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Úvodní slovo redakční rady

Milí čtenáři Palkovických listů, občané 
obou částí naší obce,

přinášíme vám druhé vydání vašich 
listů. Tentokrát jsme se trochu opozdi-
li oproti termínovému kalendáři. Je to 
dáno tím, že v době uzávěrky právě vy-
pukla tolik skloňovaná pandemie a v tu 
chvíli jsme nevěděli, co se bude dít. Spo-
lečenský život v zemi ztrácel na obrát-
kách a nikdo neuměl říci, co bude zítra. 
My měli připravené velikonoční vydání, 
ale nevěděli jsme, jestli vůbec bude moci 
vyjít. Takže jsme chvíli počkali, než se si-
tuace posune dál a vy dnes máte v ru-
kou „povelikoční“ vydání. Starosta obce 
tím pádem krásně stihl ve svém slovu 
hromadně všem občanům poděkovat za 
pomoc a sounáležitost v době „rouško-
vé“.  Situace se pomalými krůčky nasmě-
rovala k normálu, ale cesta bude ještě 
dlouhá. Vedle pandemie a s ní související 
„módní“ vlně roušek přišlo i jaro, a to je 
moc fajn. Konečně nám počasí dovolilo 
vyjít ven do přírody, abychom se s jistými 
společenskými omezeními mohli pořád-
ně nadechnout. A to doslova. Přejeme 
vám jarní náladu, aby vše kvetlo a pučelo 
nejen v přírodě, ale i ve vašich rodinách 
a k tomu pevné zdraví a spoustu optimi-
smu. Ten je možná úplně nejdůležitější. 
V neposlední řadě samozřejmě také zají-
mavé čtení našich listů.

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Slovo starosty

Obecní Úřad a ZaStuPitelStvO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
jsou za námi Velikonoce, které byly tentokrát 

jiné než v předchozích letech. Kvůli koronovaviro-
vé pandemii jsme nemohli vyrazit na tradiční „ku-
pačky“, setkávat se s přáteli ani se účastnit veliko-
nočních bohoslužeb. Velikonoce jsou nejen svátky 
vítání jara a nového života, ale v křesťankém světě 
jsou oslavou „zmrtvýchvstání Ježíše Krista“ neboli 
„vzkříšení“. A tak i já věřím, že s přicházejícím ja-
rem bude pandemie ustupovat a pomalu bude 
docházet ke „vzkříšení“ běžného života, na který 
jsme byli zvyklí.

Moc mě těší, jak zodpovědně jsme se v době 
nouzového stavu chovali a jak moc jsme k sobě 
byli ohleduplní a solidární. Byl bych velmi rád, 
kdyby nám tato ohleduplnost a solidarita vydržela 
i nadále.

Mockrát jsem už děkoval všem dobrovolníkům, 
hasičům, policii, krizovému štábu, všem lidem, 
kteří šili roušky, technickým pracovníkům, dokto-
rům a zdravotním sestrám. Zvlášť bych, ale chtěl 
poděkovat všem prodavačkám a prodavačům jak 

v obchodech s potravinami, tak v ostatních pro-
dejnách a provozovnách (např. poště), protože ten 
tlak na ně musel být obrovský. Když si představí-
te, kolik lidí se přes den v obchodě vystřídá, jaký 
stísněný prostor tam často je a když ještě všude 
kolem sebe vidíte možnost nákazy koronavirem, 
tak jim tu práci závidí asi málokdo. Myslím si, že 
ta práce musela být jak fyzicky, tak duševně vel-
mi náročná. Abych se přiznal, právě o prodavačky, 
jsem měl největší strach. Měl jsem obavu z toho, 
aby třeba nepřestaly chodit do práce a obchody se 
nezavřely, což by velmi zkomplikovalo zásobování 
obyvatelstva především potravinami a potřebami 
běžného života. Takže ještě jednou děkujeme.

Milí spoluobčané, společenský život se na chvíli 
zastavil, ale věřím, že jste si o to více užili sami 
sebe. A že jste třeba při vycházkách objevili spous-
tu nových zákoutí ať už na Myslíku či v Palkovicích. 

Do dalšího období vám přeji hodně hezkých 
jarních dnů, brzké vítězství nad pandemií a tím sa-
mozřejmě pevné zdraví a spokojenost.

Váš starosta Radim Bača

usnesení

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 13. 2. 2020 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce Radima Bači o opravě potoku Václavka.
2. Informaci starosty obce Radima Bači o reklamaci kanalizace u společnosti Metrostav.
3. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 16. 12. 2019.
4. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 13. 12. 2019, 27. 12. 2019, 2. 1. 2020 a 20. 1. 2020.
5. Zhotovení desky na pomníku padlých I. a II. sv. války ve verzi dle národnosti jednotlivých padlých 

v přepisu latinkou.
6. Záznam o úpravě schváleného rozpočtu pro rok 2020 z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb. 

o rozpočtové skladbě, která je účinná od 1. 1. 2020.
7. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-12/2019.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Ing. Tomáš Huďa.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Ing. David Kula, Ph.D., MBA a Petr Kreuzmann.
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4. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020.
5. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Evou Samelovou a Obcí 

Palkovice ve věci prodeje pozemku par. č. 1550/31 o výměře 45 m2, který vznikl na základě Geo-
metrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromírem Lipusem 
a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce na celém pozemku parc. 
č. 1550/1 a pozemku par. č. 1550/31 vše v k.ú.  Palkovice

6. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Ing. Danielem Pavlechem, 
Ing. Radomírou Pavlech a Obcí Palkovice ve věci prodeje pozemku par. č. 1550/34 o výměře 24 m2, 
který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném 
Ing. Jaromírem Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na celém pozemku parc. č. 1550/18 a pozemku par. č. 1550/34 vše v k.ú Palkovice.

7. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Jaroslavem Vlčkem, Marce-
lou Vlčkovou a Obcí Palkovice ve věci prodeje pozemku par. č. 1550/33 o výměře 28 m2, který vznikl 
na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromí-
rem Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce na celém 
pozemku parc. č. 1550/24, pozemku par. č. 1550/17 a pozemku par. č. 1550/33 vše v k.ú. Palkovice.

8. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Ing. Františkem Štěpá-
nem, Violou Štěpánovou a Obcí Palkovice ve věci prodeje pozemku par. č. 1550/32 o výměře 27 m2, 
který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném 
Ing. Jaromírem Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na celém pozemku parc. č. 1550/23, pozemku par. č. 1550/16 vše v k.ú Palkovice

9. Kupní smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Ing. Petrem Kulou a Obci Palkovice 
ve věci koupě pozemků par. č. 580, o výměře 17 m2, par. č. 3100/12, o výměře 635 m2, par. č. 594, 
o výměře 126 m2, par. č. 2458/2, o výměře 25 202 m2 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2458/2, 
orná půda na základě geometrického plánu č. 2178-172/2019 vyhotoveném společností Ing. Igo-
rem Pachlopníkem, tř. T. G. Masaryka 496, par. č. 2462/4 o výměře 13 288 m2, par. č. 2461/2 o vý-
měře 34 m2, par. č. 2459/2 o výměře 326 m2 v k.ú. Palkovice a zřízení věcného břemene služebnosti 
sjezdu a chůze z pozemku par. č. 3100/12 ve prospěch pozemku par. č. 2458/13 vzniklého odděle-
ním z pozemku par. č. 2458/2, orná půda na základě geometrického plánu č. 2178-172/2019.

10. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Josefem Mokrošem a Obci Palkovice 
ve věci směny pozemků parc. č. 1505/3 označený dílem „b“, zahrada o výměře 60 m2 za pozemek 
parc. č. 1505/2 označený dílem „c“, zahrada o výměře 52 m2   dle Geometrického plánu č. 2167-
111/2019 vyhotoveného společnosti GIS-STAVINVEX a.s. 

11. Darovací smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Josefem Večerkem, Danou Večerko-
vou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku par. č. 3097/3, ostatní plocha – ostatní komunikace 
a zřízení věcného břemene služebnosti sjedu a chůze z pozemku 3097/3 a 3097/19 ve prospěch 
pozemku par. č. 2337/2.

12. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice ve věci přijetí daru 
pozemku par. č. 1059/1 ostatní plocha, o výměře 2 370 m2 v k.ú. Myslík.

13. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 
2020, podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na realizaci projektu „Obnova tělo-
cvičny v obci Palkovice“.

III. Pověřuje:
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice, 

a to v oblasti příjmů bez omezení limitu; v oblasti výdajů do výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf, 
s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s platností do 31. 12. 2020.

IV. Vyhlašuje:
1. Záměr darování pozemku par. č. 2397 o výměře 219 m2 v k.ú. Palkovice do vlastnictví Moravsko-

slezského kraje.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1, k. ú. Myslík.
3. Záměr prodeje dílčích vodovodů dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
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V.   Zamítá:
1. Žádost pana Ing. Jaromíra Brlíka o odkup části pozemku p. č. 6/1, k. ú. Palkovice.

VI. Ukládá:
1. Místostarostovi Davidu Kulovi zajistit zveřejnění výzvy k odstranění pevných překážek na po-

zemních komunikacích a odstranění a údržby vegetace rostoucí v blízkosti místních pozemních 
komunikací.

Hlavně béézpééčně 

výzva k odstranění pevných překážek  
a k údržbě zeleně u pozemních komunikací

Zájmem obce je zajistit bezpečnost účastníků 
silničního provozu nejen umísťováním dopravního 
značení, rozhledových zrcadel, prvků upravujících 
rychlost či spolupráci s vlastníky nemovitostí spo-
čívající v odstranění porostů a stavebních prvků, 
ale také v působení na děti.

Obec nechala v minulosti vytvořit v areálu školy 
výukovou dopravní plochu s přenosnými doprav-
ními značkami a nyní přináší pro naše nejmenší 
malou, zábavnou výukovou pomůcku – barevnou 
skládačku, prostřednictvím které si děti osvojí zá-
kladní a zároveň nejrozšířenější dopravní značky 
ve vesnici. 

Společně se spolužáky, rodiči i pedagogy si 
mohou děti zábavnou formou procvičit své do-
vednosti v oblasti zručnosti, znalosti místního pro-
středí i bezpečného chování na silnici. 

Distribuce je zajištěna prostřednictvím palko-
vické základní a mateřské školy. 

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise

Obec Palkovice vyzývá vlastníky nemovitostí, 
kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstrani-
li veškeré předměty umístěné na nezpevněných 
krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, 
sloupky, kovové tyče atd. Tyto předměty tvoří pev-
nou překážku a ohrožuji tak bezpečnost na po-
zemních komunikacích. Dle silničního zákona jsou 
krajnice součástí místních komunikací.

Rovněž chceme občany upozornit na údržbu 
zeleně, kterou si vysázeli před ploty nebo v za-
hradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stro-
my a keře často zasahují do průjezdního profilu 
vozovky. V rámci zajištění bezpečnosti silničního 
provozu a ochrany zeleně žádáme občany, aby 

zajistili odstranění větví tak, aby nezasahovaly 
do průjezdního úseku nebo aby byly minimálně 
3,5 m nad vozovkou. Povinnost údržby zeleně 
vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích. 
V případě zjištění zdroje ohrožení (přerůstající 
větve) silniční správní úřad vyzve vlastníka pozem-
ku k nápravě ve stanové lhůtě. Pokud k ní nedo-
jde, bude rozhodnuto o odstranění tohoto zdroje 
ohrožení na jeho náklady.

Obecní úřad Palkovice stanovuje termín od-
stranění překážek do konce dubna 2020. Děkuje-
me, že na tuto výzvu zareagujete, jedná se o pre-
venci bezpečnosti nás všech.

Rada obce Palkovice



2/2020

6

infOrMace PrO Občany

demografický přehled za rok 2019 

upozornění občanům 

informace Mvdr. anny tylečkové

Vážení občané, vzhledem k množícím se pří-
padům špatných variabilních symbolů (VS) u pla-
teb poplatků a stočného doporučujeme, abyste si 
řádně kontrolovali variabilní symboly při platbách 
bankovním převodem.

Variabilní symbol umožňuje ztotožnit platbu 
s konkrétním případem. Bez jeho uvedení či při 
nesprávném uvedení nebude tedy možno platbu 
jednoznačně přiřadit k danému skutku.

Správným vyplněním VS předejdete případným 
komplikacím. 

Těm, kteří doposud nezaplatili poplatky (odpa-
dy, pes, Palkovické listy) budou postupně rozesí-
lány poštovní poukázky. Vzhledem k nouzovému 
stavu a omezení dostupnosti obecního úřadu pro-
síme občany, aby využili pro platbu poplatků ban-
kovní převod či přiloženou poštovní poukázku. 
Termín splatnosti poplatku je do 31. 5. 2020. 

V případě nejasností se prosím obracejte na Obec-
ní úřad, Vránová Eva, poplatky,
tel: 605 945 322

Na duben tohoto roku bylo plánováno povinné očkování psů proti vzteklině. Vzhledem k současné 
situaci s koronavirem se toto hromadné očkování odsouvá na pozdější dobu. O náhradním termínu bu-
dete včas informováni.

V celkovém počtu obyvatel k 31.12.2019 
(3 414 osob) je započteno 28 cizinců s pobytem 
na území obce Palkovice.

obyvatelé část Palkovice část Myslík obec celkem

stav k 01.01.2019 2 882 498 3 380

v roce 2019:

přihlášení 89 16 105

narození 39 5 44

odhlášení 63 16 79

zemřelí 31 5 36

stav k 31.12.2019 2 916 498 3 414

z toho:

- muži 1 722

- ženy 1 692

nejstarší žena – ročník 1923
nejstarší muž – ročník 1926
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Abychom nepřinášeli 
jen špatné zprávy, máme 
pro Vás novinku. Na místě 
poškozené a blesky obité 
lipky jsme vysadili nový 
odolnější dub a doplnili 
jej lavičkou. Až půjdete 
v budoucnu na procház-
ku z Palkovic na Olešnou, 
určitě místo poslouží pro 
krátké zastavení či odpo-
činek. Pevně věříme, že 
tento dub s lavičkou je 
více než odpovídající ná-
hradou za lipku a stane 
se oblíbeným místem pro 
setkávání i odpočinek.

Radim Bača, starosta

Společnost VodoTech, která odečítá vodo-
měry pro zákazníky SmVaK Ostrava, v souvis-
losti s aktuální situací mění preferovaný způ-
sob zjišťování spotřeby vody.

Z preventivních důvodů a s ohledem na mini-
malizaci potenciálních rizik šíření koronaviru nebu-
dou zaměstnanci Společnosti VoDoTech vstupovat 
do domácností odběratelů, ale bude preferováno 
řešení, při kterém budou odběratele kontaktováni 
telefonicky s žádostí, aby zaměstnanci Společnosti 
VoDoTech nahlásili stav vodoměru. Údaj bude ná-
sledně zadán do systému. 

Dalším alternativním způsobem nahlášení sta-
vu vodoměru je buď telefonicky na bezplatné zá-
kaznické lince 800 292 400, elektronicky na adre-
sách: nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz 

nebo prostřednictvím korespondenčního lístku 
vhozeného do schránek odběratelů. 

Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině přípa-
dů provádí čtyřikrát ročně podle schváleného har-
monogramu, o němž budou odběratelé v dané 
lokalitě předem informováni.

Ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok

Těžební činnost
Celková výše těžeb za sledované období činila 

663,74 m3. Jednalo se o těžbu nahodilou (větrné 
vývraty a kůrovcová). Těžba mýtní úmyslná se ne-
prováděla. 

Pěstební činnost
Příprava ploch určených k zalesnění se prová-

děla na ploše 3,93 ha. Umělá obnova první sad-
bou na ploše 5,29 ha s celkovým počtem sazenic 
46.300 ks (buk, jedle a dub). 

Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých 
a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na 
ploše 0,22 ha v počtu 1.200 ks ( jedle). Byla prove-
dena také ochrana kultur proti okusu zvěří, a to 
namáčením sazenic před výsadbou (41.450 ks) 
a nátěrem proti zimnímu okusu (51.590 ks). 

Dále byla proveden ochrana kultur proti buření, 
a to aplikací totálního herbicidu na ploše 4,33 ha 
a celoplošným vyžínáním na ploše 25,13 ha. 

Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným 
pletivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 5,36 ha 
o celkové délce 3.125 m. 

Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskuteč-
nila na celkové ploše 1,85 ha, likvidace nefunkč-
ního oplocení včetně odvozu materiálu v celkové 
délce 850 m. Oprava oplocení byla provedena 
v celkovém rozsahu 260 hodin.

Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo 
instalováno v porostech 20 ks feromonových la-
pačů s pravidelnými periodickými kontrolami, 
a to 3x měsíčně v období květen – září, celkem 
15 kontrol.

V návaznosti na hospodaření v lesích byla 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje po-
dána „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lesích“ ve výši 61.740,- Kč a „Žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, za-
jištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku“, 
č. 1 ve výši 601.780,- Kč, č. 2 ve výši 58.200,- Kč, 
„Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslez-
ském kraji“, ve výši 211.750,- Kč a „Žádost o po-
skytnutí finančního příspěvku na zmírnění do-
padů kůrovcové kalamity v lesích za období od 
1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 ve výši 264.293,- Kč.

Ing. Jiří Patík, odborný lesní hospodář

Úprava odpočinkového 
místa „u lipky“ 

Hospodaření v obecním lese 
v roce 2019

Odečty vodoměrů SmvaK 
Ostrava ve změněném režimu
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Ve dnech 20. – 21. 2. 2020 pro-
běhla na naší škole sbírka finančních 
prostředků na pomoc požáry zasa-
žené Austrálii. Není třeba připomínat, 
o jak významný kontinent se jedná. 
Jedinečná je především svým druho-
vým složením fauny a flóry. Proto se 
naši žáci rozhodli finančně podpořit 
její „znovuobnovení“. Více se mohli 
s Austrálií seznámit v hodinách ang-
lického jazyka (kultura) a přírodopisu 
(biodiverzita). Celkem žáci a rodiče 
spolu s pedagogy vybrali 10 764,- Kč, 
které budou poslány na účet pražské 
ZOO, která sbírku pořádá. Všem, kdo 
přispěli, děkujeme.

Mgr. Pavel Tomalík

Ve dnech 2. – 9. 2. 2020 se naše škola opět za-
pojila do mezinárodního projektu EDISON. Projekt 
je organizovaný mezinárodní studentskou organi-
zací AIESEC, která zprostředkovává praxi studen-
tům formou zahraniční stáže nebo členstvím v or-
ganizaci, a jeho cílem je seznámit žáky základních 
škol s kulturami, zvyky a tradicemi nejrůznějších 
světových zemí. 

Tento rok k nám přijeli tři studenti, Anasta-
siia Zhuk z Ukrajiny, Cindy Jonathan z Indonésie 
a Mehnet Ozcelik z Turecka, kteří během týdne 
představili našim žákům své země, kulturu, zvyky, 
tradiční pokrmy i hudbu. V dopoledních hodinách 

měli studenti připravené prezentace, odpoledne 
pak trávili v rodinách našich žáků Elizabeth Hoff-
man a Filipa Muroně z 6.B a Tomáše Slípka z 8.A. 
Rodinám bychom chtěli poděkovat za poskytnutí 
ubytování a program, který pro studenty připravi-
li. Pobyt v Palkovicích byl pro ně velmi příjemným 
zážitkem a odjížděli s pocitem, že se zde chtějí ješ-
tě někdy určitě vrátit. Naši žáci měli naopak mož-
nost zažít multikulturní prostředí, nebát se něčeho 
nového a odlišného a vyzkoušet si anglický jazyk 
v běžném životě. Doufám, že to většinu z nich bude 
motivovat k dalšímu studiu a poznávání. 

Za PK AJ Martina Černohorská

Projekt edison

Sbírka žáků ZŠ Palkovice na pomoc požáry zasažené austrálii 

ZáKladní a MateřSKá ŠKOla PalKOvice

V pondělí ráno 10. února žáci 5. tříd vyrazili na 
lyžařský a snowbordový týdenní kurz do Ski areálu 
na Mezivodí. Mnozí s radostí a nadšením, někteří 
s obavami. 

Byli jsme ubytováni na Penzionu Ledovec, který 
se nachází v údolí řeky Bílá Ostravice v nadmořské 

výšce 602-712 m n. m. v obci Bílá-Mezivodí. Na-
bízí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou, 
pobyty s přáteli nebo lyžařské kurzy. Cítili jsme 
se jako doma, velmi dobrá a bohatá strava a na 
sjezdovku jen pár metrů. Taky jsme hned po uby-
tování a prudkém dešti testovali svah a kvalitu 

lyžařský výcvik 5. tříd ve Ski areálu Mezivodí 
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sněhu. I přesto, že letošní zima zimním sportům 
nepřála, sněhu bylo na sjezdovce dostatek.  Děti 
si procvičily již známé lyžařské základy, naučily 
se novým věcem, s radostí trénovaly nové prvky 
formou her. Musely se projet všechny skokánky – 
to teprve byla zábava. Nicméně všichni se velmi 
snažili, jezdili s nadšením a bezpečně. Obzvlášť 
velká pochvala patří skupince dětí, které stály na 
lyžích poprvé v životě. Vždyť od středy jezdili 

všichni ze samého vrchu sjezdovky. Pro zpestření 
a taky jinou fyzickou zátěž jsme uskutečnili turis-
tickou vycházku do beskydských lesů směrem na 
Martiňák.

Po večerech děti vyslechly přednášku o prá-
ci Horské služby, shlédly několik krátkých filmů 
o lyžování, snowbordu a vůbec pobytu na horách 
a hlavně se bavily, hrály hry a také se učily samo-
statnosti a zodpovědnosti.

Počasí nám přálo, uži-
li jsme si spoustu radosti 
a smíchu a doufám, že 
mladí sjezdaři budou i na-
dále s nadšením tyto spor-
ty provozovat.

Zdárnému průběhu při-
spěly také dobré podmín-
ky na sjezdovce, vstřícnost 
a snaha vyhovět ze strany 
zaměstnanců ze Ski areálu 
Mezivodí, za což jim pat-
ří velké poděkování z naší 
strany. Děkuji i kolegům 
Mgr. Zuzaně Kvapilové, 
Mgr. Milanu Šponerovi 
a Mgr. Vlastimilu Sosnovi 
za jejich trpělivost s mla-
dými lyžaři. 

Mgr. Věra Krpcová

Soutěž už tam budem? 
V úterý 18. 2. 2020 se družstvo 9. třídy (Jan 

Ryška, Jiří Ryška, Patrik Glomb, Karolína Buž-
ková a Kateřina Kolouchová) zúčastnilo sou-
těže „Už tam budem?“. 

Tato soutěž se uskutečnila v U6 v Dolních 
Vítkovicích. Naši zvítězili. 

Na průběh soutěže se můžeme podívat 
17. 4. 2020 v 14.45 nebo 19. 4. 2020 v 12.15 na 
„Déčku“ – vysílání České televize.

Jan Ryška, 9. třída



2/2020

10

Konverzační soutěž  
v anglickém jazyce

Během prosince a ledna 2019/2020 se usku-
tečnilo školní kolo Konverzační soutěže v an-
glickém jazyce. V kategorii I. A (6. - 7. třída) se 
soutěže zúčastnilo 7 žáků šestých tříd, v katego-
rii II. A (8.- 9. třída) 11 žáků. Nejprve proběhl po-
slech a čtení textu s porozuměním. V ústní části 
soutěže měli žáci tři minuty hovořit na dané téma, 
reagovat na otázku a popsat přiložený obrázek. 

Okresní kolo soutěže se uskutečnilo 12. úno-
ra v ZŠ a MŠ Baška. Ve velké konkurenci s o rok 
staršími žáky se Vojtěch Drábek z 6. A umístil na 
25. - 27. místě a Klára Kubicová z 9. třídy se ve své 
kategorii umístila na krásném 9. - 10. místě. 

Za jejich velký úspěch jim blahopřejeme!

Výsledky školního kola:
Kategorie I. A
 1. místo – Vojtěch Drábek
 2. místo – Dominik Ivan Beneš
 3. místo – Jiří Olejník
Kategorie II. A
 1. místo – Klára Kubicová
 2. místo – Jan Linart
 3. místo – Kristýna Žůrková

Za PK AJ Martina Černohorská

lyžařský výcvik 
pohledem dětí

Na lyžák nás škola vzala,
hodně se nám povedl.
Snowboardová a ski škola,
pojedeme příště znova.

Učitelé nejlepší,
vždy nás něco naučí.
Bez Sofi a Vandičky,
nebyly by srandičky.

Vpravo, vlevo obloučky,
nebyly moc lehoučký.
Šesté, páté, čtvrté místo – možná,
druhé, první – výhra je moc dobrá.

Nemoci tu útočí,
na nás nikdo neskočí.
Autobus pro nás za chvíli přijede,
s plnými kufry ke škole pojede.

Škoda, že je konec,
lyžovačkám zvonec.

Napsala Eliška Bužková

Každoročně probíhá na naší škole recitační 
soutěž pro žáky 1. stupně. Vítězové třídních kol se 
sešli 4. 2. 2020 ve školním kole. Všichni soutěžící se 

snažili zaujmout porotu svým přednesem. V každé 
kategorii byli vybráni tři nejlepší recitátoři. Za své 
výkony byli všichni odměněni potleskem, vítězové 
diplomy a drobnými dárky.
0. kategorie – 1. tř. 
 1. místo: Tereza Skarková
 2. místo: Sofie Seidlerová
 3. místo: Lukáš Drabina
1. kategorie – 2. – 3. třída
 1. místo: Eliška Bobčáková
 2. místo: Gabriela Grzychová
 3. místo: Nela Vašínková
2. kategorie – 4. – 5. třída
 1. místo: Amálie Galásková
 2. místo: Jan Janošec
 3. místo: Ema Žurková

Mgr. Miroslava Kubalová

recitační soutěž 
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18. 2. 2020 proběhlo v ŽŠ a MŠ v Palkovicích 
školní kolo pěvecké soutěže Loutnička. Děti, které 
rády zpívají, se s chutí zapojily do soutěže. Kaž-
dá třída měla své zástupce. Všichni žáci zpívali 
s chutí a velkou snahou. Ti nejlepší dostali diplo-
my a drobné dárky. Všichni se těší na další ročník 
Loutničky.

1. kategorie: 1. třída
1. místo:  Jan Kula
2. místo:  Mikuláš Laža
3. místo:  David Stromský

2. kategorie: 2. – 3. třída
1. místo:  Filip Matoušek
2. místo:  Eliška Bobčáková
3. místo:  Gabriela Grzychová, Mariana Pavlíčková

3. kategorie: 4. – 5. třída   
1. místo:  Izabela Králíková
2. místo:  Adéla Kocichová
3. místo:  Hana Němcová, Amálie Galásková

Mgr. Miroslava Kubalová

Pěvecká soutěž loutnička

Dne 13. února se po mnohých přípravách a pod 
vedením žáků devátého ročníku uskutečnila va-
lentýnská diskotéka. Byli zváni žáci šestých až de-
vátých tříd, aby se zúčastnili bohatého programu 
a předvedli své taneční nadání.

Pro mnohé z nás, organizátorů, to byla osobní 
záležitost a možnost, jak do tohoto projektu vnést 
to, co nám v předešlých letech chybělo. Zářným pří-
kladem této myšlenky byl náš hlavní barman alias 
Mistr Kozlík. Nebyl však jediný, kdo se ten večer 

předvedl. Jako součást programu vystoupil student 
devátého ročníku Jan Ryška se svou partnerkou 
Amélii Folterovou. Tento hvězdný pár společně tan-
čí latinskoamerické tance již druhým rokem. Nám 
předvedli brazilskou sambu, kubánskou chachu 
a rumbu a zlatým hřebem byl afroamerický jive.

Ani tento rok jsme nezapomněli na tradice této 
diskotéky, například servírování pizzy, písničky 
na přání a společenské hry. Letos jsme ale přidali 
i další aktivitu: volbu krále a královny valentýnské 

diskotéky. Všichni přítom-
ní žáci dostali hlasovací 
lístky a měli možnost dát 
hlas svým favoritům. Tuto 
prestižní cenu obdržel 
Filip Muroň a Veronika 
Halatová.  Doufáme, že 
se tato volba stane další 
tradicí.

Na závěr musíme 
podotknout, že zazně-
lo mnoho známých hitů 
a nebyl jediný žák, který 
by si nezatančil. 

Za devátý ročník mohu 
snad už jen říct, že doufá-
me, že na tuto valentýn-
skou diskotéku i na nás 
budou žáci mladších roč-
níků s radostí vzpomínat.

Kateřina Kolouchová, 
žákyně 9. třídy

valentýnská diskotéka 2020 
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Únor je tradičně věnován veselicím, bálům 
a maškarádám. Ve školní družině jsme se tedy 
k všeobecnému plesání připojili taky. 21. února 

jsme připravili pro děti karneval, kterého se zú-
častnilo přes 80 dětí z 1. stupně. Tělocvičnu zaplni-
la strašidla, princezny, zvířátka, hrdinové i zloduši. 

O pestrý program se stara-
la paní vychovatelka Hanka 
Kožuchová, o hudbu k tanci 
Petra Vyvialová, o fotodoku-
mentaci Šárka Blažková.

Celou akci moderovala 
paní vychovatelka Katka Šu-
pinová. Po celou dobu bylo 
pro děti připraveno občer-
stvení a pro ty nejlepší také 
lákavé odměny. Cenu za nej-
lepší masku si odnesli: Kryštof 
Podola, Phan Tuan Anh, Nela 
Stodůlková, Tereza Stuchlá, 
Vít Slípek a Eliška Stromská. 

Gratulujeme!
Vychovatelky školní družiny

Karneval ve školní družině 

„Masopust je moje potěšení,
chystejte mi šaška oblečení“

Již 3. ročník tradičního Masopustu se uskutečnil 
v den s magickým datem a to 22. 2. 2020, sraz byl 
u základní školy. Po shromáždění měly děti důleži-
tý úkol, nazdobit přistavený vůz pestrými fáborky 
z krepového papíru. Ostatní účastnící v nejrůzněj-
ších veselých maskách si měli možnost pochutnat 
na masopustních koláčcích, vzájemně se pozdravit 
a nasát energii ze sluníčka, které nám po celé od-
poledne krásně svítilo.

Následovalo oficiální zahájení masopustním 
proslovem, naložení basy a nezbývalo nic jiného 
než vyrazit do průvodu, který nás v doprovodu 
zpěvu a hudebních nástrojů dovedl až na mysli-
veckou chatu Bařina. 

Zde jsme společně se smutkem v našich tvářích 
pochovali basu, ale ten jsme vzápětí zahnali a za-
čali se veselit jak programem pro děti, tak zába-
vou pro dospělé. V nabídce pro děti byla jízda na 
koních, pohyb v popleteném lese, zaházet si míč-
kem na cíl, namotávat na tyčku zdravé potraviny, 
na lžičce přenášet vajíčko a koulet pomocí tyčky 

velkou „špulku“. Uvnitř chaty měly děti také mož-
nost nechat si namalovat něco veselého na obličej.

Dospěláci samozřejmě pomáhali a při tom se 
občerstvovali a pochutnávali si na zabíjačkových 
dobrotách. Také si mohli zakoupit něco hezkého 
do svých domovů z řady rukodělných výrobků. 

Závěrem bychom za celou MŠ chtěly poděko-
vat za hojnou účast a za spolupráci zejména mys-
liveckému sdružení, panu Daliboru Radovi a panu 
Myšinskému. 

Kolektiv učitelek mateřské školky

Masopust
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V sobotu 29. února se uskutečnil obecní ples, 
jehož motivem byl letos mafiánský styl. Už před 
plesem zaznívaly nějaké názory, že téma není 
vybráno zcela vhodně. Nicméně samotný ples 
ukázal, že jeho návštěvníci dokázali téma velmi 
vhodně uchopit a celé vyznění plesu bylo velmi 
důstojné. Kromě vhodných doplňků se téma plesu 
prolínalo také doprovodným programem. Kulturní 
komise obce ve spolupráce s Pionýrskou skupinou 
Miloše Sýkory připravily mafiánskou hernu, kde 
bylo možno si vyzkoušet opravdovou ruletu či za-
hrát poker. Mafiánská byla taktéž výzdoba, kdy se 
nám podařilo naši Oblakovečku stylizovat snad do 
všech známých mafiánských stereotypů.

V rámci programu se uskutečnila barman-
ská show, do které se zapojili i dva odvážlivci. 
Před půlnoci jsme zvolili nejvkusnější mafiánské 

doplňky a po půlnoci proběhla tradiční tombo-
la. K tanci a poslechu hrála letos podruhé skvělá 
skupina Groove Harmony. Na baru byla připra-
vena speciální nabídka rumů doplněna nabídkou 
míchaných nápojů. Neodmyslitelně k plesu také 
patřil i fotokoutek s řadou mafiánských rekvizit.

Na závěr je potřeba říci, že ples se velmi vydařil 
a o jeho úspěchu svědčí i rekordní účast, která byla 
nejvyšší za posledních 5 let. Prostory Restaurace 
pod Habešem byly obsazeny do posledního místa 
u stolu. Obecní ples byl také bohužel poslední vět-
ší kulturní akcí v naší obci před vyhlášením nou-
zového stavu a omezením konání kulturních akcí. 
Ve světle těchto situací musím říct, že jsme měli 
i velké štěstí a ples proběhl i přes účast několika 
navrátilců z Itálie bez negativních následků. 

Za kulturní komisi David Kula

Obecní ples 2020 proběhl v mafiánském stylu 

Kultura a SPOlečenSKý živOt
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Tento článek měl být o dvou velkých akcích, 
které čekají malé ochotníky z Palkovic a Myslíka 
o víkendu 21.-22. 3. 2020. Po krásném vítězství 
v krajském kole pionýrské soutěže Sedmikvítek, 
jsme byli pozváni k reprezentaci v republikovém 
finále. Zároveň jsme dostali nabídku k hostování 
v Kulturním domě města Soběslavi, kde jsme měli 
v neděli 22. března odehrát představení pro veřej-
nost. Článek, který k této příležitosti vyšel v místní 
Soběslavské hlásce, si můžete přečíst níže. Z dů-
vodu mimořádného vládnímu opatření se diva-
delní představení neuskutečnilo. I přesto všichni 
doufáme, že se na obě akce podaří najít náhradní 
termíny a že zúročíme hodiny a hodiny zkoušení 
a nacvičování.

Zároveň jsme přihlášeni do soutěže o divadelní 
cenu Eduard, plakát také můžete vidět níže. Do 
soutěže zašleme video z našeho představení. Od-
borná porota následně vybere dva nejlepší sou-
bory, které poté své představení odehrají naživo 
v malém sále Hudebního divadla Karlín.

Děkujeme všem za podporu a držte nám pěsti, 
ať se Lucce Bílé a dalším členům poroty líbíme.

Za Dětský divadelní soubor Nahlas!
Mgr. Štěpánka Pavlíčková

Malí herci z Palkovic vyráží do světa!
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Putování k pramenu Olešné 

Na úpatí On-
dřejníka pramení 
řeka Olešná, která 
po soutoku s Pal-
kovským potokem 
protéká Dolním 
koncem naší ma-
lebné vísky a vlé-
vá se do přehrady 
Olešná a následně 
v Paskově do řeky 
Ostravice. Putování 
proti jejímu proudu 
může být jedním ze 
zajímavých a netra-
dičních tipů na výlet 
po okolí Palkovic. 

Výlet může začít tematicky u základní ško-
ly v Palkovicích, poblíž které se obě řeky stékají 
v jednu. Odtud se na kole nebo autem přiblíží-
me přes Metylovice do Lhotky k Obecnímu úřadu. 
Poté se vydáme po zelené turistické značce, která 
vede nejprve k malebné vyhlídce s lavičkami, nad 
kterou bdí březový panáček. Tito dřevění vyřezá-
vaní panáčci jsou po cestě na vrchol Ondřejníku 
celkem čtyři ( já našla jen dva). 

Z vyhlídkového místa na louce se nám oteví-
rá výhled na novou zástavbu ve Lhotce a dále na 
Metylovickou hůrku (Čupek) a na zvlněnou krajinu 
až k přehradě Olešná a Frýdku-Místku. Z kopce 
dolů po louce již brzy můžete zkusit válet sudy, 
posbírat první jarní kvítky nebo jen tak posedět na 
lavičce při poledním pikniku s rodinou.

Z vyhlídky, která se mírně odkloňuje z trasy 
(cestičky vedené po zelené turistické značce), nás 
čeká poměrně prudké stoupání kolem druhého 
březového panáčka a dále částečně zalesněnou 
krajinou a částečně holými stráněmi s popadaný-
mi stromy až k vrstevnici, která je zároveň další 
cestou k našemu cíli. Prales ze stromových pahý-
lů a zbytků dřevin, díky kterému se za poslední 
roky vcelku významně změnila „tvář“ Ondřejní-
ka, zde zanechal kůrovec. Na zpevněné cestě se 
vydáme opět po zelené směrem vlevo a po pár 
desítkách metrů uslyšíme zurčení potůčku. 

Pramen říčky Olešné vytéká pod lesní cestou 
na západním svahu Solárky. Pravda, při pohledu 
na toto místo je spíše než souvislý potůček vidět 
menší kamenopád – něco jako kamenitá řeka, 
kterou jemně ovlažuje z půdy vytékající voda. 
A to je právě to kouzlo – hledání pramene, aniž 
bychom přesně znali jeho místo podle označení, 
může být docela bojovka. Neboť podle odbor-
ných zdrojů může být označení „pramen“ použi-
to podle způsobu vývěru pro pramen sestupný, 
výstupný a také přelivný. Za příznivých hydro-
geologických podmínek se od pramene vytvoří 

tiPy na výlety – PalKOvice a blíZKé OKOlí

Hledání pramene
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vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do 
vodní sítě. Jiným zdrojem vody je také prosak, 
kde voda v místě nevyvěrá, ale pouze prosakuje.

Pokud se na jednom místě vyskytuje více pra-
menů z téhož podzemního zdroje, označuje se 
místo jako prameniště. Podobným způsobem 

(prostřednictvím zjednodušeného výkladu o tom, 
jak vzniká řeka) můžete zabavit například vaše 
děti a namotivovat je, aby se samy pokusily na-
jít pramen vodního toku podle různých indicií. 
A úkol či spíše cíl cesty je splněn. Náš výlet ale 
končit nemusí. 

Při pokračování v cestě po zelené dojde-
me zhruba po půl kilometru k dalšímu zastave-
ní – k pomníčku sv. Antonína, který je považován 
za patrona mnohých – např. horníků a pekařů, 
ale také cestujících, snoubenců, manželů, rodin 
a mnohých dalších. 

K oblíbenému cíli, kterým je nyní turistická Rou-
benka Ondřejníček (u místa bývalé chaty Solárky) 
se dostaneme (opět po zelené značce) přes Kuba-
lánky, kde se napojuje žlutá turistická značka po 
cestě od kapličky sv. Anny v Metylovicích. Právě 
v blízkosti roubenky s občerstvením se nachází 
červená stříška kaple sv. Antonína, místo oblíbe-
ného odpočinku všech kolemjdoucích turistů se 

zaslouženým výhledem na beskydské vrcholky 
(Smrk, Travný, Velký Javorník…) v čele s nejvyšší Ly-
sou horou. Odtud je to asi jen kilometr k jednomu 
ze čtyř vrcholů masivu Ondřejník se stejnojmen-
ným názvem (890 m).  Ze severu na jih se táhnou 
další vrcholy – Úbočí (864 m), Stanovec (899 m) 
a nejvyšší vrchol Skalka (964 m). Ta je také jedi-
ným přístupným vrcholem a zároveň přírodní re-
zervací v katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. 
Balvany pod vrcholem Skalky daly také podnět ke 
vzniku legendy. Podle ní krajový zbojník Ondráš 
ukrýval svůj lup do podzemí Lysé hory, kam pro-
kopal chodbu až ze Skalky a její vchod zavalil prá-
vě těmito balvany. 

Upravený přírodní vývěr může být také místem 
pro odběr vody – v podobě studánky. A právě 
několik takových studánek bylo v okolí Palkovic 
v minulosti pro tyto účely upraveno. Že o ně-
kterých víte? Do pátrání po okolních studánkách 
poblíž Palkovic a s nimi spojených zajímavostech 
bychom rádi zapojili i vás, milí čtenáři. Pokud 

víte o nějakém takovém místě, které je zajímavé 
z hlediska ochrany, nebo by si zasloužilo, aby-
chom o něm alespoň napsali, dejte nám vědět. 
Minimálně to pro nás bude další tip na zajímavý 
výlet či procházku. 

Mgr. Lenka Vašková 

Pod vrchol Ondřejníku ke sv. antonínu 

Zajímavost
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Seniorské bilancování

Jedinou akcí, kterou jsme uspořádali v prvních 
dvou měsících letošního roku, byla výroční členská 
schůze. Ve středu 12. února se nás v sále místního 
kina sešlo pouze 49. S lítostí jsme konstatovali, že 
rok od roku tak stále klesá počet návštěvníků této 
akce. 

V úvodu vystoupil pan starosta, aby nás sezná-
mil s plány obce na letošní rok a také nabídl pro 
všechny seniory v obci IN.F.Obálky, které slouží 
k předání důležitých informací složkám záchran-
ného systému – hasičům, zdravotníkům, policii, 
v případě, že se ocitneme v nebezpečí či ohrožení 
zdraví nebo života v domácnosti.

Potom následovala podrobná zpráva výboru 
o činnosti Senior klubu v roce 2019. Na ni navázala 
zpráva o hospodaření klubu a informace o spo-
lečenské činnosti (návštěvy jubilantů, kondolence 
apod.). V další části nás předsedkyně klubu sezná-
mila s plánem činnosti na tento rok a neopomněla 

poděkovat starostovi a vedení obce za vše, co pro 
naši organizaci vykonávají.

Po krátké diskusi jsme zhlédli video posledního 
rozhovoru bývalého předsedy klubu pana Josefa 
Chlebka (téměř 90letého) s panem Vilémem Vlkem 
(dnes už 93letého), který se uskutečnil v říjnu 
2019. Na závěr této schůze byla promítnuta česká 
komedie ze sportovního prostředí, směřovaná 
však spíše na mladší část naší populace.

Ve středu 11. března jsme na oslavu Meziná-
rodního dne žen v sále kina uspořádali vystoupení 
Lašské divadelní společnosti Gigula pod vedením 
lašského krále Zdeňka Viluše I. (vlastním jménem 
Zdeňka Viléma Krulikovského) s pořadem vese-
lých písniček a humoru z Moravskoslezského Laš-
ska pod názvem „Odualajne, u nas je to fajne!“. 
V podání pětičlenného souboru jsme vyslechli 
šumné písničky z Pobeskydí, z nichž některé se 
staly hity, a zazpívali jsme si je spolu s účinkujícími. 
Všem ( jen) 29 přítomným posluchačům se pořad 
velmi líbil. Škoda, že mnozí potenciální návštěvníci 
podlehli obavám z šíření koronaviru, ale s tím asi 
nic neuděláme. 

Ve středu 15. dubna je sice v obecním kalendáři 
uveden zájezd, ale ve skutečnosti si zařádil tiskařský 
šotek, který si popletl pojmy, takže nás čeká pou-
ze beseda s Ing. Jaromírem Ivánkem o jeho cestě 
po západním pobřeží Ameriky po národních par-
cích. Doufáme v hojnou účast, protože do těchto 
oblastí se už mnoho z nás asi už nikdy nepodívá. 
A 1. května tradiční prvomájová vycházka po okolí 
naší obce. Trasu včas oznámíme.

V dubnu oslaví svá životní jubilea pan Josef 
Wiej a paní Jaroslava Pokludová, oba z Palkovic 
a počátkem května paní Ludmila Juřenová a pan 
Jan Polách, taktéž z Palkovic. Všem oslavencům 
přejeme k jejich jubileu dobré zdraví, štěstí a ži-
votní pohodu.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek

SeniOr Klub

a co nás čeká?

Společenská rubrika
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Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
tak jak jsme úspěšně rozjeli vlak, tak jsme 

rychle skončili. První a snad ne poslední byla 
akce 8. března, kde jsme oslavily 4. ročník MDŽ 
na Myslíku. Letos jsme připravily bohatý program 
a klubovna „U Jardy“ praskala ve švech. Jako první 
na programu byla degustace vína od pana Jaro-
slava Pavlíčka z Palkovic. Ochutnávaly se jak jeho 
vlastní vzorky palkovického vína, tak jeho přátel 
z vinných sklepů z Jižní Moravy. Víno bylo výbor-
né a pan Pavlíček taky dozrál jako to víno. Jeho 
proslov a komentáře k degustacím neměly chybu. 
Start to byl trochu ostřejší, ale o to byla nálada 
veselejší. Následovala přednáška paní Mirky Žem-
bové o mandalách jako relaxační technice. Dámy 
si mohly vymalovat vlastní mandalu, a aspoň na 
chvíli zrelaxovat. Našim třetím hostem byla paní 
Sonia Ritzková, která se zabývá výkladem karet, re-
gresní terapii, metoda RUŠ, kineziologii a emoční 
technikou svobody (EFT). Mistr a učitel Reiki, Egyp-
tian cartouche, Ra-Sheeba, Seichim reiki, celostní 
medicína dle MUDr. Josefa Jonáše aj. Uváděla pří-
klady z praxe např. jak je možné zbavit se různých 
fobií, řešit hyperaktivitu nejen u dětí, psychické 
problémy u dospělých, pomočování u dětí aj.  

Po této velmi zajímavé přednášce jsme se pustili 
do latinských tanců s paní Danielou Derner z ta-
nečního „Dance studia Like“. Sama paní Daniela 
tančí za „amatéry“, ale s profesionálním taneční-
kem vede tzv. ProAM kurzy. Mohli jsme shlédnout 
videa ze soutěží, medailové úspěchy a závodní 
šaty, ale do těch bychom se určitě nevlezly …. dob-
roty, které donesly všechny účastnice MDŽ byly 
opravdu výborné. Rozdali jsme 6 cen a všechny 
dámy si odnesly růži. Děkujeme Jardovi a Ivetce, 
že se krásně o nás starali a vše hezky připravili 
a dále klavírnímu doprovodu po celou dobu akce 
Pavlu Elekovi. Děkujeme moc všem přednášejícím, 
že si udělali čas. Všem dámám děkujeme za účast 
a zase se máte na co těšit za rok!!! 

Letošní kulturní i společenský život bude asi 
plný omezení, respektive možná žádný. Uvidíme, 
třeba se potkáme na akcích v druhé půlce roku. 
Ale nepředbíhejme. Doufejme, že se alespoň bu-
deme moci brzo vídat rodinně a sousedsky. Přeje-
me všem pevné zdraví, zdravého ducha, a hlavně 
pevné nervy.

Těšíme se na Vás 
Za TJ Sokol Myslík 

H@H

tJ Sokol Myslík

SPOrt
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SPOlKy v Obci

V pátek 14. 2. 2020 se místní zahrádkáři se-
šli v restauraci Pod Habešem, aby zhodnotili 
rok 2019 a naplánovali akce na letošní rok 2020. 
Schůzi zahájila předsedkyně paní Lenka Žaarová. 
Přivítala předsedu územního sdružení ve Frýdku
-Místku Ing. Václava Kolka, starostu obce Palkovi-
ce pana Radima Baču a předsedu ZO Metylovice 
pana Jiřího Izvorského. Nejprve jsme se minutou 
ticha rozloučili s členy, kteří nás opustili v roce 
2019 - MUDr. Antonín Leder, a také pan Chlebek 
jeden z nejstarších našich členů.  

V loňském roce pracoval výbor ve složení:
Předsedkyně Lenka Žaarová, hospodářka 

Jarmila Zemánková, tajemnice Mgr. Vladimíra 
Knollová, jednatelka Mgr. Miroslava Bednářová 
a další členové - Ing. Magda Kopecká, Mgr. Jana 
Radová a Vítězslav Oleják.  

Předsedkyně Lenka Žaarová společně s před-
sedou ÚS Ing. Kolkem předali letošním jubilantům 
blahopřání k jejich životnímu jubileu: 65 let Marie 
Juřenová, 70 let Ota Brudný, 70 let Věra Damková 
(loni), 80 let Mgr. Jarmila Lederová a 50 let Lenka 
Žaarová. Čestné uznání za územní sdružení pak 
předal předseda Ing. Kolek paní Lence Žaarové 
a paní Libuši Kocichové. Jarka Zemánková pře-
četla zprávu o hospodaření za rok 2019, Dagmar 
Belavá zprávu kontrolní komise. Lenka Žaarová 
zprávu o činnosti za loňský rok 2019 a plán práce 
na rok 2020.

Během roku jsme uspořádali 3 přednáš-
ky a praktickou ukázku ořezu stromů, přímo 

u Pavlíčků v sadu a na zahradě. Na předveliko-
nočním odpoledni jsme si vytvořili velikonoční 
ozdoby, upletli pomlázku a taky jsme si pochut-
nali na zvěřinových hodech, které připravil pan 
Čepán v restauraci Pod Habešem.

Uspořádali jsme 2 jarní zájezdy (Floria společ-
ně s palkovickými Chovateli) a 1 vánoční zájezd. 
V červnu jsme si v našem areálu usmažili vaje-
činu, děti si pohrály a my si popovídali. Každo-
roční výstava ovoce a zeleniny úspěšně proběhla 
20. 9. – 23. 9. 2019 v Restauraci pod Habešem. 
Základní a mateřská škola opět přispěla mnoha 
výrobky a kresbami. Děkujeme všem účastníkům 
fotosoutěže s tématem dýně. Kroužek mladých 
zahrádkářů jako každý rok pracoval pod vedením 
Libušky Kocichové, v květnu se zúčastnili okresní-
ho kola soutěže mladého zahrádkáře a v září pak 
mezinárodní soutěže v Ostravě, kde Filip Muroň 
obsadil 2. místo v podzimním aranžování ze ži-
vých květin. Připravili jsme občerstvení ve stánku 
na předvánočním jarmarku v Palkovicích 7. 12. 
2019 – grilované sýry, párky v rohlíku, zázvorový, 
ovocný babiččin čaj, čaj s rumem, muffiny, oře-
chové rohlíčky a mikulášské perníčky. Akce byla 
velmi úspěšná, zbyla pouze hořčice.

Děkujeme obci a základní a mateřské škole za 
celoroční spolupráci a těšíme se na další. 

Za výbor ZO zahrádkářů 
 v Palkovicích Lenka Žaarová 

Fotografie naleznete na  
palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz

výroční členská schůze a zhodnocení roku 2019 

ZaHrádKáři
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na rok 2020 jsme připravovali níže uvedené akce. 
 O tom, které akce se opravdu uskuteční 

rozhodne aktuální situace vzhledem k pandemii koronaviru. 
19. 3. 2020 Přednáška – Trvalková výsadba
4.  4. 2020  Ukliďme Česko – účast na obecní akci
24. 4. 2020 Aranžování na oslavě – 20. Let Canisterapie – Podané Ruce z. s.
16. 5. 2020 Zájezd do polských zahrad
12. 6. 2020 Smažení vaječiny areál zahrádkářů od 15 hodin
11. 9. 2020 Členská schůze – příprava výstavy 
18.-21. 9. 2020   Výstava ovoce a zeleniny – Pod Habešem 
Foto soutěž:  tulipány
12. 12. 2020 Zájezd – na vánoční trhy do Olomouce

Srdečně zvou zahrádkáři z Palkovic.
Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích Lenka Žaarová 

Fotografie naleznete na palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 jsme se v Restauraci pod 
Habešem  dozvěděli  od  Bc.  Jarka  Pavlíčka  zase 
něco  nového  o  chorobách  zeleniny,  zvláštnos-
tech  a  také  jak  to  řešit,  čím  postříkat.  Proč  se 
kroutí mrkev? Protože  ji  sadíme brzy nebo ne-
máme  dostatečně  připravenou  a  nakypřenou 
zem. Jednotlivé postřiky můžeme kupovat a ap-
likovat cíleně podle návodu, je však potřeba sle-
dovat koncentrace a dodržovat ochranné lhůty.
-  Rez  hruškovou  je  potřeba 
opravdu postříkat, jinak úro-
da opravdu nebude. 

-  Kadeřavost  broskví  je  po-
třeba podchytit  hned brzy 
z jara a udělat první postřik 
už při rašení. 

-  Moniliová spála – stříkáme 
těsně před květem

Abychom měli na zahrádkách co nejméně cho-
rob a škůdců, měli bychom mít vzdušnou a slu-
nečnou  zahradu,  protože  průvan  a  sluníčko 
škůdcům nesvědčí. Pro pěknou a bohatou úrodu 
je potřeba, aby k nám  létaly včely za potravou. 
Proto  na  zahrady  sadíme  medonosné  rostliny 
–  luční  květiny,  pampelišky,  bílý  jetel,  vojtěšku, 
pohanku, slunečnice, mateřídoušku, akáty, vrby, 
břízy, lípy a ovocné stromy…

Přednáška – choroby a škůdci na zahradě

termínový kalendář
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SPOlečenSKá rubriKa

blahopřejeme

Léta jako voda běží,
proto zůstaňte stále svěží.
Smích ať pokrývá Váš ret
a to nejmíň do sta let.

V měsíci únoru 2020 oslavily své krásné 
životní jubileum paní Marie  Kocurková, 
85 let a paní Františka  Jurečková, 97 let,  
obě z Palkovic a paní Jiřina  Bůžková, 80 let 
a paní Ludmila Galiová, 80 let, obě z Myslíku. 

V měsíci březnu oslavili své životní jubileum 
pan Vilém Vlk, 93 let a paní Zdeňka  Kusá, 
92 let, oba z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 

redakční rada Palkovických listů, 
rada a zastupitelstvo obce. 

rozloučili jsme se

Oznámení

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce. 
Očima drahýma se již nepodíváte, 
teď klidným spánkem odpočíváte.

V březnu jsme se rozloučili s panem 
Miroslavem Kupčákem a s panem Vlastimilem 
Kusým, oba z Palkovic. 

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou 
soustrast redakční rada Palkovických listů,  

zastupitelstvo a KPOZ.

Komise pro občanské záležitosti obce Palko-
vic a Myslíku oznamuje, že po dobu výskytu ko-
ronaviru a vyhlášení nouzového stavu /karantény/ 
upozorňujeme všechny jubilanty, kteří v tomto ob-

dobí oslaví své narozeniny 80 let a více, že gratula-
ce posuneme o 1 až 2 měsíce dle situace.

Děkuji za pochopení.
Předsedkyně KPOZ Karla Menšíková
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divoké koření 

Ptačinec žabinec 

Jako divoké koření označujeme lístky, kořínky, 
natě, které nacházíme na zahradách i ve volné 
přírodě. Právě tyto plané byliny jsou úžasnou zá-
sobárnou cenných látek. Podporují vylučování ža-
ludečních šťáv, což je důležité pro dobré trávení, 
aktivují funkci žlučníku a jater, pomáhají organis-
mu získávat silnou imunitu.

Je to drobný plevel, který najdeme na zahradách, 
záhonech i ve volné přírodě. Vyskytuje se ve vlh-
čích místech. Málo se ví, že dříve se používal jako 
zelenina. Tato bylina je bohatá na slizy, tanin, hoř-
činy, třísloviny, saponiny, organické kyseliny, kys-
ličník draselný, kysličník křemičitý, vitamíny C, E, 
karotin a další. Z žabince sbíráme kvetoucí nať, ale 
i lístky. Na zimu si ho můžeme zamrazit.
Léčivé účinky – tato rostlina má silné detoxikač-
ní působení a používá se jak vnitřně, tak i zevně 
při léčbě nejrůznějších kožních chorob (lupénka, 
ekzémy, mykózy, kopřivka, akné). Dále je účinným 
diuretikem neboli močopudným prostředkem. 
Rovněž zastavuje krvácení, zmírňuje revmatické 
potíže a výborně rozpouští hleny. Při zevním po-
užití je vynikající jako obklad na zanícenou kůži, 
kožní neduhy, bolavé klouby a svaly.

HOlKy v aKci

Milí čtenáři, přišlo jaro s ním 
je potřeba detoxikovat a po-
silovat oslabený organismus po 
zimě. Dnes si řekneme něco o zají-

mavém divokém koření, kte-
ré spíše vnímáme jako plevel, 

ale přesto nám může pomoci 
v posílení organismu.

čerstvá žabincová šťáva zatočí 
s rýmou a kašlem

Koktejl pro posílení
krvetvorby

Tento přípravek výborně rozpouští hleny. Šťávu si 
připravíme tak, že tuto léčivku odšťavníme v od-
šťavňovači nebo ji rozmixujeme s troškou vody. Uží-
váme 3× denně 1 čajovou lžičku po dobu sedmi dní.

Potřebujeme: 2 lžíce ptačince, 2 lžíce kopřivových 
špiček a lístků, 3 dl vody.Všechny uvedené přísady 
smícháme a následně rozmixujeme. Hotový nápoj 
podáváme ve vysokých sklenicích, popíjíme ho 
1× denně po dobu čtrnácti dní.

Ptačincové housky

Suroviny:
450 g špaldové mouky
1 sáček sušeného droždí
špetka soli
250 ml vody
30 g ptačince
hrst semínek (vlašské, slunečnicové, lněné...atd.)

Postup:
Ze špaldové mouky, droždí a soli připravíme těsto 
a necháme jej 20 minut stát na teplém místě. Me-
zitím nakrájíme ptačinec na malé kousky. Bylinky, 
semínka smícháme s těstem a zformujeme hous-
ky. Rozehřejeme troubu na 200 °C.
Pečeme 10 minut při 200 °C a 10 minut při 180 °C.
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inZerce

termínový kalendář 

V termínovém kalendáři tentokrát neuvádíme žádné akce. Vše bude záležet na aktuální situaci ohled-
ně pandemie koronaviru. Sledujte, prosím, webové stránky obce (www.palkovice.cz), obecní facebook 
a vývěsky.
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