce bychom také rádi 
vybrali zhotovitele stavby komunitního centra, 
které bychom následně začali stavět ve vazbě na 
získané dotace. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ani po volbách 
nepolevujeme v úsilí zvelebování obce a snažíme 
se o to, aby se nám zde co nejlépe všem žilo. 

Kvalitu života na obci neurčují pouze stavby, 
ale zejména lidé a aktivity, které se v nich rea-
lizují. Proto i tentokrát mám velkou radost při 
pohledu do termínového kalendáře, kde je vidět, 
že měsíce květen i červen budou akcemi nabité. 
Speciálně bych Vás rád pozval na promítání Mis-
troství světa v ledním hokeji 2019 v palkovickém 
kině, Pochod okolo Palkovic a na něj navazující 
folkový festival Palkovická struna, který se letos 
uskuteční v areálu bývalé školy na Myslíku (SKSC). 
Za pozornost také stojí Myslivecké odpoledne 
na Bařině a Dětský den na Myslíku. Divadelní 
soubor Nahlas! si pro Vás na 2. června nacvičil 
nové představení “Co je štěstí?”, vstupenky na 
něj bude možno zakoupit v úřední hodiny na OÚ 
v Palkovicích.

Do konce května je také možno se přihlásit do 
již tradiční soutěže ve vaření guláše ( již 5. roč-
ník!), která se uskuteční 13. července v rámci Fes-
tivalu dechovek. Na všechny akce jste srdečně 
zváni.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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Usnesení

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 19. 3. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 25. 2. 2019.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 14. 2. 2019 a 20. 2. 2019.
3. Rozbor hospodaření obce za období 1–2/2019.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Bc. Barbora Pustková.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Karla Menšíková a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Komerční bankou a. s. a Obcí Palkovice ve věci poskytnutí in-

vestičního úvěru ve výši 43 mil. Kč za účelem financování akcí „Oprava místních komunikací v obci 
Palkovice“ a „Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu Palkovice“.

5. Smlouvu o zástavě nemovitostí uzavřenou mezi Komerční bankou a. s. a Obcí Palkovice ve věci 
zástavy pozemků p. č. 1632, 1633/2, 1633/3, 3116, 778 a 779, vše k. ú. Palkovice za účelem ručení za 
úvěr ve výši 43 mil. Kč včetně jeho příslušenství.

6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Petrem Dybalem, Martinou Dybalovou, Ivou Janovskou, Pe-
trem Janovským, Jiřím Kostkou, Ludmilou Kostkovou, Ivanem Lajgotem, Šárkou Lajgotovou, Jiřím 
Lampartem, Ing. Petrou Lampartovou, Ing. Lumírem Radou, Petrou Radovou, Ing. Oldřichem 
Rakem, Ing. Martou Rakovou, Jánem Spišekem, Ludmilou Spiškovou, Jiřím Streitem, Kateřinou 

Názor zastupitele

Osm z patnácti
Návrh na otevřené a veřejné projednání 

bodu o střetu zájmu v počtu 8 ku 7 mezi za-
stupiteli neprošel. A tak pokračujeme dál ve 
vědomém přehlížení.

Společnost si obecně zvyká na praktiky vrchol-
ných politiků balancujících na hraně pohrávajících 
si s veřejným míněním. Vždy se najde příhodné lí-
bivé vysvětlení, naslouchající uši, vědomá slepota, 
pohodlnost a neochota jednat. Co mne osobně 
nepálí, nevidím a neřeším. 

Získáním mandátu ve veřejné funkci se každý 
zavazuje vůči voličům k odpovědnosti, získaný hlas 
je projevem důvěry. Zdravý rozum a úsudek říká, že 
by se měl každý vyvarovat v pozici voleného zastu-
pitele takového jednání, které je v nesouladu s nor-
mou. Obzvlášť pokud rozhoduje o tom, kdo získává 
zakázky z rozpočtu obce – v kompetenci svěřených 
veřejných financí, především pokud je s daným 
subjektem majetkově a existenčně propojen. 

Napadají mne slova, střet zájmu, arogance 
moci, balancuji na hraně ne však za hranou, co je 
nemorální – neetické přece není trestné. Zkouším, 
co všechno mi projde, kam až mohu zajít, co je 
a co není ještě únosné v toleranci pro mé voliče 
i nevoliče. Důležité je poskytovat zábavu, chléb, 
hry, hodně slibovat a zastřešovat své jednání ve-
řejnou poptávkou. Když se nic rozhodného nesta-
ne, tak mne to ještě posílí.    

Je mi tak trochu líto a vlastně si říkám jaká je to 
ohromná škoda, že řadu dobře vykonaného bortí 
a kazí neustále se linoucí, přetrvávající a vědomě 
přehlížená pachuť střetu zájmu a klientelismu. 
Kam až to vlastně musí dojít, jak vysoká bude fi-
nální částka?!

Zbývá jen apel na hlasitější veřejnou kontro-
lu, důslednost vnitřních kontrolních mechanismů 
a otevřená informovanost. 

Mgr. Petr Gřes – zastupitel/Náš domov
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Streitovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 1981/15 o výměře 943 m² u k.ú. 
Palkovice.

7. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Lubomírem Foldynou, Marii Foldynovou a Obcí Palkovice ve 
věci darování pozemku parc. č. 1344 o výměře 617 m² u k.ú. Palkovice.

8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Šárkou Čížkovou Staňkovou, Ing. Jiřím Kučerou, Soňou Kučero-
vou, Ing. Václavem Žáčkem, Yvonou Žáčkovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku parc. č. 
1981/2 o výměře 390 m² u k.ú. Palkovice. 

9. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Jaromírem Šimkem a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku 
par. č. 1034 o výměře 549 m² v k.ú. Palkovice

10. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Vladislavou Tabacho-
vou, Ing. Robertem Tabachem ve věci směny pozemků parc. č. 178/7 označený dílem „a“, trvalý 
trávní porost o výměře 344 m², pozemek par. č. 178/8 trvalý trávní porost o výměře 115 m², za 
pozemek parc. č. 178/3 označený dílem „e“, trvalý trávní porost o výměře 128 m², pozemek parc. č. 
178/2 označený dílem „f“, trvalý trávní porost o výměře 70 m², pozemek parc. č. 1065/3 označený 
dílem „i“, zahrada o výměře 66 m², pozemek parc. č. 602/3 označený dílem „ch“, trvalý trávní porost 
o výměře 195 m² dle Geometrického plánu č. 667-39/2019 vyhotoveného společnosti GIS-STAVIN-
VEX a.s. vše k. ú. Myslík.

11. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Evou Samelovou a Obcí Palkovice ve věci zří-
zení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce na pozemku parc. č. 1550/15 
o výměře 2 m² v k.ú Palkovice

12. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Ing. Františkem Štěpánem, Violou Štěpánovou 
a Obcí Palkovice ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na pozemku parc. č. 1550/16 o výměře 18 m² v k.ú. Palkovice

13. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Marcelou Vlčkovou, Jaroslavem Vlčkem a Obcí 
Palkovice ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce na po-
zemku parc. č. 1550/17 o výměře 15 m² v k.ú. Palkovice

14. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Radomírou Pavlechovou, Danielem Pavlechem 
a Obcí Palkovice ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na pozemku parc. č. 1550/18 o výměře 15 m² v k.ú. Palkovice

15. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Karlem Milatou, Ľubovicou Milatovou a Obcí 
Palkovice ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce na po-
zemku parc. č. 1550/19 o výměře 22 m² v k.ú. Palkovice

16. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019.

V. zamítá:
1. Žádost pana Miroslava Otípky o odkoupení části pozemku p. č. 671, k. ú. Palkovice.
2. Žádost pana Jiřího Slípka o odkoupení pozemku p. č. 901/1, k. ú. Palkovice.

V Palkovicích dne: 19. 3. 2019

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
   Starosta              Místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY

Pohyb psů na veřejném prostranství v obci Palkovice

Medvědice navštívila Palkovické hůrky

Třídíme odpady…

Poslední dobou se množí případy, kdy se na 
veřejných prostranstvích obce pohybují volně po-
bíhající psi, kteří ohrožují zdraví občanů.

Upozorňujeme majitele těchto psů, že tímto 
porušují Obecně závaznou vyhlášku Obce Palko-
vice č. 4/2010 ze dne 1. 3. 2010, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Palkovice. Odchyt volně pobíhajících psů 

a jejich pobyt v útulcích stojí obec ročně nemalé 
peníze.

Žádáme také majitelé psů, aby na veřejných 
prostranstvích po svých psech uklízeli jejich výkaly 
a přispěli tak k bezpečnému a příjemnému pohy-
bu spoluobčanů po obci.

Za OÚ Martina Mertová

O pobytu medvědice v Beskydech již byla vydá-
na řada článků a televizních zpráv, proto informace 
o jejím výskytu u nás snad již nikoho nepřekvapí. 
Nicméně 26. dubna vydala Mendelova univerzita 
zajímavý článek, který obsahuje také přehlednou 
mapku s jejím výskytem v Beskydech. A zde stojí 
velmi za pozornost trasa jejího pobytu na Palko-
vických hůrkách. Z mapky je patrné, že medvědice 
v půli dubna prošla Palkovické hůrky téměř „křížem 
krážem“. Jedná se tak o první takto zmapovaný po-
byt divokého medvěda na území naší obce.

Dle informací Mendelovy univerzity se chová-
ní medvědice významně nevymykalo standardní-
mu chování divoce žijících medvědů. Ačkoliv pro-
cházela silně fragmentovaným podhůřím Beskyd 
a čtrnáctkrát překřížila silnice, přes den se skrývala 
v méně přístupných místech s minimální lidskou ak-
tivitou, převážně v houštinách, přičemž 92 % z 670 
získaných souřadnic pocházelo z lesa. Medvědice 
poškodila celkem 4 stanoviště včelstev, ani jedno 
z nich však nebylo zabezpečeno. Univerzita dále 
uvádí, že odborníci v terénu zpětně ověřují lokality, 

Obec Palkovice má v současné době na území 
Palkovic a Myslíku 28 sběrných míst určených pro 
tříděný odpad plasty, papír, sklo, textil a zpětný 
odběr drobných elektrospotřebičů. 

Dále obdrželi občané již 1150 ks kompostérů na 
biologický odpad. Dvakrát týdně provozuje Obec 
sběrný dvůr (středa 15.00 – 18.00, sobota 8.00 – 
11.00), kde mohou občané odevzdat bezplatně 
velkoobjemový odpad (matrace, nábytek, koberce 
apod.), biologický odpad (tráva, listí apod.), ne-
bezpečný odpad (zbytky barev, olejů, chemikálií) 
a elektrozařízení (televize, pračky, ledničky, počíta-
če i drobné elektrospotřebiče).

Přesto mnozí občané odkládají odpad na mís-
ta, která k tomu nejsou určena. Hyzdí tak zbytečně 
naši vesnici. 

Dalším velkým nešvarem je ukládání různého 
odpadu do kontejnerů na tříděný odpad. Pokud 
je například v kontejneru na plasty stavební suť, 
biologický odpad a podobně, tak nám svozová fir-
ma takovýto kontejner nevyveze. Tento kontejner 
pak musí být přetříděn a jeho odpad dle zákona 
zlikvidován, to vše samozřejmě na náklady obce. 
Nemluvě o tom, že než je kontejner uveden do 
původního stavu, nemají občané kam plasty od-
kládat. Toto se týká pochopitelně i kontejnerů na 
sklo, papír, zpětný odběr elektrozařízení apod. 

Žádáme občany, aby skutečně odkláda-
li veškerý odpad tam kam patří. Pokud toto 
budeme všichni dodržovat, ušetříme nemalé 
obecní finance. 

Děkujeme těm, kteří třídí zodpovědně!
Za OÚ Martina Mertová
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Na posledním zastupitelstvu se rozproudila 
obsáhlá debata o zveřejňování, či naopak o ne-
zveřejňování příspěvků od našich občanů. Re-
dakční rada si váží všech dopisovatelů, kteří do 
Palkovických listů přispívají. Jak už ze samotné-
ho názvu „obecní zpravodaj“ vyplývá, mělo by se 
jednat především o zpravodajství z naší vesnice. 
Tedy informace pro občany (rozpis vývozu popel-
nic, výše různých poplatků, provozní doby a kon-
takty na důležité instituce apod.), zprávy o tom, 
co se v obci událo a také informace, co se pro 
naše občany chystá, ať už na poli kulturním, spor-
tovním či jiném. 

Přivítáme vaše připomínky i podněty k tomu, 
o čem byste si v „listech“ chtěli přečíst. Vaše pří-
spěvky však musí být bez vulgarit, nepravdivých 
informací a pokud možno bez pravopisných chyb. 
Rozhodně není možné otisknout příspěvek od 

občana, který má délku téměř pěti stran formátu 
A4, v našem zpravodaji by zabral téměř čtvrtinu 
celého obsahu, je plný pravopisných i stylistických 
chyb a především postrádá zpravodajský žánr. 
Přesto ani takovýto příspěvek nesmeteme ze stolu 
a snažíme se na něj zareagovat. 

Našeho čtenáře pana Jana Vyviala i některé 
naše občany, a zaznělo to i několikrát na jednání 
zastupitelstva, zajímá, a především jim vrtá hlavou 
naše hospodaření (pro některé spíše nehospoda-
ření) v obecních lesích. 

Pan Vyvial se pozastavuje nad tím, že obecní 
lesy vykazují poslední dobou ztrátu, zatímco Lesy 
ČR stále vykazují zisk. Abychom na stránkách 
obecního zpravodaje zbytečně „namlátili prázd-
nou slámu“, požádali jsme o vyjádření k této pro-
blematice člověka nejpovolanějšího, a to odbor-
ného lesního hospodáře Ing. Jiřího Pátíka.

Rád bych jako odborný lesní hospodář lesů ve 
vlastnictví obce Palkovice (dále jen obecních lesů) 
reagoval na diskuzi o hospodaření v obecních le-
sích vykazujících v posledních letech ztrátu a srov-
nání s hospodařením Lesů ČR.

O ekonomice hospodaření v „drobných“ les-
ních majetcích, bylo již napsáno mnoho odbor-
ných článků i studií a všechny se obecně shodují 
v tom, že obhospodařování lesa od jiných druhů 
produkčního využití půdy např. zemědělského, 
má svá specifika. Tím nejdůležitějším je dlouhý 

produkční cyklus. Mnohdy od velkých investic 
spojených se založením a výchovou mladých les-
ních porostů, až do výnosů z prodeje surového 
dříví z mýtních obnovních těžeb uběhne 100 let. 
Výdajovou a nákladovou vyrovnanost v hospo-
daření v krátkodobém hledisku lze dosáhnou 
jen u větších lesních majetků (optimálně nad 500 
ha) s rovnoměrnou druhovou a hlavně věkovou 
strukturou lesních porostů. Pro srovnání s.p. Lesy 
ČR obhospodařují 1.218.000 ha lesních pozem-
ků a Obec Palkovice 168 ha s výrazným plošným 

Hospodaření v obecním lese

Vyjádření OLH Ing. Jiřího Pátíka

kde se medvědice podle telemetrických dat zdr-
žovala. „Díky tomu jsme zjistili nejen to, jaká místa 
vyhledává k odpočinku, ale také čím se medvědice 
živí. Často jsme nalezli rozhrabané mraveniště, po-
obracené kameny a rozhrabané pařezy, kde hleda-
la hmyz. Medvědice také v lese aktivně vyhledává 
schované zásoby bukvic od myšic. Také jsme nalezli 
několik poškozených mladých lip, u kterých byla str-
žená kůra. Tato aktivita souvisela s konzumací lýka 
plného mízy,“ uvedl Michal Bojda, koordinátor mo-
nitoringu z Hnutí DUHA Olomouc. Medvědice podle 
něj konzumovala i daňka. Vědcům se ale nepodařilo 
prokázat, zda byl její kořistí nebo se jednalo o úhyn. 
Stejně jako jiní medvědi, ani medvědice v Beskydech 
občas neodolala vůni medu a poškodila několik úlů. 

„Ukazuje se tedy, že medvědice se v tuto roční 
dobu živí potravou, která je běžná i pro ostatní 
medvědy žijící v Karpatských pohořích,“ dodal Boj- 
da.

Aktuálně na konci dubna se již medvědice 
nachází opět ve Zlínském kraji. Dle monitoringu 
polského Tatranského národního parku je možno 
také říct, že ačkoliv se přesně neví, odkud medvě-
dice došla, tak je medvědice nejzápadněji žijícím 
jedincem z celé karpatské populace.

Plné znění článku je dostupné zde: http:// 
mendelu.cz/31279n-medvedice-putuje-beskydy.-
-za- dva-tydny-usla-pres-130-kilometru
Na základě článku Mendelovy univerzity zpracoval 

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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zastoupením porostů do věku 50 let, které tvoří 
60% celkové plochy obecních lesů.

Výsledek hospodaření v obecním lese je jen ne-
blahým obrazem trendu posledních let, kdy tržby 
z prodeje surového dříví rapidně klesají a náklady 
na obnovu porostů naopak rostou. Přebytek kala-
mitního dříví (kůrovcového i z větrných polomů) 
na trhu v ČR i Evropě má za následek velký pokles 
výkupních cen a související problémy s odbytem 
dřevní hmoty. Dle odborných odhadů se reálná 
ztráta zpeněžení způsobené extrémním převisem 
nabídky kalamitního jehličnatého dříví v roce 2018 
pohybovala ve výši 800 až 1.200 Kč za m³ (metr 
krychlový). Česko se s kůrovcovou kalamitou po-
týká již řadu let ( jde o nejhorší situaci v historii 
českého lesnictví) a jednou z nejvíce postižených 
oblastí jsou právě lesy Moravskoslezského kraje. 
Prognóza vývoje pro letošní rok u s.p. LČR odha-
duje meziroční nárust těžby kůrovcového dřeva 
asi o dvě třetiny na více než 10 miliónů m³, což 
z celkové odhadované těžby 12,5 miliónů m³ činí 
80 %. Jak se toto navýšení těžeb, ochranné služby 
a navýšení následných pěstebních opatření projeví 
ve výsledku hospodaření u s.p. LČR v následujících 
letech nám ukáže až čas.

Trochu odlišný vývoj má kůrovcová kalamita 
v obecním lese, která dosáhla svého vrcholu již 
v roce 2014 s celkovou výší těžby 2.377 m³ a od 
té doby v jednotlivých letech těžba klesá z důvo-
du celkového snížení zastoupení smrku. V roce 
2018 byla sanační kůrovcová těžba již jen ve výši 
1.455 m³ a pro rok 2019 je odhad jen 1.000 m³. 
Vývoj ekonomické bilance hospodaření v obec-
ním lese je úzce spjat s meziročním poklesem 
výše nahodilých kůrovcových těžeb a s nárůs-
tem ochranné služby (instalace a monitoring fe-
romonových odparníků) i výše objemu pěstební 
činností spojené s obnovou a výchovou nových 
lesních porostů ( výsadba, vylepšování, vyžínání, 
ochrana kultur proti škodám zvěří oplocením, ná-
těry , prořezávky, výsek nežádoucích dřevin, vý-
chovné probírky ,aj.)

Ke škodám vzniklých kůrovcovou kalamitou je 
u obecního lesa, také nutné připočítat škody způ-
sobené nepříznivými klimatickými podmínkami 
a to suchem, kterým trpí nově založené výsadby 
(uschnutím a snížením přírůstu). V roce 2018 byl 
odhad škod suchem u nového zalesnění až 30 % 
a opakovaně bylo zalesněno 8.150 ks sazenic. Vli-
vem sucha i narůstající poptávkou po sadebním 
materiálu v rámci celé ČR, dochází ke zvyšování 
ceny jednotlivých druhů sazenic a začíná ho být 
nedostatek. 

Závěrem si dovolím malé hodnocení. Vlastník 
obecního lesa, tj. Obec Palkovice ve spolupráci se 
svým OLH plně zajišťuje odbornou úroveň hospo-
daření v lese a klade velký důraz na optimalizaci 
nákladů a výnosů. Každý rok je vyhlášeno poptáv-
kové řízení na dodavatele těžebních a pěstebních 
prací, kde hlavním kritériem při splnění kvalifikač-
ních předpokladů je minimální cena jednotlivých 
výkonů. Dále vytěžená dřevní hmota je transpa-
rentně nabízena v „dílčích aukcích“ dle sortimentů 
a prodávána odběratelům s nejvyšší nabídnutou 
výkupní cenou. V maximální možné míře se snaží 
o vyřízení i schválení dotací a příspěvků na hos-
podaření v lesích z prostředků Moravskoslezské-
ho kraje a Ministerstva zemědělství ČR. V plném 
rozsahu dodržuje zákonná ustanovení schvále-
ného lesního hospodářského plánu a dodržuje 
platnou legislativu upravující hospodaření v lesích. 
Důkazem toho všeho jsou závěry nezávisle pro-
vedených kontrol v obecních lesích, a to Vrchním 
státním dozorem, Českou inspekcí ŽP, Ústavem 
hospodářské úpravy lesů, KÚ Moravskoslezského 
kraje a Orgánem státní správy lesů ve FM. 

„Cílem každého hospodáře by mělo být dosa-
žení trvale udržitelného hospodaření v lese, což 
v principu znamená jeho využívání člověkem tako-
vým způsobem a jen v takovém rozsahu, aby nyní 
i v budoucnu byla zachována schopnost lesa plnit 
všechny jeho ekologické, společenské i hospodářské 
funkce, resp. všechny produkční i mimoprodukční 
funkce při současném zachování biologické růz-
norodosti a regenerační schopnosti lesa“ …a to se 
nám i přes jisté potíže, spojené s dnešní složitou 
dobou v lesním hospodářství daří.

Přeji všem občanům hodně zdraví a příjemně 
prožité chvíle v lesích. Ing. Jiří Pátík
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V minulém vydání Palkovických listů jsme Vás 
informovali o složení dopravní komise, k čemu 
dopravní komise slouží, jaké má úkoly, pro koho 
své výstupy zpracovává a také jsme Vám přiblížili 
aktuální informace o novinkách v dopravním zna-
čení a BESIPu.

V tomto vydání Vám přinášíme pokračující 
informace a jednotlivé body z uskutečněného 
jednání, které jsme předložili vedení obce a za-
stupitelům k seznámení a realizaci. Především 
děkujeme všem, kteří zaslali své náměty, dotazy 
a připomínky. 

Stále aktuální otázkou je pasportizace silnic, 
realizace výstavby přechodů pro chodce u ško-
ly a autobusové zastávky U Kubalů. Zbudová-
ní točny pro autobusy, úprava krajnic, příkop 
a vpustí v místech po vybudování kanalizace 
a rekonstruovaných cest. Oprava, výměna, do-
plnění a aktualizace svislého dopravního zna-
čení. Obnovení a nové zakreslení vodorovného 
dopravního značení upozorňující a usměrňující 
účastníky silničního provozu k dodržování pra-
videl silničního provozu v místech křížení silnic. 

Dopravní komise
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V předchozím článku jsme si představili novin-
ky v pravidlech silničního zákona a tentokrát by-
chom se zaměřili na novinky v dopravním značení. 
Poslední novela Vyhlášky č. 294/2015, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komu-
nikacích v pl. zn., je sice již 3 roky stará, ale na 
stánku BESIPu, kde mám občas možnost „zkoušet“ 
z dopravního značení laickou veřejnost, je i tak  
70-80 % dospělých řidičů překvapena, co u nás 
existuje za platné značky.

V oblasti vodorovného dopravního značení 
(VDZ) přibyla značka č. V 20 „Místo pro přechá-
zení“, která vyznačuje místo uzpůsobené pro pře-
cházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič 

vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní ko-
munikaci v místě pro přecházení ohrozit, nicméně 
mu nemusí umožnit nerušené přecházení, tj. před 
místem pro přecházení nemusí zpomalit či zasta-
vit vozidlo jako to je u VDZ č. V 7 „Přechodu pro 
chodce“. S touto značkou se můžete setkat třeba 
ve Frýdku na ulici Jana Čapka.

Spojením a kombinací přechodu pro chodce 
a přejezdu pro cyklisty vznikly dvě VDZ č. V 8b 
„Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu 
pro chodce“ a č. V 8c „Sdružený přechod pro 
chodce a přejezd pro cyklisty“. Na obou platí 
stejná pravidla jakoby přechod i přejezd byl vy-
značen samostatně.

Díl II – Aktuálně z dopravního značení

Umístnění výhledových zrcadel v nepřehledných 
místech, osazení křížení bočních ulic červenými 
směrovými sloupky, úprava nepřehledných za-
táček vlivem nevhodně umístěných vzrostlých 
keřů, stromů, popínavých rostlin, oplocení za-
hrad a stavebních prvků. 

Za zmínku také stojí navrhovaná úprava rea-
lizovaných staveb v souvislosti s obecnými tech-
nickými požadavky zabezpečující bezbariérové 
a bezpečné užívání. (osazení chodníků prvky pro 
nevidomé, úpravy zábradlí na schodištích veřej-
ných budov, úprava palisád, instalace dočasně 
zabraňujících prvků vjezdu vozidel za tělocvič- 
nou …). 

Řada uváděných věcí je již realizována, někte-
ré jsou v přípravné fázi a některé se snad v brzké 
době podaří přijmout mezi priority k uskutečně-
ní. Věříme, že i oslovení vlastníci zahrad a do- 
mů v nepřehledných místech dodrží svůj přislib  
a sjednají úpravu k bezpečnějšímu silničnímu 
provozu. 

Závěrem přinášíme několik fotografií zachycují-
cích projednávané situace.

Mgr. Petr Gřes

č. V 20    č. V 8b    č. V 8c
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U svislého dopravního značení (SDZ) došlo mj. 
ke změně významu zákazové značky B 4 „Zákaz 
vjezdu nákladních automobilů“, která zakazu-
je vjezd nákladním automobilům, tahačům přívě-
su nebo návěsu a speciálním automobilům nově 
bez hmotnostního limitu nad 3,5 t (značka nepla-
tí pro obytné automobily). Nově se tak zákazem 
musí řídit i řidiči vozidel do 3,5 t, která jsou dle 
Technického průkazu vedena v kategorii N1. Aby 
byl umožněn průjezd např. poštovním pick-u-
pům či osobním vozidlům živnostníků vedeným 
kvůli odpočtu daní jako nákladní vozidlo do 3,5 t  
(kategorie N1), musí být značka č. B 4 doplně-
na dodatkovou tabulkou s hmotností vozidla, od 
které značka platí. Hmotnost lze vyznačit i přímo 
na značce.

č. B 4          č. IP 1  

Při jízdě většími městy jste si mohli všimnout, 
že novou podobu (místo bílého čtverce se zele-
ným vodorovným pruhem) dostala značka č. IP 1 
„Okruh“. V případě více okruhů ve městě může 
být k symbolu kruhu připsáno číslo nebo název 
okruhu (městský okruh/pražský okruh).

Mezi schválené symboly se nově vešly žáby, 
mopedy, koně, („pro Prahu“) osobní přepravník 
(segway) nebo symbol elektrovozidla. Pokud jez-
díte s bicykly na střeše vašeho vozu nebo s vy-
sokým nákladem obecně, bude pro vás zajímavá 
nová dodatková tabulka č. E 17 „Nedostatečný 
průjezdní profil vozovky“. Tato tabulka v kom-
binaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upo-
zorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky 
(např. větve stromů).

symbol osobního       č. E 17
     přepravníku             

Symbol osobního přepravníku se dostal do dvou 
nových značek, a to konkrétně do výstražné znač-
ky č. A 12c „Osoby na osobních přepravnících“ 
a do zákazové č. B 30a „Zákaz vjezdu osobních 
přepravníků“. S těmito značkami se potkáte hlav-
ně v Praze. Nicméně je nutné říct, že pod „osobní 
přepravník“ patří nejen segway, ale i různé hover-
boardy, elektrické jednokolky a další obdobná tech-
nická vybavení se samovyvažovacím zařízením. 

Mezi další nové, avšak méně využívané značky 
patří výstražná č. A 34 „Nábřeží“, IP 7a/b „(Ko-
nec) Emisní zón(y)a“, č. V 12a „Chodci“, č. IP 23c 
„Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy 
osob z tramvajového pásu“ nebo informativ-
ní značka zónová č. IZ 9a „Zóna pro cyklisty“  
a IZ 9b „Konec zóny pro cyklisty“.

Díl I. – Aktuálně z dopravy
Díl II. – Nové dopravní značky
Díl III. – Nejčastější přestupky z dopravy na území 
obce  

Za dopravní komisi: Ing. Josef Laža
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Od 1. 3. 2019 byl zahájen rozvoz obědů z Re-
staurace pod Habešem. Novým provozovatelem 
je firma CATERING SERVIS (p. Radomír Čepán), 
rozvoz obědů zajišťuje Obec Palkovice (p. Monika 
Krpcová).

Jídelní lístky (výběr ze 4 jídel) jsou dodávány 
vždy v úterý na další týden. Jídla se účtují každý 
pátek za daný týden. Peníze za obědy vybírá paní 
Krpcová, která vám vystaví doklad o zaplacení. 

Cena jednoho obědu činí 95,- Kč včetně rozvo-
zu. Obědy jsou rozváženy pouze na území obce 
Palkovice a může si je objednat každý občan Pal-
kovic. 

V současné době je v našich kapacitních mož-
nostech ještě rozvoz cca 20 obědů.

Byl zahájen rovněž výdej menu v Restauraci 
pod Habešem a to v době od 11 hodin do 14 ho-
din. Výběr je ze 4 jídel a cena činí rovněž 95,- Kč.

V případě zájmu o zajištění libovolného občer-
stvení podle vašeho přání v prostorách Restaura-
ce pod Habešem u příležitosti oslav či úmrtí, při 
pořádání schůzí, třídních srazů apod. se můžete 
obrátit na pana Čepána, mob. 775 699 246. 

Od května bude možnost ve vybrané dny ob-
jednání a rozvoz pizzy a dalších jídel dle nabídky.

CATERING SERVIS, Radomír Čepán

Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo do-

vézt vodu do bazénu cisternou vodárenské spo-
lečnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší 
a efektivnější cestu. Česká republika je premian-
tem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. 
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo 
k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů 
o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minu-
losti. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích 
s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. 
To platí i pro moravskoslezský region, kde ve vět-
šině případů klesá počet obyvatel větších sídel, 
naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě 
do menších obcí, kde staví své domy.

Jak správně postupovat při napouštění zahrad-
ních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé 
vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo 
předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mo-
hou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? 
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší 
svěřit celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se 
rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě na-
pouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný 
čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nej-
rychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke 
změnám hydraulických poměrů vyvolaným vyso-
kou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za 
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který 

se může dostat do poměrně širokého okolí. Ná-
razové odběry mohou také způsobit pokles tlaku 
vody. To se negativně projeví u ostatních odběra-
telů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ 
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava 
Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodržová-
ním několika základních pravidel. Bazén je vhodné 
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně 
mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všed-
ní den.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlněj-
ší řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do ba-
zénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které 
by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebu-
dou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím 
případným sousedským sporům. V loňském roce 
jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili 
více než sto šedesát bazénů. Meziročně počet lidí, 
kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ 
vysvětluje Koníř.

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé 
Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu 
projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na 
Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali 
navézt vodu do více než 40 bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého ba-
zénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaz-
nickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim 
budou poskytnuty detailní informace o možnosti 
dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je 

Restaurace pod Habešem a nabídka rozvozu obědů

Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům



3/2019

16

bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl 
osmé ráno do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od 
nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je 
možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena 
do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé 
napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nej-
dříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, 
zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je mož-
né například na laboratoře společnosti Aqualia 
infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako 
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporuču-
jeme sledovat i bakteriální znečištění, které by 
mohlo být příčinou nepříjemných kožních či za-
žívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody 
také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci 
vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za 
následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků 
na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu 
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia 
infraestructuras inženýring Pavla Veselá.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

Při příležitosti Dne učitelů, který si každoročně 
připomínáme 28. března, se na naší škole uskuteč-
nila akce školního Parlamentu s názvem Den na-
ruby. Výuka probíhala podle rozvrhů, místo učitelů 
se však před katedrou střídaly děti. Všichni „malí 
učitelé“ měli své hodiny pečlivě nachystané a pro-
myšlené, mnohdy měli připravené prezentace, 
pokusy, písemky, někde i vlastnoručně vyrobené 

pomůcky. Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, 
jaké to je umět děti zaujmout, něco je naučit 
nebo třeba udržet ve třídě klid. A nejednou mu-
seli uznat, že skloubit tohle všechno dohromady 
je náročný úkol. Díky proto patří všem učitelům, za 
jejich trpělivost, energii a lásku, s jakou se dětem 
věnují. 

Za školní Parlament Mgr. Šárka Pindurová

Den naruby
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V termínu od 9. do 13. 4. 2019 se cca 110 žáků 
I. st. ZŠ Palkovice zúčastnilo školy v přírodě, kte-
rá byla spolufinancována z fondů EU. Tentokrát 

jsme navštívili Velké Karlovice a blízká turisticky 
velmi oblíbená místa. Cílem školy v přírodě bylo 
v žácích probudit zájem o přírodu, o její ochranu 

Škola v přírodě
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V pátek 5. 4. 2019 se žákyně 2. stupně z palko-
vické školy vydaly na Republikové finále AŠSK ve 
sportovní gymnastice. Závodů se zúčastnila Marie 
Mazurová, Veronika Kresaňová a Vanda Gřesová 
s Karolínou Bužkovou, které navštěvují gymnastic-
ký oddíl při 11.ZŠ ve Frýdku-Místku. Děvčata měla 
před sebou náročný úkol, a to obhajobu druhého 
místa z minulého roku.

Svůj závod začaly děvčata na přeskoku, kde ka-
ždá z gymnastek musí předvést dva skoky a ten 
lepší se započítává do výsledné známky. Hned 
na úvod získala Vanda s Kájou za svůj předvede-
ný přemet přes přeskokový stůl krásnou vysokou 
známku a v týmu tak panovala klidná nálada. „Na 
rozcvičení mi přeskok moc nevycházel, ale na zá-
vodech se mi to povedlo a jsem se svým skokem 
moc spokojená“ dodala Kája Bužková.

Druhým nářadím, na kterém se děvčata ukáza-
la porotcům, byla hrazda. Všechny čtyři závodni-
ce zacvičily podle svých představ a byly se svým 

výkonem spokojené. Zacvičené sestavy se porotě 
tak líbily, že hned třem našim závodnicím daly vel-
mi vysoké známky. „Byla jsem hrozně překvapená 
tak vysokou známkou, kterou jsem na hrazdě zís-
kala“ řekla Maruška Mazurová.

Posledním nářadím byly prostná, kde každá 
z dívek předvedla svou předem nacvičenou sesta-
vu. U našich dvou závodnic nechyběl také hudební 
doprovod, který sestavu vždy oživí a všechny tím 
zaujme. Až na pár drobných chyb v provede-
ní se holkám vše povedlo a dokončily tak závod 
s úsměvem na tváři. „Sestavu na prostných jsem si 
užila a měla jsem z ní dobrý pocit“ zmínila Vanda 
Gřesová.

Vyhlášení výsledků bylo velmi napínavé a s vel-
kým překvapením se holky umístily na krásné stří-
brné příčce a domů do Palkovic si tak odváží titul 
Vicemistryně republiky pro rok 2019. „Na takových 
závodech jsem byla poprvé a moc jsem si je uži-
la“ dodala Verča Kresaňová. Ještě větší překvape-
ní pro všechny bylo vyhlášení jednotlivců, kdy na  
2. místě skončila Vanda Gřesová a se stejným po-
čtem bodů, pouze vyšší známkou na prostných, si 
titul Mistryně republiky odváží Karolína Bužková. 

Petra Tobiášová, trenérka

Gymnastky ze ZŠ Palkovice získaly titul „Vicemistryně 2019“

a seznámit je s globálními ekologickými problémy, 
o kterých řada z nich nemá tušení. Děti postup-
ně pracovaly na jednotlivých stanovištích, kde se 
podrobněji seznámily srůznými ekosystémy jako 
např. lesem, potokem, pozorovaly organismy půd-
ního edafonu a hovořily o problému Velikonoč-
ního ostrova a o pěstování palmy olejné, se kte-
rým souvisí i kácení tropických deštných lesů. Do 

nabitého programu jsme zařadili také vycházku 
na rozhlednu Miloňovou, odkud se žákům naskytl 
pěkný pohled na okolní kopce, výlet do pralesu 
Razula i komentovanou vycházku s průvodcem do 
okolních lesů. Ta měla u dětí velký úspěch. Myslím, 
že se škola v přírodě žákům líbila a užili si čas strá-
vený v terénu. 

Mgr. Pavel Tomalík
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Prosba
Prosíme občany, kteří by na níže uvedené fotografii poznali své předky či známé, eventuelně měli 

k fotografii jakoukoliv informaci (místo, rok pořízení apod.), aby kontaktovali redakční radu. 
Děkujeme.

Květen – měsíc radostí, ale také vzpomínek na 
události v roce 1945, kdy k nám přišla svoboda. 
Zejména naše mládež by měla vědět o novodo-
bých dějinách naší vlasti i o tom, jak tomu bylo 
v naší obci v Palkovicích.

Psal se 29. srpen 1944 a z italského letiště ve 
Foggi vzlétla eskadrona amerických letounů, která 
letěla až do průmyslové části Ostravy. Nad Bílými 
Karpaty ji však překvapila protiletadlová obrana 
německých vojsk a několik letadel bylo z kanónu 

Smrt amerického letce v Palkovicích
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zasaženo. V okolí města Frenštátu pod Radhoštěm 
vyskočil jeden z letců, jenž byl po dopadu na zem 
mrtev. Nad Palkovicemi, v oblasti Kútů, vyskočil 
z letadla těžce zraněný letec Russell PAYNE.

Němci, kteří měli v té době cvičení v prosto-
ru Baděnovic to spatřili, a přes zákaz střílení na 
bezbranné parašutisty, ho sestřelili. Americký pilot 
dopadl asi 300 metrů od „Hlaváčova potoka“ na 
Kútách. Hořící letoun o několik minut později ha-
varoval u Metylovic, a to v lesním porostu na úpatí 
Ondřejníka.

V roce 2000, kdy naše obec slavila 55. výročí 
osvobození, jsme s bývalým obecním kronikářem 
Jaromírem Šupinou zašli za několika místními ob-
čany, pamětníky této smutné události. Jejich vzpo-
mínky na tuto událost se ale různí.

Ladislav Mičulka: „Když jsme pracovali na 
poli, kde jsem oral, tak jsem uviděl letadlo a z něho 
vyskočil pilot a přistál v našem lese. Šel jsem se 
na něho podívat. Byl prostřílený. Němci na něho 
stříleli ještě když byl na padáku. Němci asi viděli, 
kde pilot dopadl na zem, protože se od Místku za 
chvíli přihnali. Aby se nikdo k němu nedostal, tak 
okolí kolem něho blokovali. Přiběhli lidé, kteří chtěli 
tomuto pilotovi pomoci, ale už to nebylo nutné, byl 
prostřílený. Němci nejdříve tohoto pilota o všech-
no obrali a pak ho odvezli, ale kde, to mi již není 
známo…“

Karel Bílek: „Bylo to někdy koncem srpna, když 
Karel Krč společně se svými syny Drahušem a Mi-
rou přivezli mrtvého pilota na voze do márnice. 
S bratrem Ludvíkem jsme mrtvé tělo tajně vyfoto-
grafovali. Pod bundou měl šedý svetr s červeným 
kanadským listem na prsou, proto jsme se domní-
vali, že je to Kanaďan. Po příjezdu německé komise 
s lékařem, který jako příčinu smrti uvedl prostře-
lení hrudníku při výskoku z letadla, byl dán příkaz 
toho Američana zakopat do díry bez obřadu. Ve 
čtyři hodiny ráno jsme ho společně s Josefem Šla-
jerem, Františkem Hrtoněm a Matějem Kocichem 
pohřbili…“

Josef Šlajer: „Když jsem přijel ze směny z Kar-
lovy huti, dověděl jsem se, že na nádvoří na faře leží 
mrtvý americký pilot. Šel jsem se tam podívat. Byl 
tam přítomen farář Mastil, který tehdy říkal: „Přece 

ho nepochováme jako králíka, a tak jsem říkal, že 
udělám pro něho rakev.“ Ještě večer jsem ji potmě 
zrobil a nechal ji převézt do márnice. Ráno jsme ho 
pochovali na hřbitově…“

Tolik výpovědi palkovických občanů k této smut-
né události. Po válce, v roce 1946, byl v nedaleké 
Rokli smrti u Palkovic zhotoven místní pobočkou 
Svazu protifašistických bojovníků malý lesní po-
mníček. Ten však byl v roce 1998 zničen. U příleži-
tosti 55. výročí této válečné tragédie byl 27. srpna 
1999 turistickými oddíly mládeže Modré šípy a Žlu-
tý kvítek postaven malý pomníček z kamení. Bylo 
na něm vyryto jméno hrdiny – Russell I. PAYNE  
a datum 29. 8. 1944. Naproti památníčku byla na 
stromě umístěna replika původní pamětní desky. 
Po několika letech na tomto místě vybudovala naše 
obec nový důstojný památník, který je na Kútách 
dodnes.

Na závěr bych chtěl dodat, že by zejména naše 
mládež v letošním májovém měsíci měla tento 
památník navštívit a připomenout si tak jednu ze 
smutných tragédií v naší obci.

Vilém Vlk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poznámka redakční rady: 
Nejen naše mládež, ale i občané naší obce uctili památku všech obětí II. světové války položením věnců 

k pomníkům padlých na Myslíku a v Palkovicích v pátek 3. května 2019.
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„Pátý květen zůstane navždy pro naše obce 
Palkovice a Myslík nezapomenutelným svát-
kem, dnem počátku svobody, osvobození od 
hrůz, útlaku a ponížení, dnem porážky faši-
stických okupantů, ale i dnem oslav a vděč-
nosti našim osvoboditelům-vojákům Rudé 
armády.“

V pátek 3. 5. 2019 se uskutečnil „Vzpomínkový 
podvečer k 74. výroční ukončení II. světové války“. 
U pomníku padlých na Myslíku a poté u pomníku 
padlých v Palkovicích uctili naši občané památku 
těch, kteří položili životy za naši svobodu.

V předvečer osvobození obce bylo v Zátopkově 
lomu na Myslíku, ranou do tyla zastřeleno šest pal-
kovických občanů, dva občané Metylovic a jeden 
neznámý vojín, zřejmě sovětský zajatec.

Při ústupu Němců bylo za frontových bojů dne 
5. května zasaženo zbloudilými střelami pět našich 
občanů. Čtyři občané přišli o život při totálním na-
sazení v Říši.

Za ilegální činnost, která byla gestapem odhale-
na, bylo zatčeno, žalářováno, usmrceno nebo po-
praveno dalších 18 našich občanů.

V přímém boji za osvobození naší obce položilo 
život osm sovětských vojáků, z nichž nejmladšímu 
bylo sotva 19 let. Na území Palkovic zemřel také 
americký letec, který byl se svým letounem sestře-
len nad Ostravou.

Na tyto oběti nesmí být nikdy zapomenuto!

Vzpomínkový podvečer k 74. výročí ukončení  
II. světové války
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V sobotu 23. 3. 2019 patřilo kino pouze a vý-
hradně dámám, kterých se sešlo více než 30. 
Všechny se mohly nechat zdarma ošetřit špičkovou 
kosmetikou ClinicCare od paní kosmetičky Lenky 
Gajdošové ze studia Tara77. O vlasy se všem sta-
rala Eva Kolářová. Celý večer odstartovala módní 
přehlídka pro menší i větší slečny a dámy, na které 
nám modelky předvedly kousky značky Chambaly 
zde z Palkovic a JaneArt z jižních Čech. V rámci ve-
čera se také prodávala tombola, do které věnovaly 

výhry právě výše uvedené dámy. První cenou byla 
kompletní proměna vzhledu, dále koktejly v baru, 
ošetření kyslíkovou terapií a exkluzivní tričko z dílny 
Chambala. Celý večer zakončil film Zrodila se hvěz-
da. Akci hodnotíme jako velice vydařenou, všechny 
dámy odcházely spokojené, některé s novým úče-
sem, některé s novým kouskem do šatníku. Všem 
modelkám, kosmetičkám i slečně kadeřnici moc 
děkujeme a těšíme se na podzim znovu!

Za kulturní komisi Mgr. Štěpánka Pavlíčková

Celý březen probíhala v kině výstava Lega, na 
kterou se přišlo podívat více než 400 návštěvníků. 
Jsme rádi, že měla výstava takový úspěch a bude-
me do budoucna uvažovat o dalších podobných 
akcích. V rámci výstavy také proběhla soutěž, ve 
které těsně zvítězila šestiletá Nikolka se stavbou, 
kterou můžete vidět na obrázku. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se 
na další setkávání v kině.

Za kulturní komisi Mgr. Štěpánka Pavlíčková

Fashion Ladies Night

Svět kostiček
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Na neděli 28. dubna jsme měli naplánováno již 
tradiční Pálení čarodějnic a stavění májky v Pal-
kovicích. Po úspěšných předešlých ročnících, kdy 
nám přálo počasí a akci vždy navštívilo více než 
100 dětí, nám letošní plány zkřížilo velké ochlazení 
a déšť. Do poslední chvíle jsme sledovali před-
pověď počasí a data z meteorologického radaru 
a moc si přáli, aby přeci jen nakonec déšť ustál. 
Bohužel se tak nestalo a okolo 12 hodiny jsme se 
finálně museli rozhodnout pro mokrou variantu 
dětského programu v tělocvičně. Ve 14:30 jsme 
měli připravena všechna stanoviště a čekali na 
první děti. Z počátku to vypadalo, že vytrvalý déšť 
řadu rodičů s dětmi odradí, o to větší bylo překva-
pení a radost, když nakonec se programu zúčast-
nilo okolo 80 malých čarodějů a čarodějnic. Ti si 
mohli projit řadu stanovišť, kde na ně čekaly vě-
domostní, kreativní a fyzické úkoly. Velký zájem byl 
tradičně o malování na obličej. Celým programem 
provázel a děti při jejich snažení na stanovištích 
podporoval moderátor rádia Čas Honza Gavelčík, 
který dokázal děti během odpoledne také několi-
krát roztancovat. 

Původně jsme měli v plánu také přestřihnout 
pásku nového dětského hřiště a slavnostně oslavit 
jeho otevření. V rámci improvizovaných podmí-
nek jsme si nakonec alespoň na něj připili nealko-
holickým šampaňským. V 17 hodin přišla řada na 

stavění májky, kterou se i letos podařilo úspěšně 
vztyčit Michalovi Kusému a jeho kolegům. Za od-
borné asistence palkovických hasičů následovalo 
upálení čarodějnice, kterou si před tím děti krás-
ně vyzdobily. I přes nepřízeň a zklamání z vývoje 
počasí musím nakonec říct, že se jednalo o velmi 
podařenou akci. Velmi bych zde chtěl poděko-
vat Štěpánce Pavlíčkové, která vše zorganizovala 
spolu s kulturní komisí obce, SDH Palkovice, Pi-
onýrskou skupinou Miloše Sýkory a dalšími dob-
rovolníky. 

David Kula, místostarosta

Nepřízeň počasí nás nezastavila
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Opět jsme pro Vás v palkovickém kině připravili 
vysílání zápasů z Mistrovství světa v ledním ho-
keji 2019, přijďte si proto již tradičně užít všechny 
zápasy českého národního týmu na velkém plát-
ně a při společném fandění! Během zápasů bude 
otevřen bufet s točeným pivem. 

Hrajeme všechny zápasy českého týmu: 
pátek  10. 5.  od 20:15       ČR x Švédsko
sobota  11. 5.  od 20:15        Norsko x ČR
pondělí  13. 5.  od 16:15        Rusko x ČR
čtvrtek  16. 5.  od 20:15        ČR x Lotyšsko
pátek  17. 5.  od 20:15        ČR x Itálie
neděle  19. 5.  od 16:15        Rakousko x ČR
úterý  21. 5.  od 12:15       ČR x Švýcarsko
+ další zápasy českého týmu dle vývoje turnaje.

Palkovické kino bude patřit mezi jedno z mála 
v ČR, které bude přenosy vysílat. V této souvislos-
ti stojí také za zmínku, že jsme letos docela dost 
přemýšleli o tom, zda hokej hrát či nikoliv. Samotný 
licenční poplatek hrazený České televizi je poměr-
ně velký (větší než běžně promítaný film v kině), 
proto má smysl mistrovství vysílat jen v případě, že 
o něj bude mezi občany zájem. Když jsme v roce 
2015 začínali promítat, průměrná návštěva na jeden 
zápas činila skvělých 62 diváků, v roce 2016 pak 
47 diváků, rok 2017 měl průměrnou návštěvnost 
51 diváků a loňský rok 2018 pak již jen 33 diváků. 
Upřímně řečeno jsme z loňského nižšího zájmu ne-
byli nadšeni, ale i přesto jsme se rozhodli dát hokeji 
letos ještě šanci. Proto, pokud máte skutečně zájem 
o hokej v kině, přijďte s námi fandit! Jen Váš zájem 
rozhodne o tom, zda budeme pokračovat i příští 
rok či nikoliv. Za kulturní komisi David Kula

Mušky chytat nebudeme, ale vás lapíme rádi…
S dětmi jsme se pustili do nacvičování nové-

ho divadelního kousku, a zveme vás na slavnostní 
premiéru, která se uskuteční 2. 6. 2019 v 17:00. 
Vstupenky se budou tentokrát prodávat předem 
na představeních kina nebo v úřední dny na 

Obecním úřadě. Cena jedné vstupenky je 50 Kč. 
Vybrané peníze používáme na nákup kostýmů, vý-
robu kulis nebo odměny pro děti. Zajistěte si svá 
místa včas, na všechny se velice těšíme!

Děti a rodiče z Dětského 
ochotnického souboru Nahlas!

Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 opět v kině

Divadelní představení “Co je štěstí?”
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V sobotu 13. 7. 2019 se uskuteční ve volnočasovém 
areálu za tělocvičnou Festival dechových kapel, pivní 
slavnosti a soutěž ve vaření guláše. „Nej guláš 2019“ 
bude vybírat odborná porota a také návštěvníci akce. 
Do soutěže se můžete přihlásit od 13. 5. 2019 
do 31. 5. 2019 na Obecním úřadě v Palkovicích 
nebo na e-mail: mistostarosta@palkovice.cz 

Maximální počet startujících týmů je 11, 
přednost budou mít ti dříve přihlášení. Přihlá-
šené týmy se musí povinně zúčastnit schůzky, 
která se uskuteční v pondělí 3. 6. 2019 v 18 ho-
din na Obecním úřadě v Palkovicích. V přípa-
dě, že se této schůzky některý tým nezúčastní, 
bude do soutěže vybrán další tým v pořadí.

Pravidla pro soutěžící:
• Registrace soutěžících od 8 hodin, začátek va-

ření od 9.00, ukončení vaření guláše nejpozději 
v 14.00. 

• Ukončení soutěže v 18.00.
• Guláše budou hodnotit účastníci akce bodový-

mi kupóny, které obdrží od pořadatelů při vstu-
pu do areálu společně se zakoupenou vstu-
penkou. Vyhrává kuchařský tým s největším 
počtem bodů. Vedle divácké soutěže proběhne 
i hodnocení gulášů odbornou porotou.

• Hodnotí se také výzdoba, práce a čistota na 
pracovišti a případný doprovodný program 
soutěžících.

• Všechny složky guláše musí být v okamžiku za-
čátku soutěže v tepelně nezpracovaném stavu, 
vývar je povolen, cibule a případná zelenina se 
musí krájet až na místě.

• Podmínkou soutěže je uvaření alespoň 50 porcí 
guláše.

• Maximální počet soutěžících v družstvu je  
6 osob.

• Soutěžící si všechny potřebné věci související 
s vařením a prodejem guláše zajistí sami včetně 
zdroje energie (plyn, dřevo apod.). Startovné 
nebude vybíráno.

• Pořadatel zajistí prodejní stánek prvním osmi 
přihlášeným. Další případní zájemci si musí stá-
nek zajistit sami. 

• Při přípravě i prodeji guláše je nutno dodržovat 
platné hygienické normy a vyhlášky.

• Všechna rizika s přípravou, prodejem i provo-
zem stánků nese soutěžní tým.

• Soutěžící, kteří dovezou již hotový guláš a na 
místě jej budou pouze ohřívat, budou ze sou-
těže vyřazeni.

• Guláš si soutěžící sami prodají účastníkům akce.

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
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Od Habeše k pomníku padlých

Piknik Na Magoni

TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ

Květen je nejenom měsícem lásky, ale také 
obdobím vzpomínání na poslední události 
Druhé světové války. Toulání po okolí Palko-
vic bude tentokráte směřovat k místu odpo-
činku těch, kteří se již osvobození nedočkali. 
Na asfaltku ale zapomeňte. 

Procházka začíná u spodní stanice lanovky 
palkovické sjezdovky poblíž Radového kopce 
(Habeš). Právě tam bylo dne 4. května 1945 za-
tčeno několik mladých mužů, kteří se šli podívat 

z dobře viditelného místa na blížící se vojska Rudé 
armády ze strany od Místku. Chlapci byli tenkrát 
zajati v domnění, že jde o partyzány a popraveni 
v Zátopkově kamenolomu na Myslíku. „Můj strýc 
Václav Volný, šel tenkrát na obecní úřad vysvětlo-
vat, že jde o omyl a já ho ten den viděla naposle-
dy. Vyměnil se se svým synem Jiřím a sám šel na 
smrt,“ uvádí rodačka z Palkovic paní Libuše Iván-
ková rozená Brázdová. Mezi posledními válečnými 
oběťmi byl mimo jiné i její spolužák Jaroslav Mališ.

Po vystoupání na Skalní vrch ve výšce 400 m. 
n. m. se otevírají první výhledy na Palkovice a Frý-
dek-Místek s přehradou Olešnou, které dobře 
znají lyžaři vystupující na tomto místě z lanov-
ky (kotvy). Právě nad posledním sloupem začíná 
úzká lesní cestička, která ústí na rozcestí tří dalších 
cest/směrů. Naše trasa pokračuje vlevo přes lesní 
olšinu a zhruba po 200 metrech se otevírá pohled 

na vrchol Na Magoni (497 m. n. m.), který kromě 
výhledů na hřebeny Palkovic a také Ondřejníku 
nabízí odpočinek v podobě dřevěného přístřešku 
a laviček. Sběratelé turistických razítek zde najdou 
schránku s příslušenstvím, kde si mohou opatřit 
další štempl do sbírky. V případě pěkného počasí 
je to také ideální místo k pikniku či opékání buřtů 
(u přístřešku je i ohniště).



3/2019

28

Komu patří Králova hora?
Po krátkém zastavení následuje hřebenovka 

přes Babí horu (543 m. n. m.) a Rozsušky s mír-
ně zvlněným terénem až nad úroveň Myslíka na 
Královu horu (556 m.n.m.). Podle jedné z legend 
prý vrch ukrývá veliký poklad, který tu ukryl uro-
zený král bloudící s nákladem po široširém kraji 
neznámo odkud a kam. Panovník, jenž nechtěl 
válek a násilí, raději svou zemi opustil a tu upro-
střed malé vísky se před ním rozprostřela nád-
herná malebná údolí, obdělaná pole a panenské 
vrcholky hor. Zůstal a žil po dlouhá léta v bratr-
ství s pastýři ovcí a jejich ženami a zelenou horu 
čnící nad kolibami pojmenoval Králova hora. Po 
jeho smrti našli pastýři při kopání hrobu králov-
skou korunu, kterou také uložili na místo jeho 
posledního odpočinku. A právě zde prý vyrost-
ly tři mohutné duby, pod kterými sní svůj věčný 
sen. Nejen pro tuto pozoruhodnou legendu se 
v minulosti vedly spory o území Královy hory, 
ze které vedly cesty do pěti vesnic. „O Královu 
horu se dlouho přeli Kozlovjané, kteří byli velcí 

patrioti a toto území si chtěli přivlastnit. Neměli 
však pravdu,“ říká Jindřich Plaček, palkovický pa-
triot a zakladatel oddílu Modré šípy, který tyto 
skutečnosti zjišťoval na úřadech v Opavě. Koz-
lovjané však nepřišli zkrátka – patří jim nedale-
ká Kozlovická hora 612 m.n.m.), která již územ-
ně spadá do jejich katastru. Z Královy hory vede 
strmě dolů pěšina po louce, která přímo vybízí 
k rychlejšímu sestupu, v letních měsících možná 
i k válení sudů. Po zhruba půl kilometru se lesní 
cesta změní v asfaltku, končící u kaple Sedmibo-
lestné Panny Marie na Myslíku. Do její bezpro-
střední blízkosti byl také z protější strany silnice 
přemístěn pomník obětí z Palkovic a Metylovic 
zastřelených fašisty a také obětí Druhé světové 
války z Myslíka. Je dobré si připomínat minulost 
a radovat se z volného pohybu za ty, kteří to štěs-
tí neměli… Z Myslíka do Palkovic se můžete vydat 
přes protější stranu Hůrek a vrch Kubánkov. Více 
o něm ale až někdy příště. 

Lenka Vašková
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

V pátek 29. 3. 2019 jsme se zúčastnili slavnost-
ní schůze k 25. výročí založení Klubu seniorů ve 
Fryčovicích, na pozvání jeho předsedy pana Zdeň-
ka Míčka, jenž v úvodu zhodnotil uplynulé ob-
dobí. Po zdravicích zástupců zúčastněných klubů 
seniorů následovalo milé vystoupení dětí z jejich 
mateřské školky. Úsměvy vyloudily „Novobělské 
babičky“ za velmi vtipné a veselé písničky a scén-
ky doplněné rozmarnými kostýmy. Chutné jídlo, 
bohatá tombola a živá hudba jen slavnostní atmo-
sféru podtrhnuly. Naši čtyři zástupci se nejenom 
zúčastnili, ale i vyměňovali zkušenosti z činnosti 
Klubu seniorů na Hukvaldech, prezentovaným její 
předsedkyní paní Dagmar Blahutovou. Inspirativ-
ních informací není nikdy dost.

Dne 17. 4. 2019 přivítala zcela zaplněná klu-
bovna paní Marcelou Kotzurovou, která vedla 
besedu o odkyselení organismu, protože ky-
selý organismus spouští řadu nemocí. Každý 
z 29 účastníků obdržel slosovatelný lístek, do 
něhož si vepsal svůj výsledek z měření pH orga-
nismu a své nemoci z výčtů prezentovaného paní 
Kotzurovou. Tyto nemoci přímo způsobují zaky-
selení organismu a je nutné, aby si každý uvědo-
mil, které nemoci má a tyto pak řešil. Hodnota 
pH 6,3 a nižší znamená překyselení organismu. 
Svoji prezentaci, pod názvem „Kyseláč a baculka“ 
doplňovala vlastními zkušenostmi s řešením výše 
uvedeného problému, který ji trápil a následně 
vedl k jeho řešení. Zdůraznila jednotlivé fáze při 
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řešení odkyselení organismu, kterými jsou odky-
selení a detoxikace, spalování tuků, harmonizace 
metabolismu a cílový udržitelný stav. Odkyselení 
si vyžaduje kyseliny ředit vodou, následně je ne-
utralizovat zásaditými látkami a vodou je rovněž 
odplavit. Je nutné si uvědomit, že zásobárny ži-
vin nebo škodlivých usazenin jsou umístěny ve 
vlasech, vlasové pokožce, zubech, nehtech, kůži, 
kloubech, kostech a v žilách. A tyto oblasti je nut-
né chránit, pokud jsou zdravé nebo je léčit, jed-
ná-li se o škodlivé usazeniny. Závěrem paní Kot-
zurová představila prostředky ke snížení kyselosti 
organismu, které si mohli účastníci besedy za-
koupit a někteří si je taky zakoupili. Rovněž bylo 
vylosováno 5 výherců, kteří si vybrali prostředky 
podle svých potřeb. 

Co nás čeká?
Na středu 12. 6. 2019 plánujeme tradiční sma-

žení vaječiny doprovázené 2. ročníkem sportov-
ních her. Akce proběhne od 15 hodin v areálu 

Sportovně kulturního a společenského centra na 
Myslíku. Přijďte ochutnat skvělou vaječinu a záro-
veň protáhnout své tělo a něco málo udělat pro 
své zdraví. Jste vítání.

Doporučujeme Vám sledovat naše vývěsky, na 
kterých se objevují i neplánované akce, např. vy-
cházky do okolí obce.

Společenská rubrika:
V měsíci květnu 2019 oslaví svá kulatá životní 

jubilea Magdaléna Horsáková, Eliška Němco-
vá, Miloslav Kahánek a Zdenka Židková z Pal-
kovic a Vlasta Zemanová z Myslíku a v měsíci 
červnu 2019 pak Jarmila Hudečková, Milan Zlý, 
Ludmila Kulová a Božena Geletová z Palkovic 
a Ludmila Adamovská z Myslíku. Všem oslaven-
cům srdečně blahopřejeme a přejeme jim pevné 
zdraví, rodinnou pohodu a nakažlivý optimismus 
do dalšího života.

Za výbor Senior klubu Palkovice 
Mgr. Josef Gavlas, jednatel
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SPORT

Ve dnech 13. a 14. dubna 2019 se v palkovické 
tělocvičně uskutečnila kvalifikace do 2. NL ve vo-
lejbale mužů. Naše mužské družstvo se v posled-
ních letech drží na špici Krajského přeboru a stejně 
jako loni se stalo přeborníkem Moravskoslezského 
kraje. Podobně jako loni mělo také díky tomu prá-
vo hrát kvalifikaci s přeborníky dalších krajů o po-
stup do druhé Národní ligy. 

V loňském roce jsme bojovali o postup v Lan-
škrouně, kde jsme neuspěli, a proto jsme se na le-
tošní kvalifikaci připravovali mnohem zodpověd-
něji. Dokonce jsme dostali možnost tento „svá-
tek volejbalu“ organizovat v naší vesnici. V rámci 
poslední průpravy jsme proto organizovali týden 
předem i přípravný již 38. ročník Velikonočního 
turnaje. Turnaj jsme sice vyhráli před druholigo-
vým družstvem, hrajícím pod hlavičkou Morávky, 
což ukázalo naši dobrou připravenost, nicméně se 
zde zranil náš hlavní nahrávač a tvůrce hry, což 
znamenalo velkou komplikaci.  

Na kvalifikační turnaj se kromě nás nominova-
la družstva KOMETA Brno, SKP Holešov a TJ Ště-
pánov u Olomouce. Na přípravě akce se podílel 
celý volejbalový oddíl, ale chtěli bychom vyzdvih-
nout zejména práci rodiny Mičulkových, která se 
starala o zázemí pro hráče i diváky a Tomáše Troj-
čínského, který řešil propagaci celé akce. Rovněž 
bychom chtěli poděkovat za podporu zástupcům 
obce v čele s panem starostou a taky fotbalistům, 
se kterými jsme se museli podělit o šatny. Věřím, 
že se museli trochu uskromnit při svých domácích 
utkáních naposledy. Po prázdninách už budou 
užívat zbrusu nové zázemí. Nejvíce ze všeho, ale 
děkujeme všem divákům, kteří byli skvělí a vytvo-
řili fantastickou kulisu během obou hracích dnů. 
Opět po delší době praskala tělocvična ve švech.

Přes všechno úsilí, které jsme všichni do po-
sledního turnaje vložili se nám nakonec nepoda-
řilo ukořistit jedno zde dvou postupových míst 
a skončili jsme až na třetím nepostupovém místě. 

II. Národní volejbalová liga mužů se bude  
v Palkovicích znovu hrát
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Mistrovství České republiky v turistickém závodě v Palkovicích

Oddíl Žlutý kvítek zve 22. 6. 2019 
občany Metylovic a Palkovic, aby při-
šli do SKI areálu v Palkovicích (tj. areál 
sjezdovky) podpořit účastníky mist-
rovství České republiky v turistic-
kém závodě, které se koná pod zášti-
tou hejtmana Moravskoslezského 
kraje, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Nástup a zahájení závodu je  
v 9:30 hodin, výdej čipů 9:45 – 
10:15 hodin, start závodu v 10:30 
hodin.

Pro 35 zájemců o turistický zá-
vod je možnost se do 17. 6. 2019 
do 22:00 hodin registrovat v kate-
gorii OPEN na e-mail mcr2019tz@

Těžko se mi o tom hovoří i s odstupem od této 
akce, protože jsem doufal v lepší výsledek. Všech-
ny zápasy byly vzácně vyrovnané a rozhodova-
lo se v koncovkách. Nicméně je to sport a vyhrát 
může vždy jen jeden.

Po ukončeném prvním sobotním zápasu pro-
běhla na hrací ploše malá slavnost, kdy předseda 
Okresního a zároveň i Krajského volejbalového sva-
zu Vavřinec Pečinka ocenil Kamila Zemana Čestným 
uznáním za rozvoj volejbalu v našem okrese.

Štěstí se na nás ale nakonec usmálo. Hráči Ho-
lešova, kteří skončili na druhém místě za vítěznou 
KOMETOU Brno nám oznámili, že postupovat do 
vyšší soutěže nechtějí a licenci na II. Národní ligu 
nám jako dalšímu v pořadí přenechávají. Mez naši-
mi hráči se rozhořela velká diskuze s nejrůznějšími 

názory, na jejímž konci jsme se jako tým a oddíl 
rozhodli zkusit si tu vyšší soutěž zahrát. Máme 
celkem široký mladý tým, který má perspekti-
vu k tomu, aby se zlepšoval. Je zde fůra našich 
vlastních odchovanců, kteří mají navíc než vyhrá-
vat s přehledem Krajský přebor. Máme zde i pře-
spolní kvalitní hráče, kteří dohromady tvoří dob-
rou partu, která ještě neřekla své poslední slovo. 
Popřejme jim tedy hodně štěstí v novém soutěžní 
ročníku druhé Národní ligy. A doufám, že udělají 
vše proto, aby nám dokázali, že náš nestandard-
ní postup do vyšší soutěže nebyl chybou. Od října 
vás tedy zveme na ligový volejbal v Palkovicích. Do 
haly se již bude chodit vchodem z průčelí dostav-
by tělocvičny s vůní novoty.

Vypracoval Jaromír Ivánek a kolektiv
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Tenis – badminton TJ Sokol Palkovice

Začíná letní sezóna, oddíloví hráči badminto-
nu se pomalu přesouvají na tenistové kurty, které 
v letošním roce projdou malou údržbou – opravou 
a úpravou betonového základu oplocení. 

Partnerem pro finance je také v letošním roce 
nadace OKD Srdcovka, u které se nám opakova-
ně daří získávat přízeň k rozvoji a udržení sportu 
v Palkovicích. Výše příspěvku pokryje opracování 
uvolněných a poškozených částí, opravu spár, za-
broušení, penetraci a ochranný estetický zátěr. To, 
co příspěvek nepokryje, dofinancujeme z vlastních 
zdrojů. 

Všichni, co chtějí hrát tenis a využít sportoviště 
s umělým povrchem, si mají možnost kurty zare-
zervovat prostřednictvím rezervačního systému 
na stránkách www.tjsokolpalkovice.cz - rezerva-
ce kurtů, nebo telefonicky. Přehledné zobrazení 

umožnuje okamžitý náhled obsazenosti a jeho 
využití.

Každodenní přednost však mají naši nejmen-
ší hráči pod vedením trenérů Tenisové akademie 
Adama Vejmelky. Ti pro letošní rok chystají rozší-
ření svých tréninkových hodin a během léta něko-
lik tenisových táborů.

Tenisový oddíl umožňuje využití vloni vybudo-
vané nácvikové tenisové stěny dětským zájemcům 
zcela zdarma i s možností zapůjčení tenisových 
raket a tenisáků.  

Pravidelný zájemcům hry tenisu nabízíme 
členství v oddíle za celoroční členský příspěvek 
800,- Kč a dětem a mládeži do 18 let věku za cenu 
500,- Kč. Pro více informací nás kontaktujte na tel. 
608 46 86 23.

Mgr. Petr Gřes

gmail.com (předmět OPEN) a vyzkoušet si trať 
a disciplíny vlastního závodu. Pro účastníky ka-
tegorie OPEN činí startovné 50 Kč a v přihlášce 
je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, rok 
narození, název obce nebo města, v němž bydlí. 
Přihlášením je dán souhlas se zpracováním osob-
ních údajů, které jsou součástí propozic závodu na 
www.turisticky-zavod.cz. Podmínkou kategorie 
OPEN je, aby závodník nebyl v letech 2018 
a 2019 účastníkem Českého poháru v turistic-
kém závodě.

Turistický závod – kategorie OPEN – je běh 
jednotlivců v terénu o délce 3 km, při němž je trať 
označena fáborky modré barvy (pro účastníky 
MČR budou ještě vyznačené fáborky bílé a červené 
barvy). Na trati je umístěna řada kontrolních stano-
višť, které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji, 
např. hod míčkem (pro kategorii OPEN bez rozdí-
lu věků ze vzdálenosti 10 metrů), vázání jednoho 
z 6 základních uzlů, přechod lanové lávky, plížení, 
orientace mapy, určování dřevin, turistických a to-
pografických památek, hlavních měst Evropské 

unie. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně 
splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připo-
čítávají k běžeckému času. Veškeré soutěžní úkoly 
pro kategorii OPEN se plní se znalostí nejmladšího 
žactva a budou umístěné na modrém podkladě. 
Každá testová otázka má čtyři možnosti, z nichž je 
jen jedna správně. Správná odpověď se do star-
tovního průkazu zaznamenává křížkem. Odpovědi 
zaznamenané jiným způsobem nebo dvě odpo-
vědi v jedné otázce jsou odpověďmi nesprávný-
mi. Testové obrázky jsou umístěny na http://zlu-
tykvitek.eu/zavody/.

Každý závodník kategorie OPEN musí mít s se-
bou průkaz pojištěnce (pro případ úrazu), psací 
potřeby a na startu mít správně připevněn čip 
na noze, který mu bude zapůjčen v den startu 
a podle něhož se bude měřit čas strávený na tra-
ti (čas měří http://sportchip.cz). Zároveň bude 
prováděno i ruční měření, přičemž pro započítá-
vání časů mají přednost výsledky elektronické. Za 
zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně 
odpovídá rodič dítěte, u starších 18 let nese odpo-
vědnost každý závodník sám.

„Stadion je pro diváky,  
my běžci máme přírodu, ta je o mnoho lepší.“

(Juha Vaantainem)
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Valná hromada TJ Sokol Palkovice

Dne 5. dubna 2019 se uskutečnila Valná hromada TJ Sokol Palkovice v sále Restaurace pod Habešem. 
Úvodní slovo přednesl předseda organizace Jaroslav Čechmánek, následovaly zprávy oddílů, výstupy 
finančního i kontrolního výboru s finančním zhodnocením a závěrem tradiční guláš.

Jelikož jsme nejpočetnější organizací v obci s více jak šesti sty členy, a tak velký sál v obci není, aby se 
mohli všichni zúčastnit, přinášíme také ostatním sportovcům slova, která k účastníkům zazněla. Rekapitu-
lace uplynulého období, poděkování, současný stav i vyhlídky které nás čekají. 

Mgr. Petr Gřes – tajemník TJ Sokol Palkovice

„Vážené dámy, pánové, sportov-
ní hosté, již se mi stále nechce ří-
kat kolik čeho uběhlo, kolik vody 
proteklo, prostě je tu další Val-
ná hromada, je tu další duben, 
a my se znovu scházíme zhodno-
tit uběhlý rok 2018 v naší TJ Sokol 
Palkovice …“

… jde o první rok nového nebo spíše 
staronového výboru TJ. Výbor ve stejném složení 
zahajuje již třetí volební období a jako každý rok, 
tak i každý měsíc se schází v klubovně TJ, popří-
padě ve venkovním areálu TJ, aby řešil úkoly, které 
v rámci činnosti TJ nastanou. 

Práce výboru je posledních letech zaměřena 
především na zajištění programů a grantů, které 
se vyhlašují na podporu činnosti tělovýchovných 
jednot. Toto je oproti minulým létům veliký roz-
díl. Tyto granty a programy přináší peníze, což je 
určitě velice dobrý počin ze strany státní správy, 
ale přináší to především novou práci a nové úkoly 
pro holky z výboru, které se musí poprat s různými 
programy a tabulkami tak, aby vše sedělo a my 
měli vše správně připraveno. Je však i na vedou-
cích oddílů, aby s tím pracovali a veškeré podklady 
měli i oni včas a správně připravené. Pravdou je, 
že dnes už podklady dodávají včas a jen s malými 
chybami, které se operativně vyřeší. Musím říct, 
že si s tím holky v čele s Jiřkou Opělovou poradí 
velice dobře a veškeré dotační programy jsou po-
dávány úspěšně. 

Díky tomu se k nám v roce 2018 dostalo z MŠMT 
180 000 Kč. Tyto peníze slouží především mládeži 
na její činnost, ale část je možno použit i na sprá-
vu majetku TJ. Novým programem byl program 
z Moravskoslezského kraje na činnost tělovýchov-
ných jednot. Tento se pro nás stal také úspěšný 
a my dostali nejvyšší možnou částku 100 000 Kč. 
Některé programy mají hodně šibeniční termíny, 

co se vypracování týče, a když vám do 
toho vstoupí a prolíná se ještě vy-
účtování jiných dotačních programů, 
je to někdy hodně hektické a složité, 
a protože to holky dělají ve volném 
čase patří jim poděkování.

Dalším grantem, ve kterém se nám 
daří získávat finanční prostředky je grant 

Nadace OKD – Srdcovka. Ten vloni dostal 
maximálních 30 tisíc na výstavbu tréninkové stěny 
pro volejbal a tenis. A na co se nesmí zapomenout 
je dotace Obce Palkovice, který nám poskytuje 
dotace ve výši 150 000 Kč. K tomu ještě individuál-
ní dotace pro jednotlivé oddíly na jednotlivé akce 
nebo vybavení sportoviště. I v tomto jsou nemalé 
prostředky, které nám zaručují plynulý chod od-
dílů.

Mnozí, kteří tu sedíte víte, že jsem v nedaleké 
minulosti hovořil o tom, jak je to s malým sportem 
složité, těžké, že mnoho jednot v okrese mělo exi-
stenční problémy. Ano, bylo tomu tak a my nebyli 
výjimkou. Neříkám, že jsme byli ve fázi ukončení 
činnosti, to určitě ne, a tady se projevil jasnovidný 
pohled Jarka Šupiny a ostatních členů výboru, že 
prostě finanční prostředky rozdělili na jednotlivé 
oddíly a tím jim dali samostatné hospodaření. 
Proto jsme tuto krizi překonali, i když se možná 
chod TJ trochu zpomalil, omezily se náklady, ale 
sportovní život šel dál.

To že nedošlo ke kolapsu TJ je zásluha Obce 
Palkovice, která nás i v těch těžkých chvílích podr-
žela nad vodou. Podržela a drží nás stále. Jasným 
důkazem je to, co všichni vidíme na vlastní oči. 
Vidíme to, když jdeme sportovat či závodit do tě-
locvičny, nebo jen do lékárny či na poštu. Vidíme 
rozestavěnou budovu dalšího sportoviště, dalšího 
sálu, šaten a s tím i splněný sen mnoha generací. 
Je to budova, do které Obec Palkovice investuje 
své prostředky, protože na tuto stavbu se žádná 
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dotace se doposud nepodařila zajistit. Za to, že 
se dala do této stavby jí patří velké poděkovaní 
a pochvala určitě přijde i v příspěvcích některých 
oddílů.

Touto budovou vlastně završíme kompletaci 
celého sportovního areálu, co se budov, cvičeb-
ních sálů a šaten týče. Stává se z toho komplex, 
který v našem „vesnickém“ měřítku nemá obdo-
by. Nemyslím, že najdeme obce, kde je takové 
zabezpečení pro sport a pohyb. Tak jak mnoho 
generací před námi prahlo po cvičebním sále, 
toužili po tom, aby nemuseli cvičit „U Tomisů“, 
ale měli svůj cvičební stánek a jak se jim ten sen 
splnil a byla vystavěna první tělocvična, jak dal-
ší generace sportovců „pod vysokou sítí“ toužilo 
mít tělocvičnu, kde se mohou odehrávat utkání 
na nejvyšší úrovni a s tím spojené zázemí a jaký 
to byl úspěch, když se otvírala přístavba tělocvič-
ny a s ní další sály a zázemí. Tak další generace 
upírala své zraky a touhy po tom, aby, když honí 
ten kulatý kožený míč po pěkném trávníku, aby 
i oni měli své důstojné zázemí. Mnozí z nich už 
pověsili kopačky na hřebík a rezignovali, že se 
něco takového může podařit. Nedoufali snad ani 
skalní příznivci kopané, že se jednou dočkají dů-
stojných kabin a zázemí. Přesto se i tato genera-
ce dočkala a v nové budově bude plnohodnotné 
zázemí pro kopanou. Současně přibude další sál, 
který bude sloužit dalším oddílům v jejich spor-
tovní činnosti, bude součástí školní výuky pro 
žáky základní školy. Dovolím si říct, že dostavbou 
této budovy bude završena etapa celého spor-
tovního komplexu. Věřím, že se stane úspěšným 
stánkem i za hranicemi obce i kraje. Jak slýchá-
vám z úst lidí ze sportovního prostředí, kteří ani 
mnohdy netuší kde jsou Palkovice, „Vám se tam 
v těch Palkovicích dobře žije, sportuje, máte zase 
další tělocvičnu, to se máte“. To potom potěší na 
duši a jedním dechem dodávám “ano a je to pře-
devším zásluha „obce“, která nás podporuje“

Sportování v TJ není však jen v tělocvičnách, 
ale má i svá venkovní sportoviště. V tomto ohle-
du by se nějaké vady na kráse našly (listí a mech 
z dnes už přerostlých stromů u volejbalových 
kurtů a nově postaveného venkovního hřiště), 
ale na druhou stranu chci říct, že se o něj stará-
me v rámci našich možností. Díky grantu Nada-
ce OKD „Srdcovka“ se nám areál daří zvelebovat 
a vylepšovat. Díky této podpoře jsme vystavěli 
tréninkovou stěnu pro volejbal a tenis. V mi-
nulosti se díky penězům ze Srdcovky vystavělo 
osvětlení, technické zařízení pro tenis, nakoupily 

se sítě na oplocení. I v budoucnu chceme tento 
grant využívat. 

Díky dotačním programům a použitím vlast-
ních prostředků se dostává „venkovní areál“ na 
slušnou úroveň. Má to však háček v podobě toho, 
že se najde pár jedinců, kterým je lhostejno, že 
za vším stojí lidské úsilí a peníze a jeho pubertál-
ní „ukazování se“ před druhými některé věci ničí. 
Netvrdím, že máme škody na majetku nějaké as-
tronomické, ale jsou. Tady si dovolím apelovat na 
trenéry, cvičitele, učitele, aby v rámci svých hodin 
tréninků vštěpovali svěřencům, že to, kde trénují 
a s čím trénují, stálo nemalé prostředky, a že po-
kud to zničí, zůstanou nám jen oči pro pláč a jim 
nezbyde než jít opět k Tomisovi, ale ne cvičit, ale 
za úplně jinou zábavou.

V poslední době se ke mně dostávají signály, že 
takto rozlehlý areál, už nemůže uhlídat holka na 
vrátnici jako správcová, ale možná dojde k tomu, 
že areál dostane osobu, která se o chod sporto-
višť bude starat. To je však ještě věc široké diskuse, 
o tom jak dál v této oblasti. 

Zmínil jsem se o grantech a programech, které 
naší TJ přináší finanční prostředky, zmínil jsem se 
o sportovním komplexu jako celku, že potřebuje 
starost a údržbu, zmínil jsme se o výboru TJ a jeho 
členech, ale nepadlo zde slovo o sportovcích, cvi-
čitelích a trenérech. Naši členskou základnu drží 
v pevných rukách Ivoš Dámek a drží ji tak, že je 
vlastně téměř konstantní (netvrdím, že z TJ nikoho 
nepustí nebo nepřibere), ale za těch „pár“ let co 
jsem ve funkci předsedy TJ osciluje okolo počtu 
600 členů. V tom vidím vaší dobrou práci. Je v tom 
vidět, že umíte vést a vychovat sportovce i své 
nástupce. V každé chvíli jim máte co nabídnout, 
něčím je přitáhnout.

Pravdou je, že ten či onen oddíl v tu a tu dobu 
má určité potíže zajistit trenéra, cvičitele nebo má 
potíže s vlastní základnou. Kdo však tady dlou-
hodobě pracuje, a já za těch 20 let na této žid-
li vidím mnoho stejných tváří, tak vy všichni víte, 
že je doba „hojnosti“ a doba „úhoru“. A obě tyto 
období se prostě prolínají a jedna druhou v určité 
fázi nahradí.

Za tuto práci, která přivedla vaše sportovce 
a cvičence k mnoha úspěchům, zasloužíte po-
děkování a uznání. O to větší uznání vám příslu-
ší za výchovu svých nástupců. To je hlavně vidět 
u oddílů ASPV, volejbalu, něco málo i v kopané. 
U ostatních, jako je oddíl jachtingu a stolního te-
nisu, se ještě musí na této aktivitě zapracovat, ať 
daný oddíl nezanikne „po přeslici“. Tím nechci říct, 
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že lidé ve vedení jsou „staří“ kdepak jen „dříve na-
rození“, ale duchem mladí.

Malou poznámku k oddílům. Tady si držíte vy-
soký standart i přes překážky, které vám sportovní 
život klade pod nohy. Co však vidím rád, je že se 
do oddílů vrací někteří členové, kteří překonali „te-
lecí roky“ u PC nebo u dříve zmiňovaného Tomise 
a stávají se důležitým článkem, přínosem a možná 
i nástupci ve vedení oddílů. Bude jen dobře, když 
dojde k přirozené generační výměně. 

Naše fungování v TJ jako celku, spolupráce 
s OU a sponzory, komunikace mezi oddíly a snad 
můžu říct, že vzájemná úcta mezi námi, je to 
z čeho mám radost. Co mi však dovede zvednout 
adrenalin není to, když prohraju v tenise s Laďou 
Kišou nebo Petrem Gřesem, ale to, jak nás deptají 
úřednici z MŠMT, ČUS, nebo sportovních svazů.  
Tady si dovolím poznámku, že není schůze OV 
ČUSu ve FM, aby nebyl nějaký příkaz, aby nedo-
šlo ke změně už něčeho, co funguje jen proto, 
že ta či ona složka má strach o své “bytí či ne-
bytí“. Jednou je to ten či onen seznam, podruhé 
smlouva a vše se zdvojuje, dupluje. Do toho dal-
ší a další registrace do různých institucí. Odnáší 
to malé oddíly a jednoty, které nemají lidi, kteří 
by se v tom orientovali a ještě vše plnili. Dochází 

i k zániku těchto malých jednot třeba s jedním 
dvěma oddíly.

Stále není jasná koncepce sportu v ČR. Stá-
le je to boj mezi MŠMT a ČUSsem. My se mezi 
těmito „mlýnskými kamey“ musíme snažit splnit 
požadavky, protože sankce jsou tvrdé a my by-
chom mohli přijít o všechny nebo část finančních 
prostředků.

Proto se musím vrátit k tomu, co jsem řekl výše. 
Že jsem rád, že za sebou máme dobrého přítele 
a zastánce v podobě „obce“, se kterou je spolu-
práce na vysoké úrovni, že vycházíme se svými 
sponzory a že z boje mocenských složek díky 
obětavé práci vyjdeme s nějakým tím finančním 
bonusem, který nám ulehčí naše sportovaní a cel-
kový sportovní život.

Závěrem …
„…vyslovuji díky členům výboru a holkám zvlášť 

poděkování za jejich práci, Obci Palkovice za mi-
mořádnou podporu našeho sportu, trenérům a cvi-
čitelům za odvedené výsledky a všem ostatním 
sportovcům za dosažené výsledky. Těm, co nejsou 
členy soutěžních oddílů přeji, aby je pohyb a sport 
neomrzel do dalších let“ - Jaroslav Čechmánek, 
předseda TJ Sokol Palkovice.

Hledáme trenéra
Oddíl kopané TJ Sokol Palkovice 

hledá trenéra/y k družstvům mláde-
že. Nudíš se? Nebaví tě denní ruti-
na? Rád pracuješ mezi mladými lid-
mi? A máš rád sport? Tak právě tebe 
hledáme! Náš klub hledá spolehlivé 
a schopné trenéry i amatéry se smy-
slem pro řád a se sportovním du-
chem, kteří rádi pracují s dětmi a chtějí se i něče-
mu přiučit. Jak je uvedeno, trenérská licence není 
podmínkou. Trenérský kurz je možno absolvovat 

i později. Tréninky probíhají na pří-
rodní trávě, v zimním období v tělo-
cvičně nebo na umělé trávě. Druž-
stva se účastní zimních turnajů, 
okresních soutěží apod. Tato čin-
nost je také finančně ohodnoce-
na. Vyzýváme tímto především nové 
obyvatele Palkovic, kteří by se i tímto 

způsobem chtěli zapojit do života v obci. Po-
třebné informace a kontakty viz stránky fotbalu  
https://fkpalkovice.wixsite.com/fotbal/kontakt
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SPOLKY V OBCI

V pátek 15. 3. 2019 se konala výroční členská 
schůze palkovických zahrádkářů – sešli jsme se 
v restauraci Pod Habešem. Všichni si mohli za-
koupit za zvýhodněnou cenu hnojiva. Samotnou 
schůzi zahájila předsedkyně Lenka Žaarová, nej-
prve všechny přivítala a seznámila s programem, 
který byl tentokrát bohatší o volby. Protože jsme 
pobočný spolek českého svazu zahrádkářů, je le-
tošní rok volební. Opět jsme museli na dalších 5 let 
zvolit naše zástupce – členy výboru a revizní ko-
mise. Byla zvolena volební, mandátová a návrhová 
komise. Pak nás předsedkyně seznámila s činností 
za roky 2014-2018 a hlavně podrobně připomněla 
všechny akce za rok 2018. A že jich zase bylo! 

Přítomní jubilanti letošního roku dostali blaho-
přání ZO: Anna Juchelková, Alena Pochybová, Mi-
lada Halatová, Jarmila Zemánková a krásné výročí 
90 let v srpnu oslaví paní Jarmila Zemanová. Před-
sedkyně paní Lenka Žaarová také poděkovala panu 
Zdeňku Vycpálkovi za jeho dlouholetou aktivní 
činnost ve výboru. Pan Zdeněk se práce ve výboru 

na vlastní žádost vzdal, ale doufáme, že zůstane 
jedním z našich nejaktivnějších členů i nadále. Poté 
nás paní Zemánková seznámila se zprávou o hos-
podaření za uplynulé období a paní Dagmar Be-
lavá za revizní komisi s výsledky kontroly. Všechno 
bylo v pořádku, a tak jsme se ještě dozvěděli plány 
akcí na tento rok. Mandátová komise uznala schůzi 
usnášení schopnou, takže volby proběhly úspěšně. 
Následovala již jen diskuse, usnesení VČS a závěr. 
Poté nás předsedkyně paní Lenka Žaarová pozvala 
ke stolu a následovalo občerstvení.

Výroční členská schůze zahrádkářů

ZAHRÁDKÁŘI
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Protože nám letos počasí přálo, rozhodli jsme se 
s Bc. Jarkem Pavlíčkem uspořádat přímo instruktáž 
na jeho zahradě. Sešli jsme se ve čtvrtek 21. 3. 2019 
na cestě směr Hůrky a postupně to vzali přes vinici, 
jabloňový sad až na zahradu. Dozvěděli jsme se ne-
jen o jím pěstovaných odrůdách, ale taky kdy, které 
hrozny a ovoce dozrává, které jsou nejlepší k jíd-
lu a které druhy révy použít na víno. Samozřejmě 

s praktickou ukázkou jarního řezu. Přímo podle 
velikosti stromu a předpokládané úrody nám pan 
Pavlíček ukázal, co přesně a jak střihnout, ořezat, 
kdy a jak ránu ošetřit… Na závěr jsme pak ochutna-
li něco málo z loňské vinařské úrody. Samozřejmě 
jsme měli i dostatek času na zodpovězení konkrét-
ních dotazů, nejen ohledně ořezu. Děkujeme za 
poskytnuté rady, informace a také výborné víno.

V pátek 29. 3. 2019 v 16 ho-
din v palkovickém kině vystoupi-
la cimbálová muzika RÉVA. Akci 
jsme pořádali společně s klu-
bem seniorů a obcí Palkovice. 
Vyslechli jsme si nejen známé 

lidové písničky, ale i Smetanovu 
Vlast, jazz Glenna Millera a dal-
ší žánry včetně Guns N’Roses. 
Všichni účastníci se aktivně za-
pojovali a všem se vystoupení 
líbilo.

Přednáška – ořez ovocných stromů

Cimbálová muzika RÉVA

V období 2019 – 1923 bude výbor ZO ČZS Pal-
kovice pracovat v tomto složení: 
• Předsedkyně: Lenka Žaarová
• Tajemnice: Mgr. Vladimíra Knollová
• Jednatelka: Mgr. Miroslava Bednářová
• hospodářka: Jarmila Zemánková
• člen: Ing. Magda Kopecká

• člen: Mgr. Jana Radová
• novým členem se stal: Vítězslav Oleják

Revizní komise ve složení:
• předseda: MUDr. Antonín Leder
• člen: Dagmar Belavá
• člen: Jarmila Holinková



3/2019

39

V sobotu 13. 4. 2019 jste nemuseli vařit a mohli 
jste přijít na oběd do restaurace Pod Habešem 
– pan Radek Čepán připravil výbornou speciální 
velikonoční nabídku – předkrm: kachní paštiku, 
polévky, hlavní jídla: kachní prso, stehno nebo 
vepřová panenka a na závěr vynikající čokoládo-
vé suflé.

Od 13 hodin si pak mohly děti nazdobit per-
níčky s tetou Lenkou Žaarovou. Sami si pak vy-
robili ptáčka s Janou Radovou. Maminky si za-
koupily jarní kytičky anebo vyrobily věnec nebo 
ozdobu na dveře, to vše pod dohledem našich 
floristek Jany Radové a Líby Kocichové. Tatín-
ci a kluci pod dozorem Jarka Wojnara ml. zase 
pletli pomlázky na šmigrust. Všichni také mohli  
ochutnat domácího velikonočního beránka 
a mazanec. V restauraci bylo v nabídce veliko-
noční speciální zelené 13° pivo Radas. Kdo přišel, 
určitě nelitoval.

Fotografie ze všech našich akcí najdete na: 
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Za ZO zahrádkářů Lenka Žaarová

Velikonoční odpoledne
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme

Zlatých květů plnou náruč,
k Vašim narozeninám chceme Vám dát,
hodně zdraví, štěstí, lásky
ještě k Tomu chceme Vám přát.

Všechno nejlepší k narozeninám.

V měsíci březnu 2019 oslavili své krásné na-
rozeniny paní Eliška Maršálková 80 let, paní 
Zdeňka Zlá 93 let, paní Ludmila Mertová 80 let,  
pan František Bílek 80 let všichni z Palkovic.  
V měsíci dubnu 2019 slavili své narozeniny paní 
Marie Lukešová 91 let a paní Jiřina Jalůvková  
91 let, obě z Myslíku. V dubnu také slavili pan  
Jaroslav Fuksa 80 let, pan Václav Menšík 80 let, 
pan Jan Seibert 91 let, pan Jaromír Gřes 80 let  
a pan Jaroslav Tesařík 85 let, všichni z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví lás-
ky, štěstí a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupi-
telstvo obce.

Rozloučili jsme se

V neznámý svět šli jste spát, 
zaplakal každý, kdo měl vás rád.

V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní 
Alenou Knězkovou a s panem Milanem Po-
važanem, oba z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou sou-
strast redakční rada Palkovických listů, zastupi-
telstvo a KPOZ.
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Kyselo s houbami (4 porce)

Marinované vuřty

Suroviny:
3/4 litru vody
1/4 litru mléka
1/4 litru kysané smetany
20 g droždí
2 lžíce žitné mouky
2 vejce
1 cibule
30 g másla
4 porce uvařených brambor
hrstka sušených hub
kmín, sůl

Postup:
Houby necháme nabobt-

nat, pak je dáme s kmínem 
a solí do připravené vody. 
Povaříme. Z droždí, mléka 
a mouky připravíme kvá-
sek, který vlijeme do vařící 
polévky za stálého míchání. 
Povaříme, zalijeme kysanou 
smetanou s rozkvedlaný-
mi vejci a přidáme drobně 

nakrájenou cibulku, kterou před tím krátce osma-
hneme na másle. Na talíře dáme uvařené brambo-
ry, které přelijeme horkou polévkou.

Máme jaro, sluníčko krás-
ně svítí, táhne nás to sednout 
si ven, načerpat pozitivní 
energii, dát si oblíbené pi-
večko a k němu třeba… něco 
malého na chuť…no ale co?

Suroviny:
1/2 kg točeného salámu (dle 
nabídky nebo toho, co vám 
zbude v ledničce)
2 velké cibule
3 kyselé okurky
majolka (podle chuti)

Na marinádu: 
1 polévková lžíce hořčice (plnotučná)
2 polévkové lžíce rostlinného oleje

2 polévkové lžíce octa
2 polévkové lžíce kečupu
2 polévkové lžíce worcestro-
vé omáčky
2 kávové lžičky cukru
sůl, pepř (k dochucení)

Postup:
Uzeninu, cibuli a okurky 

nakrájíme na kolečka, zalije-
me marinádou a promícháme s majolkou. Dáme 
do sklenice a necháme 1-2 dny odležet v lednici.

Dobrou chuť a krásné (nejen gastronomické) 
jaro vám přejí Holky v akci.

HOLKY V AKCI

Milí čtenáři, dnes vám 
přinášíme dva jedno-
duché recepty na moc 
dobré pochutiny. Oba 
recepty jsou původem 
z našeho kraje a také už něco 
pamatují. V jednoduchosti je síla, 

takže ani v tomto pří-
padě příprava nezabere 
moc času a možná (bě-

hem ochutnávání) vás to 
„naše vaření“ třeba začne 

i bavit. Držíme palce, ať se 
vám gastronomické dílo podaří.
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NÁZORY OBČANŮ

Skoro v každém programu zasedání zastu-
pitelstva obce najdeme bod „Investiční projekty 
v obci“. V letošních programech zasedání zastupi-
telstva byl i bod „Financování investičních aktivit“. 
Zastupitelé už delší dobu jednají o dalším úvěru 
pro obec Palkovice, tentokrát ve výši 43 milio-
nů korun. Tyto finanční prostředky mají být vyu-
žity na opravu místních komunikací a dostavbu 
tělocvičny. To, zda je zadlužování obce správné či 
nesprávné nechám na zvážení každého čtenáře. 

Když už námi zvolení zastupitelé obce zvažují 
o dlouhodobém zadlužení vesnice, možná by bylo 
fajn, kdyby nás občany Palkovic a Myslíku nechali 
vyjádřit se i k tomu, jak by měly být některé finanč-
ní prostředky obce využity. V naší vesnici je rozjeto 
několik investičních projektů a o dalších se uvažuje. 
Jednou z doposud neukončených investičních akcí 
je například klimatizace v některých třídách místní 
základní školy. Škola je umístěna v těsné blízkosti 
rušné komunikace a v teplejších měsících se nedá 

ve třídách větrat. Přes hluk z cesty by žáci neslyše-
li výklad. Ve třídách, do kterých se celé dopoledne 
opírá sluníčko, je pak velké horko, které žákům brání 
v soustředění. Další investiční projekt, zatím jen na 
papíře, je výstavba Komunitního centra (knihovna, 
klubovny, multifunkční a komerční prostory). A je-
den z projektů, který je zatím jen v úvahách je úprava 
domu služeb na lékařské centrum (3 ordinace lékařů, 
lékárna, optika) s restaurací a komerčními prostory. 

V mnoha městech či obcích velmi dobře fun-
gují participativní rozpočty. Participativní rozpo-
čet umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých 
složkách veřejných výdajů a některé z nich upřed-
nostňovat. Občané mají možnost rozhodovat 
o tom, jak jsou obecní peníze vynakládány. Aby-
chom s finančními prostředky naučili hospodařit 
i naše děti a náctileté, fungují participativní roz-
počty i v některých školách. To, zda bychom v naší 
obci mohli využít participativní rozpočet, zase ne-
chám na zvážení zastupitelů.  Bc. Jana Ručková

Investiční projekty v obci a jejich financování
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Neděle 12. 5. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Čertí brko
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řeme-
slníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však 
přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu 
zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do 
Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz 
událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i sa-
motného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera 

i získal srdce krásné Markétky.
Pohádka / Česko / Slovensko, 2018, 99 min / ČSFD 63 % / přístupný

Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta,  

Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg, Jakub Žáček, Michal Dalecký a další.

Pátek 24. 5. 2019 v 19:30

Cena za štěstí
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu 
obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí 
někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet naději 
a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film Cena za štěstí odvíjí samostatné osudy 
několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký 

příběh života.. 
Drama / Česko / 2019 / 92 min / ČSFD 44 % / 12+

Režie: Olga Dabrowská
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl,  

Klára Pollertová-Trojanová, Olga Wdowiaková, Ladislav Trojan, Josef Trojan a další.

Pátek 31. 5. 2019 v 19:30

Co jsme komu zase udělali?
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu 
s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo se 
jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové 

KINO PALKOVICE

Program kina duben - květen
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Rachid, David, Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu 
přijdou právě Cloude a Marie Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou po celém světě 
dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe 
tak, že jim dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle 

svorně s velkou chutí nadávali.
Komedie / Francie / 2019 / 98 min / ČSFD 76 % / 12+

Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Ary Abittan, Julia Piaton, Medi Sadoun,  

Chantal Lauby, Frédéric Chau, Émilie Caen, Noom Diawara, Pascal N‘Zonzi a další.

Pátek 7. 6. 2019 v 19:30

Vdovy
Dnešní Chicago, město špinavé brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři ozbrojení zločinci jsou po-
licií nemilosrdně odpraveni při pokusu o loupež hodně velkého balíku peněz. Skoro nic po nich nezů-
stane, jen jejich vdovy, kterým zanechají hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto  
dluhy, vztek a zármutek náhle osamělé ženy spojí dohromady. Pochopí, že když potáhnou za jeden 
provaz, dokáží všechno. Promění se na velmi schopnou údernou jednotku rozhodnutou vzít své osudy  

do vlastních rukou.
Drama / Krimi / Thriller / USA / Velká Británie / 2018 / 129 min / ČSFD 63 % / 12+

Režie: Steve McQueen
Hrají: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, 

Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver a další.

Neděle 9. 6. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Psí domov
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne 
však Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň 
osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí 

a nástrahy velkého neznámého světa…
Dobrodružný / Rodinný / USA / 2019 / 92 min / ČSFD 69 % / přístupný

Režie: Charles Martin Smith
Hrají: Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Bryce Dallas Howard, Wes Studi,  

Barry Watson, Tammy Gillis, Jonah Hauer-King, Chris Bauer, John Cassini a další.

Neděle 16. 6. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Putování se sobíkem
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v Laponsku, což je krajina na severu Evropy, jejíž 
největší část leží až za polárním kruhem. Nezní to moc povzbudivě. Takový sobík si ale na drsné podmínky 
snadno navykne. Hned po narození se dokáže rychle postavit na nohy, stačí mu na to pouhých pět minut. 
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Za dalších pět minut se naučí chodit a do čtvrt hodiny umí plavat i pelášit sněhem. Díky svým širokým 
kopýtkům se může v závějích pohybovat rychle a na pastvu také není příliš náročný. Spokojí se s trochou 
trávy i mechu, ale jeho nejoblíbenější pochoutkou je lišejník. A jestli je mu zima? Kdepak. Mohutná srst mu 
umožňuje přežít teplotu i okolo -40°C. Při svém putování Laponskem Ailo potkává další obyvatele této 

nádherné krajiny.
Dobrodružný / Rodinný / Francie / Finsko / Norsko / 2018 / 86 min / ČSFD 81 % / přístupný

Režie: Guillaume Maidatchevsky
Hrají: Peter Franzén (vyp.)

Neděle 23. 6. 2019 v 17:00 (rodinné představení)

Grinch
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně 
rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat 
svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například když jeho lednice 
a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí 
nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den. Domy jsou 
obsypané světly, koledy zní na každém kroku, děti si připravují seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví, 
a to všechno působí na Grinche jako červený hadr na býka. A když se pak ještě dozví, že letošní vánoční 
svátky by měly být ve vesničce třikrát opulentnější než v jiných letech, rozhodne se to celé zarazit a vánoční 

atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod nosem. 
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / 2018 / 86 min / ČSFD 69 % / přístupný

Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier
Hrají: Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Pharrell Williams (vyp.), Angela Lansbury,  

Kenan Thompson, Cameron Seely, Ramone Hamilton, Tristan O‘Hare.

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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ŘEMESLA 
…aneb bez práce nejsou koláče 

DĚTSKÝ DEN 
MYSLÍKOVSKÉ HŘIŠTĚ 

1.6. 2019 
OD 14:00 HOD. 

Programová upoutávka 

Sviť měsíčku sviť ať mi šije niť… 
Budko, budko kdo v tobě přebývá? 

Šel zahradník do zahrady s motykou… 
 

OBČERSTVENÍ A NÁPLASTI ZAJIŠTĚNY! 
OD 18 HODIN VEČERNÍ ZÁBAVA 
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ZÁJEZD DO POLSKÝCH ZAHRAD 
 

V sobotu 18. Května 2019, odjezd 7.30 hod. od KD v Palkovicích 
 Výstava azalek a rododendronů  
 Pisarzowice – zahrady, prodej 
 Zahradnictví a park Kapias 

 
Cena zájezdu, včetně vstupného: 
členové 300 Kč, nečlenové 350 Kč a děti 200 Kč 

Další info a platba p. Lenka Žaarová 720751418 

 

 

KDY: v pátek 21.6.2019 od 16 hodin 

KDE: areál zahrádkářů – naproti Rolničky 

S SEBOU: vajíčka a dobrou náladu  Program pro děti zajištěn  

Srdečně zvou zahrádkáři z Palkovic!  
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INZERCE
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Termínový kalendář

14. 5.  Zápis do mateřské školy – ZŠ Palkovice

15. 5.  Senior klub – zájezd do Lešné – odjezd od Kulturního domu – 7.15

18. 5.  Zahrádkáři – zájezd do Polských zahrad – odjezd od Kulturního domu – 7.30

18. 5.  Pochod okolo Palkovic – start v Kulturním domě – 9.00 – 10.30

18. 5.  Palkovická struna – areál bývalé školy (SKSC) na Myslíku – od 14.00

25. 5.  Myslivecké odpoledne se zábavou – myslivecká chata na Bařině – od 13.00

  1. 6.  Dětský den na Myslíku – travnaté hřiště na Myslíku

  2. 6.  Dětské divadelní představení “Co je štěstí?” – Kulturní dům – 17.00

  4. 6.  Konzultace, předávání informací o žácích ZŠ Palkovice

  7. 6.  Zájezd do Prahy – setkání s rodáky a slavnostní mše

  9. 6.  Pouť na Myslíku

12. 6.  Senior klub – smažení vaječiny a 2. ročník sportovních her seniorů
   – SKSC Myslík – od 15.00

13. 6.  Zápis do školní družiny na školní rok 2019/2020

21. 6.  Zahrádkáři – smažení vaječiny – areál zahrádkářů – od 16.00

21. 6.  Pouťová zábava – volnočasový areál u tělocvičny

22. 6.  Mistrovství ČR v Turistickém závodě – zahájení v 9.30 na sjezdovce

23. 6.  Pouť v Palkovicích

29. 6.  Memoriál Miloše Menšíka „O pohár palkovické sjezdovky“

13. 7.  Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti – volnočasový areál 
  za tělocvičnou – od 13.00

24. 8.  Dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou – od 13.00
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Kino Palkovice

MS v ledním hokeji 2019 v palkovickém kině

12. 5.  Čertí brko    (rodinné představení)

24. 5.  Cena za štěstí

31. 5.  Co jsme komu zase udělali?

  7. 6.  Vdovy

  9. 6.  Psí domov    (rodinné představení)

16. 6.  Putování se sobíkem   (rodinné představení)

23. 6.  Grinch     (rodinné představení)

10. 5.  ČR – Švédsko    20:15

11. 5.  ČR – Norsko    20:15

13. 5.  ČR – Rusko    16:15

16. 5.  ČR – Lotyšsko    20:15

17. 5.  ČR – Itálie    20:15

19. 5.  ČR – Rakousko    16:15

21. 5.  ČR – Švýcarsko    12:15

  + další zápasy národního týmu dle vývoje turnaje




