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Úvodní slovo redakční rady

Milí občané obou částí naší obce,
přinášíme vám velikonoční vydání listů. Čas 

pokročil dále a zima pomalu předává symbolický 
klíč jaru. Letos byla „paní zima“ opravdová, ja-
kou jsme už roky nezažili. Tohle vydání listů bys-
te měli dostat těsně před Velikonocemi. Všichni 
se asi budeme ptát: „Jaké vlastně budou letošní 
Velikonoce?“ Odpověď možná najdeme v přá-
ní pana faráře P. Bronislava Wojnara, které vám 
v listech přinášíme. Ta odpověď by se dala vyjád-
řit jedním slovem a tím je naděje. Naděje, že po 
dobách zlých či horších, přijde období pozitivní. 
Všichni už chceme vidět „světlo na konci tune-
lu“. Světlo, které v kontextu této „temné“ doby, 
dostává opravdový význam. Jaro je roční obdo-
bí, kdy se vše probouzí k životu. Věřme, že už 
se konečně začne probouzet i život v naší obci. 
Samozřejmě nemůžeme vědět, jak rychle se náš 
život bude vracet do normálu, ale můžeme se 
společně těšit na „normální život“ - i to je naděje. 

My v redakční radě se snažíme přinášet, pokud 
možno samé pozitivní zprávy, ale mnohdy je to 
velice těžké. Dobrou zprávou je informace od 
naší redakční cestovatelky, že jakmile to situace 
dovolí, opět vyrazí ven a bude nám přinášet za-
jímavé cestovatelské reportáže a tipy z blízkého 
okolí. Je moc fajn, že naše Základní a mateřská 
škola přes svůj „nestandartní provoz“ také neza-
hálí a o její činnosti se můžete dočíst dále. V le-
tošním roce se dost věcí mění v oblasti nakládání 
s odpady. Proto vám předsedkyně Komise míst-
ního hospodářství a cestovního ruchu přináší 
shrnutí všeho toho, co se nás jako občanů přímo 
dotýká. Chtěli jsme také malinko zatraktivnit Pal-
kovické listy, a proto vám nově přinášíme jed-
nosměrnou křížovku s tajenkou. Už teď vám mů-
žeme slíbit, že s křížovkami se budete pravidelně 
setkávat v listech po celý letošní rok a vždy bude 
konkrétní křížovka tematicky přizpůsobena naší 
obci. Tu dnešní přijměte, prosím, jako takovou 

luštitelskou ochutnávku. Od 
příštího čísla už bude křížovka 
o ceny. Nesmíme ale zapo-
menout ani na naše nejmen-
ší spoluobčany. Pro ně jsme 
připravili také malé zábavné 
čtení a luštění. I zde bychom 
chtěli započít tradici a přiná-
šet i pro tuto věkovou skupinu 
zajímavé příspěvky. Do nad-
cházejícího období vám všem 
přejeme pevné zdraví a zářivé 
světlo ve vašem životě.

Jménem redakční rady  
Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

Obecní Úřad a ZaStuPitelStvO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto úvodní slovo bych rád zaměřil pouze na 

jednu, ale o to významnější věc. Do vrcholného 
stádia příprav se konečně dostal dlouhou dobu 
chystaný projekt přestavby domu služeb na obec-
ní úřad a zázemí pro lékaře a lékárnu. Na přelo-
mu února a března jsme podali žádost o stavební 
povolení a také o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Tyto významné milníky posouvají přípravu 
projektu o další kroky směrem k realizaci, proto 
bych zde rád k projektu napsal více podrobnos-
tí, než bylo uvedeno dříve v přechozích vydáních 
Palkovických listů.

Na úvod mi dovolte krátký pohled do histo-
rie. Obecní úřad v Palkovicích (dříve také Místní 
národní výbor) za svou historii nikdy neměl své 
pevné sídlo. Každé jeho umístění bylo vždy do-
časné. Dle historických pramenů se nyní nachází 
minimálně již na pátém místě v tělocvičně. Dříve 
se nacházel v budově čp. 320 (obecní dům s byty 
vedle Modré labuti), čp. 322 (hospoda U Myšáka), 
čp. 295 (Kulturní dům), čp. 619 (Restaurace pod 
Habešem) a aktuálně je na čp. 20 v již zmíněné 
tělocvičně. Kromě těchto lokací se také přechod-
ně úřadovalo doma u starostů či v restauračních 
zařízeních (čp 279, bývalá restaurace U Kubalů). 
Nyní, po „staletích“ přechodného sídla se obecní 
úřad konečně usídlí v přestavěném domě služeb 
čp. 267. Taktéž lékaři se nacházeli v domě čp. 322, 
aktuálně jsou v domě čp. 619 a finálně své místo 
najdou také v přestavěném domě služeb.

Myšlenka vystavět definitivní a trvalé sídlo 
obecnímu úřadu se již dlouho dobu nese napříč 
volebními obdobími. Aktuální projekt je vyvrcho-
lením snah vybudovat centrum obce, na kterém 
se začalo pracovat již v 80. letech 20. století a ná-
sledně se na ně navázalo okolo roku 2010. Za tuto 
dobu vzniklo cca 7 studií, každá z nich prezen-
tovala možné uspořádání centra obce. Současná 
podoba a umístění je tedy výsledkem všech těchto 
úvah a intenzivních diskusí, jak centrum uspořá-
dat. V samotném centru se již vybudovalo dětské 
hřiště, dostavěla tělocvična, opravila se prodejna 
potravin, postavil se nový most a zrekonstruovala 
se hasičárna. Přestavba domu služeb je tak dalším 
logickým krokem při dotváření centra obce. 

Po dlouhých diskusích bude mít dům služeb 
následující funkce. V přízemí naleznete ordina-
ci praktického lékaře pro děti a dorost, ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé a lékárnu. 

Dále se počítá s prostorem buď pro třetí or-
dinaci, nebo masáže, rehabilitace či podobné 
služby. Spodní patro doplní prodejna občerstvení 
s posezením, případně jiná obdobná prodejna/
služby. U obsazení posledních dvou zmíněných 
prostor bude ještě velmi záležet na tom, kdo 
projeví o tyto prostory zájem.  Pro úplnost – 
v dolním patře se dále nachází ústředna Cetin 
(dříve Telecom), společné sociální zázemí pro ná-
vštěvníky a zázemí pro nájemce.

V nadstavbě v prvním patře bude situo-
ván obecní úřad. Jeho kapacita je projektovaná 
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celkem pro 11 zaměstnanců a vedení obce (ak-
tuálně na OÚ pracuje 8 zaměstnanců), tudíž má 
i rezervu pro případné potřeby v budoucnu. 
Najdete tam samostatnou pokladnu, podatel-
nu, kanceláře, sklady/archivy, kuchyňku a malou 
jednací místnost. To vše bude doplněno zónou 
se sezením pro čekající návštěvníky. Obecní úřad 
bude mít i částečně druhé patro, kde se bude 
nacházet jednací sál pro zastupitelstvo, a který 
bude sloužit také jako obřadní místnost. Ze sálu 
bude přímý východ na dvě střešní terasy a zele-
nou střechu. Taktéž v prvním patře bude přímý 
východ na ochoz úřadu. Samozřejmostí je výtah, 
tudíž budova bude celá bezbariérová. 

Před budovou by měly vzniknou další par-
kovací místa a malé podloubí s posezením. Za 
budovou bude veřejný prostor se stromy a lavič-
kami, který bude navazovat na prostor za pro-
dejnou potravin. K článku je přiloženo několik 

fotografií a vizualizací, které dokládají současný 
stav stavby a její budoucí podobu. 

Pokud vše půjde dobře a podaří se získat do-
taci, tak by stavba mohla začít v polovině letošní-
ho roku a příští rok v létě by mohlo proběhnout 
stěhování. Nyní budeme pracovat na realizaci vý-
běrového řízení na zhotovitele stavby a také na 
zajištění spolufinancování celého projektu. Pevně 
věřím, že se toto podaří zrealizovat a naše obec 
bude nabízet kvalitnější zázemí pro své občany, 
zejména díky koncentraci lékařů a obecního úřa-
du v centru v přímé vazbě na autobusovou za-
stávku i parkoviště.

Za závěr svého článku bych nám všem opět 
chtěl popřát hlavně pevné zdraví, užijme si jarní-
ho počasí a pevně věřme, že se celková situace 
už brzy zlepší a věci se začnou pomalu vracet do 
normálu.

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

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci Ing. Tomáše Hudě ve věci úkolu Tiskové komisi Rady obce ohledně zajištění publikování 

informací o činnostech komisí Rady obce v Palkovických listech.
2. Informaci Ing. Tomáše Hudě ve věci zajištění kontaktních údajů správního orgánu na viditelné místo 

úřední desky.
3. Informaci starosty Radima Bače ve věci zjištění možnosti ohledně snížení úhrady za splaškovou vodu 

určenou k čištění.
4. Informaci místostarosty Ing. Davida Kuly, Ph.D., MBA ve věci zajištění pravidelného umístění jednotli-

vých zápisů z jednání zastupitelstva na sdílený disk zastupitele.
5. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 29. 12. 2020.
6. Informaci starosty obce Radima Bače ohledně oficiálního kontaktování Lesů ČR ve věci vyčištění 

potoka na p. č. 157/5 k.ú. Palkovice, zaměření pozemku potoka p.č. 157/5 k.ú. Palkovice a následné 
výzvy vlastníkům k odstranění staveb na pozemcích obce.

7. Informaci místostarosty Ing. Davida Kuly, Ph.D., MBA ohledně přípravy oprav místních a účelových 
komunikací.

8. Informaci starosty Radima Bače ohledně stanoviska plynáren k problému kolize STL plynovodu 
v prostoru plánovaného parkoviště na hřišti, aby bylo možné projekt parkoviště dokončit a informaci 
ohledně jednání s TJ Sokol Palkovice ve věci umístění parkoviště na pozemku TJ Sokol Palkovice.

9. Informaci místostarosty Ing. Davida Kuly, Ph.D., MBA ve věci zajištění výroby nábytku do prodejních 
ploch budovy č.p. 265.

10. Informaci starosty Radima Bače ohledně doplnění žluté čáry na komunikaci u pana Zahumenského 
Palkovice č.p. 151.

11. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 26. 11. 2020, 4. 12. 2020, 17. 12. 2020, 29. 12. 2020, 12. 1. 
2021, 22. 1. 2021 a 28. 1. 2021.

12. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-12/2020.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Hana Brožová a Ing. Tomáš Huďa.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Mgr. Petr Gřes a Ing. David Kula.
4. Dary na údržbu nemovitostí a jejích okolí za rok 2020 dle přílohy č. 1.
5. Poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 4 000 Kč na jedno nové připojení ke stávající splaš-

kové kanalizaci v obci Palkovice mimo IV. etapu výstavby kanalizace. O dar lze požádat od 1. 9. 2019 
(zpětně) po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s Obcí Palkovice. Dar je možno 
získat pouze k nemovitosti zkolaudované do 31. 12. 2020.

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 2. 3. 2021 v tělocvičně v Palkovicích

 (Palkovice č. p. 20)
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6. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021.
7. Darovací smlouvu č. FM/35/j/2020/Ch uzavřenou mezi Obcí Palkovice 
a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. p.  Předmětem 

darovací smlouvy jsou pozemky par. č. 3111/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 183 m2 
v k.ú. Palkovice rozdělené dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2215-118/2020 vyho-
toveného firmou GIS-STAVINVEX a.s. a pozemku par. č. 3104/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 44 m2 rozdělené dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2122-13/2019 vyhoto-
veného firmou GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu darovací 
smlouvy.

8. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lenkou Pěluchovou ve věci prodeje části pozemku 
par. č. 137 označeného dílem „a“ ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 232 m2 a části pozemku 
par. č. 138/1 označeného dílem „b“ trvalý trávní porost, o výměře 432 m2, LV 1 vše v k.ú Myslík, který 
vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 693-98/2020, vyhotoveného fir-
mou GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu kupní smlouvy.

9. Záměr odkoupení pozemku parcela 771/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipu-
lační plocha, katastrální území Palkovice, obec Palkovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce 
Palkovice, za kupní cenu ve výši 557.000,00 Kč.

10. Podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D8220 - PODPORA 
OBCÍ S 3 001 – 10 000 OBYVATELI, dotačního titulu 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov, pro projekt s názvem „Přestavba domu služeb na obecní úřad v obci Palkovice“.

11. Dohodu o provedení práce pro Mgr. Petra Gřese na dobu od 3. 3. 2021 do 31. 12. 2022 v rozsahu max. 
300 hodin ročně, rozsah výkonu práce: vedení jednání s vlastníky pozemků pod místními a účelovými 
komunikacemi ve věci převodu vlastnictví těchto pozemků na Obec Palkovice.

12. Dodatek č. 1 k zásadám pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu obce Palkovice.
13. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
14. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného pro-

stranství.
15. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 3/2021 o nočním klidu.
16. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 4/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce 

Palkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného.
17. Záměr daru Římskokatolické farnosti Palkovice za účelem opravy kostela sv. Jana Křtitele v Palkovi-

cích. Podrobné podmínky a výše daru bude projednána na příštím jednání Zastupitelstva obce.

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 výjim-
kou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s platností do 31. 12. 2021. 

IV.  Ukládá:
1. Starostovi obce Radimu Bačovi a Ing. Tomáši Opělovi projednat na ředitelství Lesů ČR vyčištění poto-

ka na p. č. 157/5 k.ú. Palkovice, nechat zaměřit pozemek potoka p.č. 157/5 k.ú. Palkovice a následně 
jednat s vlastníky ohledně staveb na pozemcích obce.

V Palkovicích dne 2. 3. 2021

Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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infOrMace PrO Občany

Vedení obce se po delší úvaze rozhodlo pře-
jít na nový komunikační systém Mobilní rozhlas, 
který nahradí od března rozesílání informačních 
e-mailů. Jedná se o službu, kterou v ČR využívá 
téměř 1 300 samospráv. Tento systém má řadu vý-
hod a novinek, mezi které zejména patří:
• Možnost výběru z větší škály tematických zpráv, 

které chcete dostávat.

• Zasílání zpráv na e-mail i do mobilní aplikace 
Mobilní rozhlas.

• Pro ty, kteří nemají e-mail a ani chytrý telefon, 
možnost získávání zpráv prostřednictvím SMS.

• Možnost odběru zpráv i s dalších obcí na jed-
nom místě (např. sousedící Hukvaldy).

• Archiv všech zaslaných správ volně dostupný 
na internetu.

• Další navázané služby např. v podobě hlášení 
podnětů a černých skládek.

• Realizace anket a řada dalších výhod.

Bohužel tento přechod nese s sebou nutnost 
nové registrace a nového souhlasu se zpracová-
ním osobních údajů. Proto, pokud chcete tuto 
službu využívat, můžete se zaregistrovat jedním 
z těchto způsobů:
• Na OÚ v Palkovicích vyplníte a odevzdáte re-

gistrační formulář, který je zde k dispozici.

• Zaregistrujete se přímo na přes webové stránky 
obce www.palkovice.cz a vyberete odběr novi-
nek.

• Třetí možností je registrace přímo přes adresu 
www.mobilnirozhlas.cz a vyhledáte si Palkovice.

Na tuto službu v budoucnu naváží další služby, 
jako je např. elektronický informační kiosek s úřed-
ní deskou, aktualizace webu a řada dalších. Zave-
dení této služby je jedním z výstupů projektu Efek-
tivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, 
Hukvaldy, reg. č.:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014
782, který je financován z OP Zaměstnanost.

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

V minulém čísle Palkovických listů (1/2021) 
jsme informovali o vyhotoveném pasportu komu-
nikací a záměru obce k narovnání vlastnických 
vztahů, s převodem pozemků pod cestami na 
obec. 

Snahou obce je v tomto procesu mít vyřešenu 
většinu vlastnických vztahů tak, aby příští genera-
ce mohly s komunikacemi nakládat dle principů 
řádného hospodáře, s účelným, jasným cílením 
veřejných prostředků a zajištěním kvalitní silniční 
obslužnosti pro potřeby uživatelů.

Do současné doby proběhla již řada přímých 
oslovení konkrétních vlastníků pozemků pod ces-
tami, s výzvou k jednání. Prioritně jsou oslovováni 

vlastníci pozemků hlavně pod místními komunika-
cemi, které jsou užívány jako spojovací, průjezdné 
a navazující na hlavní silnice mezi Frýdkem-Míst-
kem, Kozlovicemi, Chlebovicemi a Metylovicemi. 
Souběžně probíhají jednání také tam, kde má 
obec záměr v blízkém horizontu zajistit zkvalitnění 
obslužnosti a služeb pro spoluobčany. Příkladem 
je prostor kolem kaple na Myslíku, k rozšíření par-
kovacích míst a zlepšení přístupu ke hřbitovu.

Vzhledem k současným omezením, nelze vyvo-
lat hromadné setkání, a tak se jednotlivá jednání 
uskutečňují prostřednictvím elektronické, telefo-
nické a osobní individuální komunikace, což po-
měrně ztěžuje celý veřejný záměr.

Zkvalitňujeme komunikaci s občany 

Převod pozemků pod veřejně přístupnými komunikacemi 
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nový zákon o odpadech 

Z téměř tří desítek doposud oslovených 
vlastníků, je již připraveno několik smluv 
k převodu pozemků, které bude schvalovat 
zastupitelstvo obce. 

Probíhající převody mají i svá úskalí, někdy 
to jsou zástavní smlouvy vůči bankám, nedo-
řešené sousedské vztahy s posunem oplocení 
či přístupům k domům, zahradám a polnos-
tem. Obec se snaží i v takových případech být 
vlastníkům nápomocna a je připravena po-
dat pomocnou ruku. Cílem je nalézt společné 
řešení, které usnadní následující život v obci 
a narovnání právních vztahů za transparent-
ních podmínek a rovného přístupu ke všem 
vlastníkům pozemků pod cestami.   

Mgr. Petr Gřes, zastupitel 

Od roku 2015 připravovalo Ministerstvo život-
ního prostředí zásadní změnu právní úpravy ob-
lasti odpadového hospodářství ( jako celku, včetně 
nakládání s vybranými výrobky s ukončenou ži-
votností a obaly). Jedním z podnětů byla změna 
evropské právní úpravy této oblasti, kterou známe 
jako „Balíček k oběhovému hospodářství”. V roce 
2015 byly zahájeny práce na evropské legislati-
vě a v polovině roku 2018 byl „Balíček” schválen. 
Na konci roku 2019 se dostal vládní návrh do 

poslanecké sněmovny. V Parlamentu probíhal le-
gislativní proces a v polovině října 2020 Poslanec-
ká sněmovna schválila návrh zákonů, který v listo-
padu projednal Senát. Ten požadoval změnu účin-
nosti od 1. 1. 2022, ale Poslanecká sněmovna dne 
1. 12. 2020 zákony schválila ve stejném znění, tedy 
s účinností od 1. 1. 2021. Dne 4. 12. 2020 prezident 
republiky podepsal zákony a 23. 12. 2020 byl zá-
kon o odpadech a související zákony publikovány 
ve Sbírce zákonů.

S ohledem na přechodná ustanovení v novém 
zákoně o odpadech (dále „nový zákon“) a také 
na připravované prováděcí předpisy nemusela 
obec k 1. lednu 2021 měnit aktuální způsob plně-
ní svých povinností v oblasti nakládání s odpady.

Změnu, kterou musela od 1. 1. 2021 obec Pal-
kovice řešit, je nastavení zpoplatnění odpadů na 

skládce. U komunálních odpadů, jichž je obec 
původcem, a které jsou ukládány na skládku, 
bude obec poplatníkem poplatku, bez ohledu na 
to, kdo je v okamžiku předání odpadu na skládku 
jejich vlastníkem, tedy i v případě, že je převezme 
provozovatel zařízení ke sběru odpadů a násled-
ně předá na skládku. 

časový vývoj 

nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 



2/2021

9

Poplatek za uložení na skládku narůstá. V mi-
nulých letech byl poplatek 500 Kč/t a pro rok 
2030 je vypočten až do výše 1850 Kč/t. Nyní je 
pro rok 2021 poplatek stanoven ve výši 800 Kč/t. 

Předmětem poplatku za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci je odkládání směs-
ného komunálního odpadu z jednotlivé nemovi-
té věci (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou 
rekreaci), která se nachází na území obce. Zpo-
platnit lze tedy jen odkládání směsného komu-
nálního odpadu a nikoli odděleně soustřeďova-
ných složek komunálního odpadu. Obec ovšem 
může poplatek za směsný komunální odpad na-
stavit tak, aby konečná částka pokryla i náklady 
za odděleně soustřeďovaný odpad. Do poplatku 

je možné zahrnovat i další doprovodné nákla-
dy spojené s odpadovým hospodářstvím v obci 
např. náklady spojené s osvětovou činností za-
hrnující náklady na informování o předcházení 
vzniku odpadů, o organizaci obecního systému, 
o výsledcích odpadového hospodářství obce. 
Dále je možné do poplatku promítnout i další 
výdaje spojené s nakládáním s komunálním od-
padem, úklid odpadkových košů na veřejném 
prostranství a odpadu odloženého mimo místa 
určená.

Obec však může využít tzv. třídící slevu, a to 
zákonem definovaném množství, které je pro rok 
2021 stanoveno na 200 kg na občana (v dalších 
letech klesá každoročně o 10 kg). 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

Plasty, papír, sklo, kovy, biologické odpady rost-
linného původu, jedlé oleje a tuky, textil se vkládají 
do sběrných nádob, které jsou barevně rozděleny 
a označeny nápisy, co je do nich určeno. Do sběr-
ných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komu-
nálních odpadů, než pro které jsou určeny. Další 
povinnosti je, plnit nádoby tak, aby je bylo možné 
uzavřít a odpad z nich nevypadával. 

Objemný odpad – díky svým rozměrům nemů-
že být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, 
matrace, nábytek apod.). Proto prosím tento od-
pad umístěte do obecního sběrného dvoru, který 
se nachází v Palkovicích naproti budovy č.p. 619 
(bývalý obecní úřad) a je v provozu ve dnech: 

středa 15.00 – 18.00 

sobota  8.00 – 11.00 

Jsou zde odebírány také tyto odpady: nebez-
pečné odpady, bioodpad, kovy a elektrozařízení 
podléhající zpětnému odběru. 

Nelze odevzdávat  
stavební suť a pneumatiky!

Občané, kteří předávají komunální 
odpad na místa určená obcí, jsou povi-
nni odděleně soustřeďovat následující 
složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,

b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné odpady,

g) Objemový odpad,

h) Jedlé tuky a oleje,

i) Textil (povinnost od 1. 1. 2025),

j) Směsný odpad

Směsným komunálním odpadem se ro-
zumí zbylý komunální odpad po stanove-
ném vytřídění a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

Jen pro zajímavost – podívejte se, ko-
lik tun nejčastěji odevzdávaných odpa-
dů jsme v loňském roce vyprodukovali:

Směsný komunální odpad 600 t

Papír   67 t

Sklo   85 t

Plasty   90 t

Kovy 224 t

Biologický   78 t

Velkoobjemový odpad 137 t
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Sběrná nádoba na papír

 časopisy, sešity, papírové obaly, krabice a kartony (složené či roztrhané na menší kousky), reklamní 
letáky,..

 nápojové kartony, znečištěné papíry (mokrý, mastný, ..) voskovaný papír, použité plenky,..

Sběrná nádoba na plasty

 sešlápnuté PET láhve, prázdné plastové nádoby a kelímky (nádoby od šamponů, pochutin, 
kosmetiky,..), sáčky a fólie,..

 znečištěné nádoby, trubky, molitan, bakelit, guma,..

Sběrná nádoba na sklo

 vymyté láhve a sklenice bez kovových a umělohmotných uzávěrů, sklenice od kečupu, marmelád, 
zavařenin…

 porcelán, keramika, zrcadla, lepená skla (autoskla, obrazovky, žárovky,..)

Třídit odpad se určitě vyplatí. Šetříme nejen životní prostředí, ale i finance. 

Děkujeme všem, kteří odpad třídí.

Bc. Barbora Pustková, předsedkyně Komise místního hospodářství a cestovního ruchu

Kde s vaším odpadem 

Kam byste zařadili tento odpad?
 

Sklo Papír Plasty 

šampon 
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Čtyři grantové projekty Nadace 
ČEZ už jsou opět otevřené pro příjem 
žádostí, celkem jich letos nadace ote-
vře šest. Vloni podpořila v Moravsko-
slezském kraji rekordní počet projektů 
– na více než 240 prospěšných aktivit 
přispěla bezmála 15 milionů korun. 
Více než třetina darovaných prostřed-
ků šla na zmírnění dopadů epidemie covid-19, ať 
už se jednalo o nákup dezinfekčních prostředků, 
nemocničního vybavení nebo podporu hasičů, 
domovů pro seniory a škol. Rekordní byl rovněž 
zájem o grant Stromy a o nový program zaměřený 
na rozvoj neziskových organizací. 

Největší firemní nadace v České republice má 
za sebou velmi rušný rok. Ostré tempo ale nasadi-
la i letos: hned na začátku roku spustila dva gran-
tové programy, v únoru otevřela další dva a po-
slední dvojici chystá na začátek března. 

„Loni jsme v Moravskoslezském kraji směřovali 
více než třetinu financí na pomoc proti epidemii 
covid-19. V rámci rychlé krizové pomoci jsme 
podpořili nákup dezinfekčních prostředků, šití 
roušek, rozvozy léků nebo jídel zranitelným sku-
pinám obyvatel. Další peníze směřovaly na vyba-
vení do nemocnic, ale také hasičům, na podporu 
on-line výuky nebo na zmírnění izolace klientů 
v domovech pro seniory,“ vyjmenovává ředitelka 
Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

I letos poběží šest grantových programů. Pod-
pora regionů zaměřená na charitu, kulturu, zdra-
votnictví, sport i ekologii, a podpora výstavby a ob-
novy Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně. 
Jen Oranžových hřišť má nadace na kontě po celé 
republice přes 600 za 388 milionů korun. Už dávno 
se přitom nestaví jen dětská a sportovní – obce mají 
čím dál větší zájem také o workoutová či seniorská. 
Od začátku února mohou obce, školy, hasiči, skauti 
i další spolky žádat o podporu na výsadbu zeleně 
v rámci grantu Stromy, který za dobu svého trvání 
vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. Rov-
něž od února je možné podávat granty do progra-
mu Oranžový přechod zaměřeného na zvýšení 

bezpečnosti přechodů pro chodce. Od 
roku 2013 jich Nadace ČEZ pomohla 
lépe osvětlit přes 170.

Loni také nadace odstartovala 
nový grantový program Neziskovky, 
určený na podporu rozvoje a pro-
fesionalizaci českého neziskového 

sektoru. „Pilotní grantové řízení vzbudilo obrov-
ský zájem – během jednoho měsíce dorazilo přes 
260 žádostí, nadace vyhověla 54 z nich částkou 
4,6 milionu korun. Na základě pozitivního ohla-
su proto Neziskovky opět vyhlásíme letos v břez-
nu,“ říká Ziková. Moravskoslezské organizace byly 
v rámci Česka nejaktivnější, získaly na svůj rozvoj 
přes 1,2 milionu korun. 

Nadace ani letos nezapomene na lidi, kterým 
nepřál osud, a na podzim spustí tradiční charita-
tivní projekt Plníme přání, do něhož osoby v těžké 
životní situaci doporučují samotní zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. Těm jsou určeny i zaměstnanecké 
granty, zaměřené na podporu neziskových or-
ganizací v České republice, na jejichž činnosti se 
aktivně podílejí právě zaměstnanci Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ Přehled všech aktuálních granto-
vých řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dis-
pozici na webových stránkách Nadace ČEZ (www.
nadacecez.cz). 

Grantová řízení Nadace ČEZ 2021

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

nadace čeZ vyhlásila granty na rok 2021.  
v loňském covidovém roce podpořila  

v Moravskoslezském kraji rekordní počet projektů 

Grantové řízení Příjem žádostí 

Oranžové hřiště celoročně

Podpora regionů celoročně

Stromy 1. 2. - 26. 2. 2021

Oranžový přechod 1. 2. – 30. 4. 2021

Neziskovky 1. 3. – 26. 3. 2021

Zaměstnanecké granty 1. 3. – 31. 3. 2021
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Přehled grantových programů čeZ 

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021 
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 30. 4. 2021
města a obce v ČR
120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY 
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 31. 3. 2021
 neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a 
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách 
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 26. 3. 2021
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč
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Obětí trestného činu je každá osoba, která 
je dotčená na svých právech tím, že na ní byl 
spáchán trestný čin. Tuto problematiku upra-
vuje zákon číslo 45/2013 Sb. O obětech trest-
ných činů. Ovšem i zde platí, že není oběť jako 
oběť. Pro účely trestního řízení se rozlišuje oběť 
trestného činu a zvlášť zranitelná oběť trestné-
ho činu. Obětí trestného činu se rozumí fyzická 
osoba, které bylo nebo mělo být trestným či-
nem ublíženo na zdraví, způsobena majetková 
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se 
pachatel trestným činem obohatil. Za zvlášť zra-
nitelnou oběť se považuje dítě, osoba vysoké-
ho věku nebo postižením fyzickým, mentálním 
nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým 
poškozením, oběť trestného činu obchodování 
s lidmi, nebo trestného činu teroristického úto-
ku a oběť trestného činu proti lidské důstojnos-
ti v sexuální oblasti. Oběti trestných činů mo-
hou využít možností, které jim poskytuje zákon 
o obětech trestných činů a mohou např. požá-
dat o skrytí svých osobních údajů tak, aby se 
podezřelá osoba nemohla dozvědět např. údaje 
o jejich bydlišti a zaměstnání.

V souvislosti s touto problematikou jsou na 
území Městského ředitelství policie Ostrava zří-
zena poradenská místa, která slouží pro oběti 
domácího násilí a zúčastněné osoby včetně dětí. 
V Ostravě aktuálně existují 4 takové speciální po-
radenské místnosti, konkrétně se nacházejí na 
obvodním oddělení Ostrava-Střed (ul. Masná), 
Ostrava-Poruba 1 (ul. Dělnická), Ostrava - Přívoz 
(ul. Wattova) a Ostrava-Hrabůvka (ul. Dr. Martín-
ka). Další informace ke zřízení místa naleznete 
na: https://www.policie.cz/clanek/poradesnka-
mista.aspx 

V roce 2020 poskytli policisté na Ostravsku 
poradenskou činnost, či konzultace ve více jak 
250 případech obětem domácího násilí a dalším 

osobám (svědkům aj.). Musíme si uvědomit, ať už 
hovoříme o domácím násilí nebo o jiném proti-
právním jednání, že se vždy jedná o patologický 
jev, který si vyžaduje svou specifickou pozor-
nost a řešení. Nenechte zajít situaci příliš dale-
ko, chráníte nejen sebe a svůj majetek, ale i své 
blízké. Když si nejste jisti, informujte se, raďte se 
a konzultujte své starosti na kterékoliv policejní 
služebně či dalších odborných institucích. Svěř-
te se osobě, které důvěřujete. Tato osoba nám 
může poskytnout cenné informace při šetření 
protiprávních skutků. Zejména pak těch, které 
mají dlouhodobý charakter. Dopředu si zajistěte, 
kde se uchýlit v případě náhlého opuštění domo-
va a buďte na tuto nouzovou situaci podvědomě 
připraveni.

Další cenné rady k domácímu násilí naleznete 
zde: https://www.policie.cz/clanek/domaci-nasi-
li-706878.aspx

Policisté, sami si vědomi toho, jak traumatizu-
jící je dopad trestných činů na oběti, přistupují 
k obětem empaticky a snaží se situaci řešit s vy-
užitím vhodného materiálu, vždy s ohledem na 
cílovou skupinu. U dětí jsou využívány zpravidla 
rozličné hračky, speciální tiskoviny pro dospělou 
veřejnost. Jsou to například antistresové míčky, 
letáky s právními informacemi a letáky s nabíd-
kou služeb ostatních organizací, se kterými útva-
ry policie úzce spolupracují.

Jedna z organizací, která úzce spolupracuje 
s orgány činnými v trestním řízení je i Bílý kruh 
bezpečí, který nabízí bezplatnou právní a morál-
ní pomoc obětem trestných činů. Bílý kruh bez-
pečí nabízí dále širokou škálu pomoci, která lze 
dohledat na www.bkb.cz.

Policie slouží veřejnosti a setkávání se s obět-
mi trestné činnosti je jedna z denních náplní po-
licistů. Z tohoto důvodu není na místě jakákoliv 
obava a občané mohou kdykoliv přijít na které-
koliv obvodní oddělení policie, kde jim bude po-
skytnuto profesionální poradenství a přístup.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
nprap. Lucie Galiová, vrchní inspektor oddělení prevence

Policie Moravskoslezského kraje radí,  
jak postupovat, když se stanete obětí trestné činnosti 
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ZáKladní a MateřSKá ŠKOla PalKOvice

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci vydalo MŠMT ČR 

následující nařízení k průběhu zápisu dětí do 1. tříd 
základních škol. 

Zápisy se konají v období stanoveném školským 
zákonem, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2021. Konkrétní 
termín zápisu k povinné školní docházce stanoví 
ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu 
se školským zákonem. Zápis k základnímu vzdě-
lávání bude probíhat v ZŠ a MŠ Palkovice od 
12. 4. do 20. 4. 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit 
následujícími způsoby: do datové schránky 
školy, e-mailem s elektronickým podpisem 
zákonného zástupce, poštou (rozhodující je 
datum podání na poštu), osobním podáním 
ve škole. Datovou schránku si rodiče mohou zří-
dit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou 
základní škole je také zdarma. Více informací na 
https://chcidatovku.cz/

Dne 20. 4. 2021 od 8.00 do 17.00 bude 
k dispozici sekretariát školy k osobnímu po-
dání přihlášky. Formulář žádosti najdete na 
webových stránkách školy v sekci FORMULÁ-
ŘE. Vzhledem k nejasnému vývoji situace pro-
síme o upřednostnění bezkontaktního podání 
přihlášky.  

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným 
zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti 
registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřej-
něno na webu školy, kde přijaté děti budou uve-
deny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci in-
formováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky 
budou zákonní zástupci postupovat stejně. Žádost 
o odklad povinné školní docházky lze najít opět na 
webových stránkách školy. K žádosti o odklad je 
nutné doložit doporučení školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře (pediatra).

Zápis do 1. třídy ZŠ

S pozdravem Mgr. Milan Šponer, ředitel MŠ a ZŠ Palkovice
Těšíme se na budoucí prvňáčky!!!
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Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci vydalo MŠMT ČR 

následující nařízení k průběhu zápisu dětí k před-
školnímu vzdělávání. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
v Palkovicích na školní rok 2021/2022 pro-
běhne v období od 4. 5. do 14. 5. 2021 pouze 
podáním žádosti písemnou formou. Formulář 
Žádosti o přijetí a Seznámení se s kritérii pro 
přijetí najdete na webových stránkách v od-
díle Základní škola v sekci „FORMULÁŘE“. 
Vyplněné formuláře zašlete, prosím od 4. 5. 
do 14. 5. 2021 datovou schránkou, e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo poštou na 
adresu Základní a mateřská škola Palkovice, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organiza-
ce, Palkovice 287, Palkovice 739 41. 

Ve dnech 4. a 12. 5. 2021 od 8.00 do 17.00 
bude k dispozici sekretariát školy k osobnímu 
podání přihlášky. 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání dále zákonný zástupce doloží:
1. Vyplněnou žádost 
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Kopii karty pojištěnce dítěte
4. Vyplněný formulář Seznámení zákonného 

zástupce s kritérii pro přijetí 
5. Potvrzení praktického dětského lékaře o spl-

nění povinnosti pravidelného očkování

Informace k přílohám žádosti
I pro doložení rodného listu platí, že stačí 

odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. 
Tato kopie pak musí být součástí spisu. Podmín-
kou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění po-
vinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti ná-
kaze imunní nebo se nemůže očkování podro-
bit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá po-
tvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení 
na žádost vydá lékař za podmínek dodržení na-
stavených protiepidemických opatření. Vhodné 
je předem telefonicky kontaktovat lékaře a ob-
jednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. 
Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina 
v karanténě nebo izolaci. Kromě doložení do-
kladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro 
účely správního řízení o přijetí do mateřské ško-
ly dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení 
lékaře.

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském 
poradenském zařízení, zákonný zástupce přiklá-
dá kopii doporučení. Rozhodnutí o přijetí bude 
zveřejněno na webu školy a budově školy, kde 
přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými 
registračními čísly. V případě nepřijetí budou 
zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě 
doporučeným dopisem.

Poznámka: 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají 
děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 

Zákonný zástupce může místo povinného 
předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání.

Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho 
může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, 
než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí 
nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškol-
nímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělá-
vání dítěte předá řediteli školy zároveň s při-
hláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku (ředitel školy dále urču-
je pravidla přezkoušení a průběh individuálního 
vzdělávání).

 Mgr. Milan Šponer
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První vysvědčení 

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 dostali své první vy-
svědčení žáci prvních tříd. Zatímco v 1. A děti 
kromě samých jedniček přinesly domů pamětní 
list s motivačním hodnocením a pochvalou za 
vstup do „Zahrady poznání“, v 1. B bylo klasické 

vysvědčení doplněno závěrečným slovním hod-
nocením, ve kterém paní učitelka shrnula snahu 
a píli prvňáčků v několika oblastech. 

Mgr. Milan Šponer
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deváťáci míří na Mars 

Možná jste už slyšeli o akční televizní soutěži, 
která v podtitulu uvádí, že prvním člověkem na 
Marsu bude Čech. 

Soutěž Už tam budem? je přípravou mise na 
tuto rudou planetu.  

V úterý 23. 2. 2021 se zástupci 9. ročníku naší 
ZŠ, jak už se stalo tradicí, zúčastnili této televiz-
ní soutěže v technologicko-vzdělávacím areálu 
U6 v Dolních Vítkovicích. V tomto pořadu se se-
tkávají reprezentanti dvou základních škol, kteří 
se poměřují ve svých znalostech, tělesné obrat-
nosti a technické zručnosti, a projeví-li k tomu 
i schopnost úspěšné taktiky a správně zvolené 

strategie, dostanou se do finále. Tam už jako 
vítězové odpovídají na tři otázky. Za každou 
chybnou odpověď je kapitán týmu „odměněn“ 
vodní sprchou. Za správnou pak vybírají ze tří 
připravených odměn. Jak se letošním účastní-
kům ve složení Daniel Janošec (kapitán), Adéla 
Sasínová, Evelína Vašková, Lukáš Michný a Da-
niel Šuléř dařilo v měření sil s žáky ze Základní 
školy Stará Ves nad Ondřejnicí, nebudu předbí-
hat. Pokud ale máte zájem, můžete se podívat 
na vysílání, které je naplánováno 2. dubna na 
dětské televizní stanici České televize Déčko.

Mgr. Lukáš Bolek
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Školní projekt „Jarní putování po Palkovicích“ 

Bydlím v Palkovicích odjakživa a na zdejší škole 
učím už pěknou řádku let. S dětmi jsem v kontaktu 
téměř denně. Bohužel si nelze nevšimnout, že děti 
znají své okolí méně a méně. Současná doba je 
velmi zvláštní a pro nás všechny nezvyklá. Učíme 
online, se svými žáky jsme v kontaktu jen přes ka-
meru. Využijme této prapodivné situace k tomu, 
abychom poznali lépe krajinu a místa v obci, okolí 
školy, do které patříme. Pohybu je málo a jarní ob-
dobí, které se blíží, tomu přímo nahrává. Vyrazme 
tedy do přírody. 

Pro žáky 1. až 5. tříd jsme připravili dlouho-
dobý projekt pod názvem „Jarní putování po 
Palkovicích“. V čem spočívá?  Úkolem je navští-
vit předem určená místa, dle pokynů se tam vy-
fotit a zaslat foto učiteli. Žákům jsou nabídnuty 

2 možnosti – 2 skupiny zajímavých míst po celé 
ploše naší vesnice.

První „Palkovická sedmička“ zahrnuje 7 pal-
kovických vrcholků, které je třeba zdolat. Svého 
návštěvníka odmění nádhernými vyhlídkami na 
všechny světové strany. Při dobré viditelnosti je 
možno spatřit např. Nízký Jeseník s Pradědem, 
hřeben Beskyd včetně vrcholků v Polsku, Ostrav-
skou pánev nebo snad elektrárnu v Dětmarovicích.

Druhá možnost „Zajímavá místa v obci“ ob-
sahuje 20 vytipovaných různých míst k zhlédnutí, 
a sice jde o vyhlídky, památky, stromy, studánku, 
rybník atd. Byla zařazena díky své poloze – v kaž-
dém koutu obce něco.

Na každém místě je cosi k vidění a účastník se 
zároveň obohatí o nové informace. Děti si mohou 

vybrat, ale také se zapo-
jit do obou možností. 
Putování bude probíhat 
v době od 15. března do 
31. května a každý účast-
ník po splnění bude od-
měněn pamětním listem 
a sladkostí. A bude možná 
za odměnu i překvapení. 
Akce není povinná, avšak 
pevně věřím, že se větši-
na žáků zúčastní i s rodiči, 
které tímto žádám o pod-
poru.

Nechceme děti odra-
dit, ba naopak nalákat. 
Pak si třeba další zajímavá 
místa v našich Palkovicích 
najdou i sami. 

Mgr. Věra Krpcová 
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Masopust

V předposledním únorovém týdnu ožila naše škola masopustními 
aktivitami. Děti z první a druhé třídy se v rámci projektového dne se-
známily formou zábavných her a tvořivých činností s místními tradice-
mi v období Masopustu. Pod vedením svých třídních učitelek upekly 
opravdové koblížky, vyrobily jitrnice „jaké svět neviděl“ a společně si 
užily spoustu legrace a zábavy.

Mgr. Milan Šponer
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Karneval v družině 

Máme nelehkou dobu s mnoha nařízeními 
a opatřeními, ale i přesto jsme se rozhodli ne-
nechat děti bez karnevalu. V pátek 12. 2. 2021 
proběhl ve druhém oddělení školní družiny dět-
ský KARNEVAL, kde si děti užily pěknou zábavu 
ve formě různých soutěží, které byly odměněny 
menší laskominou. Zahráli jsme si tradiční hru, 
která nesmí chybět na žádné zábavě „Židličkova-
nou“, zatančili jsme si tanec na novinách a tanec 
s balónkem, zkusili jsme se vcítit do role Popelky, 

anebo jaké to je, stát se na chvíli mumií. Na Kar-
nevale nechyběla také tombola, kde hlavní vý-
hrou byla cukrová vata. Jak je již zvykem, tak i zde 
byly vyhlášeny nejkrásnější masky. První místo 
vyhrála Zuzanka s maskou papouška, kterou vy-
ráběla doma s celou rodinou.

Největší odměnou pro paní vychovatelku je 
radost dětí, a když děti spolupracují.

Myslím si, že jsme si čas krásně užili. 
Daniela Rečková
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Jak se žije v mateřské škole 

 Potkali jsme se na podzim v září 2020 v MŠ 
Pod Habešem. Ptáte se kdo? Přece děti ze tříd 
„Květinka“, „Sluníčko“ a jejich učitelky. Třídy před-
školáků „Hvězdička“ a „Motýlek“ jsou v ZŠ Palko-
vice. Všichni se moc těšili a říkali si, co nového je 
tento rok čeká, jak ho společně prožijí?

Domluva zněla: „Krásně“. Nikoho neodradil 
ani nezvaný host covid-19.

Plavecký výcvik dětí MŠ byl zahájen v září, po 
4 lekcích musel být ukončen.

Podzim byl sluníčkový, listí zlátlo, na polích 
se sklízely brambory. Letošní „Putování s bram-
borou“ bylo sice bez rodičů, ale ti pro děti za-
jistili právě ty brambory. Zajímavých aktivit pro 
děti bylo hodně, dopoledne na zahradě MŠ Pod 
Habešem rychle uběhlo. Odměnou pro všech-
ny byly bramborové placky a brambory pečené 
v ohníčku. Ty černé vousky slušely všem.   

„Svatý Martin na zimu, veze bílou peřinu“. 
Pranostika hezká, ale ani letos nespadla žádná 
sněhová vločka. Děti si řekly, že sněžit bude jin-
dy a sv. Martina přivítaly svatomartinskou jízdou 
na židličkách, předškoláci ze ZŠ navštívily místní 
ranč „U myšáka“, kde prožily krásné dopoledne 
se zvířátky.

Pomalu se začalo ochlazovat, broučci zaléza-
li do různých skulinek a děti chtěly „uspat svoje 
skořápkové broučky“. Bylo to na kopci, přesně 
tam, co vloni. Děti zazpívaly „Broučí ukolébavku“, 
každý pohladil toho svého broučka a uložil ho do 
hromádky spadaného listí. Na jaře je zase probu-
díme s písničkou. Pro ostatní broučky zůstal Na 
Bařině hmyzí domeček.

Nezapomněli jsme ani na lesní zvířátka. Děti 
vědí, kde je malý a velký krmelec, kde mohou 
vidět kačenky, kde ptáčky. A když jdeme krmit, 
nikdo nepřinese „lidské jídlo“, ale v batůžcích jsou 
kaštany, žaludy, mrkev …

Předškoláci chodí na dlouhé túry, říkají jim B8, 
my, menší děti, si dopoledne zpestřujeme delšími 
vycházkami po Palkovicích a okolí. Ti větší navští-
vili Myslíkovské Lurdy, Kubánkov, Čupek, Frenš-
tátské můstky a ještě 4 túry dokončí. My, menší 
děti, jsme objevily pomník sestřeleného americ-
kého letce za II. světové války, víme, kde je škola, 
tělocvična, sjezdovka, obecní úřad a jiná důležitá 
místa Palkovic.

Na hodné děti letos nezapomněl Mikuláš s čer-
tem a anděly, vánoční stromečky obstarali rodiče 

a děti si ozdoby vyrobily z přírodnin. Za oknem 
MŠ našel Ježíšek dopis od dětí s nakreslenými 
přáníčky, dárky pod stromečkem skutečně byly.

V únoru se všechny děti ze tříd „Hvězdička“, 
„Motýlek“, „Květinka“ a „Sluníčko“ setkaly při kar-
nevalovém veselí. Programu se ujaly „myška Klár-
ka a veverka Terka“, které děti znají z divadelních 
představení. Tentokrát to nebyla pohádka, ale 
zábavné soutěže a tanečky. Byl přece karneval. 
Maminky se postaraly o občerstvení, MŠ zajistila 
pitný režim. Všichni si krásně užili karnevalového 
veselí v sále Obecního úřadu v Palkovicích Pod 
Habešem.

V lednu se děti měly zúčastnit lyžařského vý-
cvik na Bílé, který se bohužel nekonal. Děti si uži-
ly sněhu a pravých zimních radovánek na kopci 
a místní sjezdovce, také využívají kluziště za tě-
locvičnou.  Od ledna předškoláci dochází pravi-
delně cvičit do tělocvičny.  Každý měsíc mají děti 
divadelní představení. 
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doktorský den v mateřské škole
V posledním únorovém 

týdnu jsme si s dětmi poví-
dali o lidském těle. Jak vy-
padá, jak funguje a také jak 
se o tělo starat, aby dlouho 
vydrželo zdravé a funkč-
ní. Děti si v průběhu týdne 
hrály na lékaře a zdravotní 
sestry (bratry). Celý tento 
týden jsme si hráli na zdra-
votníky a jejich práci, děti 
dokázaly improvizovat jako 
opravdoví profesionálové. 
Naše školka se proměnila 
v malou palkovickou nemocnici, kde pracují jen 
ty nejmilejší sestřičky, zdravotní bratři a špičkoví 
lékaři. Celý týden byl zakončen velkou plánova-
nou operací. 

Sešlo se celé lékařské konzilium třídy Hvěz-
dičky a Motýlka a s velmi milou asistencí pana 
ředitele doc. prof. MUDr. PUDr.  Milana Špone-
ra proběhla revize dutiny břišní. Pacientku jsme 
na operaci pečlivě připravili a uspali. Všechny 

vnitřní orgány jsme důklad-
ně prohlédli, zopakovali si 
anatomii a funkci vnitřních 
orgánů, stanovili diagnózu 
a vše opět vrátili do původ-
ního stavu. Operace byla 
úspěšná. Pacientka se rych-
le zotavila a ještě téhož dne 
byla propuštěna do domá-
cího ošetření. To vše byla 
jen hra, ale kdo ví, v kolika 
dětských duších se nám 
podařilo zažehnout touhu 
dát se touto cestou a stát 

se doktorem, doktorkou, nebo sestrou a pomá-
hat druhým! Časem možná uvidíme.

I přes všechna omezení se život v MŠ nezasta-
vil a věříme, že brzy bude lépe a vše se rozběhne 
jako dřív. Budeme si užívat společných akcí s ro-
diči a veřejností. Děti budou moci využívat širo-
kou škálu kroužků a doplňkových činností. 

Kolektiv učitelek MŠ
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Jak předcházet problémům s drogami u dětí

Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí 
či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblas-
ti drogové problematiky je skutečnost, že narůs-
tá počet drogově závislých osob a že se snižuje 
věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. 
Obsahem tohoto článku je několik preventivních 
rad určených rodičům, jak předcházet problémům 
s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí by 
měli věnovat pozornost či kam se v případě potře-
by obrátit s žádostí o radu.

Co se v prevenci problémů působených návy-
kovými látkami u dětí osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, 

marihuana nebo jiné návykové látky se mohou 
objevit např. ve škole či při volnočasových akti-
vitách.

• Buďte sami dětem dobrým příkladem.

• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.

• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.

• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní se-
bedůvěru.

• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostat-
ních kamarádů, známých..., naučte je říkat „Ne, 
nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.

• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dí-
těti podat správné informace, především o rizi-
cích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.

Jakým změnám v chování dítěte věnovat po-
zornost? Především těm z níže uvedených, 
které se opakují nebo se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.

• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi 
„starými“.

• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné 
reakce.

• Lhaní, snížená sebedůvěra.

• Únava, zvýšená potřeba spánku.

• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.

• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, 
peníze nebo hodnotnější věci.

• Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislos-

tí poskytuje v České republice mnoho center. 
Existuje několik možností, kde se s odborníkem 

poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspo-

řádat si život, poskytují psychologickou péči, 
pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.

• Adiktologické ambulance – věnují se terapii 
závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodo-
bou spolupráci.

• Specializované ambulantní služby – sou-
středí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních 
důsledků, využívá se zde například substituč-
ní terapie (braní původní drogy je nahrazeno 
lékařsky předepsaným užíváním látky s po-
dobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně 
menšími riziky).

• Denní stacionáře – poskytují psychologickou 
pomoc.

• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným 
příslušníkům závislých osob, pomáhají urovná-
vat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtíže-
né životní situaci.

V lékárnách jsou také dostupné testy pro de-
tekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti na 
výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je 
pouze orientační. Přesný výsledek poskytne la-
boratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit 
s pediatrem.

Rodiče mohou svým působením v rodině při-
spět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo 
schopno vyhodnotit tuto problematiku jako nato-
lik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá 
žádnou šanci.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,  
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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Před pár lety opustili palkovickou zá-
kladní školu, dnes navštěvují Střední prů-
myslovou školu ve Frýdku Místku, kde se 
zapojili se do Evropské studentské soutěže 
s projektem SpaceCan. Svůj výzkumný tým 
nazvali PASPAL letí do vesmíru.

Jedná se o skupinu šesti spolužáků stu-
dující obor informační technologie, z nichž jsou tři 
z Palkovic – Jiří Ryška, Marek Kozel a Patrik Glomb.

Jirko, vysvětlíš nám, co to ten PASPAL vlastně 
znamená a kdo vás vede?

„Je to zkratka slov Private Association Studying 
Planets Appropriate (for) Life. Volným překladem 
Soukromá asociace studující planety vhodné pro 
život. Na projektu pracujeme pod vedením našeho 
pana učitele Ing. Jiřího Sumbaly. Náš tým má roz-
dělené úkoly, navzájem propojené ve finále tvořící 
celek.“

Marku, název je honosný, vesmír je daleký, co 
je úkolem a cílem vašeho projektu? 

„Ještě chci doplnit jména našich dalších spo-
luautorů, protože se jedná o kolektivní práci šesti 
spolužáků. Na celém projektu pracujeme společně 
s Jonášem Židkem, Filipem Gardošem a Ondrou 
Zahoránem. Společně vytváříme satelit o velikosti 
plechovky, která má sbírat určitá data, a ta je bude 
posílat na pozemní stanici ke zpracování a vyhod-
nocení.“

Patriku, prosím, můžeš to více přiblížit? 
„Tuto studentskou soutěž pořádá vzdělávací 

kancelář Evropské kosmické agentury ESERO jedná 
se o Evropskou studentskou soutěž. Našim úkolem 
je sestrojit napodobeninu skutečného satelitu, který 
má rozměry velikosti plechovky, kde se musí vejít 
všechny řídící jednotky, senzory až po baterie a na-
pájení.“

Kluci, sdělte našim čtenářům další podrob-
nosti o samotném názvu projektu, spolupráci 
s dalšími lidmi, školami, firmami….

Náš projekt a také satelit jsme pojmenovali Spa-
ceCan, což znamená vesmírné těleso. Cílem naší 
mise je zkoumání podmínek pro život organismů. 

Projekt je rozdělený na dvě mise – pri-
mární máme určenou – družice musí měřit 
teplotu, atmosférický tlak a GPS, sekundár-
ní misi jsme si určili sami – měření koncen-
trace kyslíku, oxidu uhličitého a metanu. 
Sesbíraná data se budou analyzovat a za-
sadí do širšího kontextu celé mise, aby-

chom zjistili, jestli je možné na dané ( jiné) planetě 
žít. Nejen jako lidé, ale také jako živočichové. 

 Taky jsme se rozhodli, že naše družice bude ve-
lice ekologická, tím bude využívat přírodní zdroje 
– solární systém.  

Zatím jsme ve fázi, kde řešíme vše okolo. Hledá-
me partnery, vyrábíme informační video, zdokona-
lujeme webové stránky a sociální sítě. 

Spolupracujeme se školou POJFM, Vysokou 
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava 
a s pár dalšími. Chtěli bychom vytvořit danou dru-
žici, také vyhrát národní kolo a postoupit do evrop-
ského kola soutěže CanSat. 

Je pěkné sledovat vaši výzkumnou aktivitu 
a zápal pro věc, třeba se jednou stanete vý-
znamnými vědci, o kterých se budou děti ve 
školách učit. Je něco, čím vám mladým vý-
zkumníkům, můžeme my dospělí pomoci, ně-
jak vás podpořit?

Mimo samotného zpracování díla je dalším hod-
notícím hlediskem, také zájem veřejnosti. A právě 
i díky sledování a podpory na sociálních sítích face-
booku - https://www.facebook.com/CanSatPaspal, 
webových stránkách https://paspal.space se může-
me v soutěžním výzkumu probojovat výše.  

Pokud tedy můžeme čtenáře Palkovických listů 
požádat, prohlédněte si naše odkazy a v případě, 
že se se vám naše práce líbí a fandíte nám, proklik-
něte zdvižený palec. Upřímně vám všem budeme 
vděčni. 

Děkuji vám kluci za rozhovor a přeji vám 
úspěch nejen v projektu, studiu, ale také v běž-
ném životě. 

Mgr. Petr Gřes

Mladí výzkumníci – PaSPal letí do vesmíru 

Kultura a SPOlečenSKý živOt
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SPOrt

Lednové tužby byly vyslyše-
ny, paní zima se nám v únoru 
ukázala, a tak jsme opět mohli 
vytvořit ledovou plochu.

V lednu tři chladné dny 
doplnily v únoru desetiden-
ní mrazy. Se stejným zápalem 
a energií, přispěchali na pomoc 
dobrovolníci, kteří po všechny 
večery a rána střídavě vypomá-
hali k výrobě a úpravě ledu. 

Před samotným nástřikem 
vody byly upraveny a utěsně-
ny montážní pěnou dřevěné 
mantinely.  Přeneseny dvě sady 
laviček k usnadnění přezouvání 
bruslí a odpočinku a v následu-
jících dnech pomocí motorové čtyřkolky a radlice 
nahrnuty sněhové valy. Protože první noci byly 
mrazivé, využili jsme příznivého klimatu k urych-
lení možnosti bruslení, a tak jsme za tělocvičnou 
zůstávali do pozdních nočních hodin, s odchodem 
domů mezi druhou až čtvrtou hodinou.

Jelikož místní potok, rybník, ani přehrada 
Olešná nebyla dostatečně zamrzlá, chodily na 
místní veřejné kluziště děti se svými rodiči, školka 
a v podvečerních hodinách mládež hrající hokej 
podpořená svými táty a strejdy.

Veřejný zájem byl veliký, účastníci se chovali 
obezřetně, užívali si bezpečného klouzání a brus-
lení, bez hrozby propadnutí se do vody. 

Na místě zaznívaly vzpomín-
ky na dobu minulou, kdy zimy 
byly dlouhé a na mnoha místech 
nejen na vesnici, ale i ve měs-
tech bývaly kluziště na kdejakém 
hřišti s dostupností vody. Místní 
pamětníci zavzpomínali na své 
zimní radovánky na palkovickém 
potoku, bývalém hřišti u potoka 
s vystavěnými dřevěnými manti-
nely, tahaným barelem na vodu 
s polévaným kobercem sloužícím 
k úpravě ledu, včetně ledové plo-
chy za starou školou, na které se 
bruslívalo i během školní výuky. 

Letošní krátká, zato krásná 
zima přinesla za přispění zápa-

lu a ochoty místních lidí k radosti již tak ome-
zujícího zkoušeného běžného života.  A protože 
všechna legrace něco stojí tak sdělujeme, že tato 
veřejná zábava nepřesáhla v přímých doložitel-
ných nákladech kvartální spotřebu vody běžného 
rodinného domu, nákup dvou sněhových hrabel 
a montážních pěn. Veškeré další lidské úsilí, 
ochota přiložit ruku k dílu, osobní čas a benzín, 
šel na vrub přítomných, kteří se tímto bavili a byli 
rádi, že mohou udělat něco pro zábavu palkovja-
nů a myslikovjanů.  

S povděkem všem ochotníkům
 Mgr. Petr Gřes

veřejné kluziště 2 
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„Pro děcka jste udělali kluziště, na brusle si už 
nevěříme, pole jsou hrbolaté a kopce kopcovité, 
udělejte něco i pro nás“ - byla slova místního do-
morodce.“  

Ale co vymyslet? A tak po uvědomění si slov, 
pohledu na sněhem pokryté fotbalové hřiště, ně-
kolika málo telefonátech s předsedou fotbalového 
oddílu TJ Sokol Palkovice Josefem Bílkem, domlu-
vě s dobrovolným hasičem Ing. Tomášem Opělou 
a oslovením místních lidiček, bylo vyslyšeno ne-
konkrétnímu požadavku. Již následující den mohl 
sportu chtivý aktivní senior kroužit na vytvořené 
rovinné běžkařské trati.

Zpřístupněný okruh se dvěma stopami vytvo-
řený čtyřkolkou s radlicí a vyjetím kroužením lidí, 
na základě vyslyšené výzvy na palkovickém fa-
cebooku, umožnil v následujících zimních dnech 
protáhnout své tělo, na bezpečném rovinatém te-
rénu, široké veřejnosti bez rozdílu věku.

Nyní již po vyzkoušení víme, že pokud bude 
zima i v následujících létech příznivá, nic nebrání 
tomu, aby fotbalové hřiště bylo využito v zimním 
období i k této sportovní běžkařské aktivitě. 

Mgr. Petr Gřes,  
TJ Sokol Palkovice

Dlouholetý partner Nadační fond 
OKD Srdcovka vybral také pro letošní 
rok naši organizaci TJ Sokol Palkovi-
ce. Získaná podpora směřuje k našim 
nejmladším členům oddílu pro získá-
ní a osvojení si dovedností hry tenisu 
a zdravého životního stylu v období 
tenisové sezóny.

Díky spolupráci s tímto nadačním 
fondem se nám podařilo v průběhu 
předešlých let získat řádově desítky 
tisíc korun, které jsme použili do ob-
novy, rekonstrukce, doplnění našich 
sportovišť zázemím, sportovním vy-
bavením i přímou podporou k reali-
zaci letních tenisových aktivit pro děti.

V minulosti získané prostředky byly 
investovány, do pořízení bezpečných 
fotbalových branek oddílu fotbalu, 
pořízení světel k nasvícení víceúčelo-
vého hřiště, postavení dřevěného pří-
střešku, vybudování betonové cvičné 
stěny tenisu a volejbalu, zakoupení 
mobilního WC, ochranných sítí, teni-
sových raket, míčků ….

Věříme, že současná situace pomi-
ne a získané prostředky budou v plné 
míře využity k realizaci sportovních 
aktivit dětí v letních měsících.  

Jaroslav Čechmánek, 
 předseda TJ Sokol Palkovice

běžkařský ovál na fotbalovém hřišti 

uspěli jsme s podporou sportu pro děti 
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Kolektivním sportům současná situace příliš 
nenahrává, ale lze předpokládat, že na venkovních 
sportovištích za dodržení pravidel bude individu-
ální sportování povoleno. 

Oddílové sportoviště tenisových kurtů je na 
toto období připraveno, jak stávajícím členům, tak 
i novým zájemcům o členství v oddíle za rovno-
cenných výhodných podmínek. 

Roční členské příspěvky ve výši 500,-Kč do 18 let 
(+ 4 hodiny brigád) a 800,- Kč (+ 8 hodin brigád) 
pro dospělé se hradí na účet TJ Sokol Palkovice 
– Equa bank 10 20 40 57 63/6100 s poznámkou 
tenis-jméno příjmení-rodné číslo. 

Více informací k členství získáte telefonicky na 
čísle 608 46 86 23 – Petr.

Členové získávají výhodu možnosti sezónní 
hry bez dalších poplatků po provedení online 
rezervace na www.tjsokolpalkovice.cz v odkaze te-
nisové kurty, zvýhodněné ceny tenisových míč-
ků, zapůjčení tenisových raket i tréninkových 
pomůcek.
Pro nečleny je hodina kurtu zpoplatněna 100,- Kč.

Sportem ku zdraví, posílení životního optimis-
mu a imunity.

Jaroslav Čechmánek, předseda TJ Sokol Palkovice

V minulém čísle (1/2021) jsme 
informovali o získání dotačního 
titulu ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu Programu 
rozvoje venkova, Místní akční sku-
piny MAS Pobeskydí, na pořízení 
vybavení TJ Sokol Palkovice, ini-
ciované vedením obce Palkovice. 

Pořízené vybavení nahradilo 
doposud užívané židle a stoly v prostoru místní tě-
locvičny, využívané pro potřeby turistického oddílu 
Žlutý kvítek, sloužící jako klubovna a zároveň spo-
lečenská místnost pro příležitostné kulturní a ob-
čerstvovací akce. Organizace získala nové vybavení 

v hodnotě přesahující dvě stě tisíc 
korun s přispěním spoluúčasti fi-
nancí z obecního rozpočtu smě-
řovaného na pořízení a vytvoření 
loga v opěradlech židlí.

Starý nábytek byl převezen 
k údržbě, opravě a dalšímu vyu-
žití kulturní a sportovní činnosti. 

Společným cílem členů orga-
nizačního výboru TJ Sokol Palkovice je postupná 
obnova a modernizace dalších kluboven oddílů TJ, 
sloužících jako zázemí pro pořádání spolkových 
činností a setkávání s veřejností. 

Mgr. Petr Gřes, tajemník TJ Sokol Palkovice

nabídka členství v oddíle tenisu/badmintonu 

nové nahradily staré 
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Je pro mě potěšením, když naši organizaci 
TJ Sokol Palkovice vnímá veřejnost natolik pozitiv-
ně, že přispívá na činnost nejen svými členskými 
příspěvky do jednotlivých oddílů, ale také věcnými 
či peněžními dary. 

A tak vyslovuji upřímné poděkování všem, kteří 
tak doposud učinili. Jako předseda si velmi cením 
všech dárců, kterým není lhostejná aktivita našich 
trenérů a jednotlivých aktérů celého týmu výbo-

ru podílejících se na sportovním vyžití a výchově 
mladé generace. Osobně garantuji, že veškeré 
příspěvky jsou účelově a na základě písemných 
smluv cíleně směřovány dle požadavků dárců. 

Děkuji za náklonnost a projevenou podporu 
sportu i v této nelehké době.

Jaroslav Čechmánek,  
předseda TJ Sokol Palkovice

věcné a finanční dary organizaci 
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Každý vyvíjí sportovní aktivity, hýbe se, 
chce být fyzicky zdatný, snaží se udržovat 
svou fyzickou kondici i váhu, jíst zdra-
vě a chutně, být prostě fit. Život nabízí 
spoustu možností, jak dosáhnout svého 
zdravého ducha ve zdravém těle.  Někdo 
vyhledává individuální sportovní vyžití, 
někdo hromadné zapojení v organizacích a po-
sledním trendem ovlivněným současnou situací 
jsou i online vzdělávací aktivity.

A právě jednu z těchto online vzdělávacích ak-
tivit vám představíme společně s protagonistkou 
paní Olgou Diváckou z Palkovic a jejím Welcome 
Fitness.    

Co si má čtenář pod tím názvem představit?
Název Welcome Fitness vychází z celé filozofie 

této značky. Nemálo žen i mužů trápí jejich váha. 
V důsledku toho tráví často zejména ženy i roky 
nekonečným hubnutím. Neustále řeší jídlo a jsou 
zaseknuté v kolotoči jojo efektu. Jdou od diety k di-
etě. Neustálé omezování vede k pokřivenému vzta-
hu k jídlu, kritickému pohledu na sebe, přejídání 
nebo naopak hladovění. Přidejte k tomu hodiny na 
rotopedu nebo běžícím pásu, které je k smrti nudí, 
a neutěšený obrázek je téměř kompletní. Tím neří-
kám, že nadváha je v pořádku. Naopak, kila navíc 
či dokonce obezita mají jednu z nejvyšších korelací 
s mnoha vážnými onemocněními a nejčastějšími 
příčinami úmrtí. Takže ano, cílem je ideální váha. 
Ale hlavně radost a dobrý pocit. A to bych si přála 
pro ženy nejvíce. Nejen pro ty, se kterými spolupra-
cuji osobně. Ale i pro všechny, kteří mě sledují na 
internetu. Aby se z hubnutí stala příjemná cesta, na 
které najdou svoji vnitřní sílu. 

Souvisí s tím jeden z vašich sloganů? „Nezáleží 
na tom, kolik kilo zhubnete, ale kým se na té 
cestě stanete.“

Ano, to je přesné. Vždy mě zarmoutí, když sly-
ším od žen, že se váží denně a od čísla na váze se 
odvíjí jejich nálada. Někdy může váha sloužit jako 
užitečný nástroj, pokud hubneme. Ale vždy jen jako 
orientační údaj a v kombinaci s dalšími ukazateli. 
Číslo na váze je ovlivněno mnoha faktory. Takže ne-
chat si zkazit den, když váha ukáže o kilo více než 
včera, nemá žádný reálný základ. Co je naopak klí-
čové, je experimentovat s tím, kolik toho jíst, co jíst 
a v jakém čase. Naslouchat svému tělu a dát na in-
tuici. Nastavit si jídelníček podle toho, co máte rádi, 

ale aby zároveň vyhovoval vašim cílům. 
Jak hubnutí zakomponovat do hektického 
dne. Jak najít pohyb, který vás nadchne. 
Budování svalů, když nemáte čas jezdit do 
posilovny. Optimalizace trávicích procesů, 
spánku, management stresu. Všechno 
jsou to fascinující témata. Mým cílem je 

dát ženám sílu, aby si vytvořily životní styl, který je 
nadchne a nebudou mít tak problém s motivací. 

Co vás osobně vedlo k tomu začít s aktivitou 
Welcome Fitness? 

Příběh WF je vlastně mým příběhem. Po třetím 
porodu jsem měla 25 kilo navíc, byla jsem unavená 
a bez energie. Všechno byl problém. Chodila jsem 
ve velkém nevzhledném oblečení. Neměla jsem 
chuť se o sebe starat. Cvičení a zdravý životní styl, 
který mě provázel celý život, byly pryč. Nechtělo se 
mi cokoli dělat. Péče o děti mi dávala zabrat a tři tě-
hotenství krátce po sobě se podepsala na tom, jak 
jsem se cítila. Věděla jsem, že musím něco změnit. 
Neměla jsem nějakou velkou motivaci ani konkrét-
ní plán. Ale po šestinedělí jsem si řekla, že zkrátka 
není na co čekat. Jsem hodně ambiciózní člověk, 
mám ráda silové sporty, všechno táhnu do extré-
mu. Takže se mi několikrát stalo, že když jsem za-
čala hubnout, brzy jsem se zranila. Tentokrát jsem 
na to šla jinak. Začala jsem ve všem velmi pomalu. 
Nejprve s chůzí. Chodili jsme jednou denně 3 kilo-
metry do školky. Čerstvé miminko jsem měla v šát-
ku. Jelikož jsme obvykle nestíhaly, musely jsme se 
starší dcerou nasadit ostré tempo. Mnohé maminky 
jistě znají situaci, kdy se snažíte s více dětmi vypravit 
se z domu. Postupně se moje kondice zlepšovala 
a kila šla pomalu dolů. Tentokrát jsem nezačala rov-
nou intenzivně běháním jako v minulosti. Dávala 
jsem si načas. Postupně jsem si přidala jógu, posi-
lování s vlastní váhou a další typy cvičení. Nakonec 
i svůj milovaný běh. Všechno obvykle krátké, pár 
minut, protože jsem neměla vůbec žádný čas. Čas-
to jsem dělala dřepy s miminkem v náručí. Později 
jsem upravila i stravu. Vůbec jsem se nestresovala 
tím, jestli hubnu rychle nebo pomalu, vše se stej-
ně točilo kolem dětí. Zakázala jsem si sebekritiku. 
Asi po roce jsem zjistila, že mám skvělou kondici 
a pevné silné svaly. Váha ukazovala o 25 kilo méně. 
Cítila jsem se skvěle. Rozjela jsem podnikání a měla 
jsem obrovskou touhu inspirovat ostatní maminky. 
Ukázat jim, že to jde, a že si to můžou užít. 

Welcome fitness z Palkovic 
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Váš projekt klade důraz na psychickou strán-
ku hubnutí, říkáte, že zohledňujete komplex-
ní a individuální přístup. Co to konkrétně 
představuje? 

Například vám nenapíšu jídelníček. Já nemůžu 
vědět, kolik potřebujete jídla, ani co máte v led-
ničce či ve spíži. Nechci nikomu diktovat jak, kdy 
a co má vařit. A pokud přijdete ten den večer poz-
dě z práce, těžko si uděláte velký salát s lososem, 
i kdyby to bylo v jídelníčku. Komerční jídelníčky 
jsou často nerealistické, zvlášť pro vytížené mat-
ky, které se musí postarat i o vaření pro rodinu. 
Já mám individuální přístup. Seznamuji se se situ-
ací, ve které žena je, jaké má možnosti, co jí vyho-
vuje a co naopak ne. Psychologické faktory tady 
také hrají velkou roli. Náš vztah k jídlu a vlastnímu 
tělu se často formuje v dětství. Mnoho žen zažije 
v době dospívání zlomový okamžik ve vztahu, kte-
rý ovlivní jejich sebeobraz na dlouho dobu. Stačí 
jedna necitlivá poznámka a kolotoč nespokoje-
nosti s vlastním tělem začíná. Emoční hlad, ne-
zpracované pocity a další psychické aspekty mají 
velký vliv. Další věc, na kterou kladu velký důraz, 
je neustálé sledování nových vědeckých poznatků 
a kritické zhodnocení vědeckých studií. Fitness je 
obor, ve kterém jde poznání velmi rychle dopře-
du. Nelze se spoléhat na informace, které se zdály 
správné ve 20. století. Na druhou stranu výzkumy 
s lidskými účastníky jsou ve vědě snad nejsložitější 
disciplínou. Mnohé vědecké studie jsou sponzo-
rovány zadavateli, kteří chtějí konkrétní výsledek. 
Takže je potřeba kriticky zhodnotit, a hlavně otes-
tovat na sobě či intuitivně vnímat, co je pro mě 
nejlepší cesta. Já se ve svých videích snažím svým 
divákům předávat nejnovější, a přesto ověřené in-
formace v praktickém balení. 

Jakým způsobem probíhá spolupráce? 
S diváky spolupracuji zejména online prostřed-

nictvím buď samostatných konzultací nebo celého 
komplexního programu. Do budoucna bude také 
možnost zapojit se do placeného členství na YOU-
TUBE, kde také budu pro svoje předplatitele k dis-
pozici. Už teď odpovídám na otázky každému, 
kdo se se mnou spojí přes facebookovou stránku 
nebo na Instagramu. 

Jak vás napadl zrovna Youtube? 
Protože jsem dostávala opakovaně ty samé 

otázky, rozhodla jsem se, že budu točit informač-
ní videa. Moji diváci tak najdou na jednom místě 
všechno přehledně shrnuté podle témat. Jak jsem 

řekla, jedna univerzální pravda neexistuje, každý si 
musí názor udělat sám. Přesto si dovolím tvrdit, že 
pokud nakoukáte moje videa, získáte základní pře-
hled o podstatných tématech týkajících se zdravé-
ho životního stylu. To vám dá kompetenci vytvořit 
si vlastní plán, se kterým zaručeně uspějete.

Po zhlédnutí vašeho Youtube Welcome Fit-
ness vím, že neprezentujete jen vzděláva-
cí videa, ale také recepty k přípravě stravy 
a e-shop, to je poměrně široký záběr. 

Videa s vařením vznikla vlastně náhodou. Mno-
ho žen se mě opakovaně ptalo, co mají vařit. Řekla 
jsem si tedy, že jim natočím pár receptů, aby měly 
nějaké nápady do zásoby. Původně jsem to vůbec 
neplánovala. Měla jsem za to, že na internetu vaří 
kdekdo. Ale videa s recepty se překvapivě ukázaly 
jako jedny z nejúspěšnějších. Jsem za to samozřej-
mě moc vděčná. I proto, že vaření je moje vášeň. 
A navíc mě úžasně baví zaměření mých receptů. 
Jedná se většinou o vegetariánské nebo vegan-
ské recepty se zaměřením na nízkosacharidové 
stravování. Navíc se zaměřuji na různé vychytávky 
jako domácí oříšková másla, fermentované po-
traviny a podobně. Zkrátka se snažím inspirovat 
svoje publikum, aby experimentovalo a vyzkouše-
lo něco nového. Pestrost ve stravě je základ, tak-
že do receptů vkládám neobvyklé druhy zeleni-
ny, méně známé ingredience, koření a podobně. 
Také mě baví příprava často předražených surovin 
doma za zlomek ceny. Recepty musí být rychlé 
a jednoduché. Při tvorbě receptů mám vždy na 
mysli vytížené maminky. A zase jsme u témat jako 
jsou vychytávky, které u vaření šetří čas. Jak vařit, 
když jíte jinak než zbytek rodiny, a další. A e-shop, 
ten už přišel logicky k tomu. V mém videu uvidíte 
výrobek, zjistíte, jak funguje a druhý den jej mů-
žete mít doma.

Jste velmi aktivní a nevěřím, že tímto projek-
tem vaše aktivity v této oblasti ustanou. Při-
pravujete ještě něco dalšího do budoucna? 

Chystáme vlastní produkt, který by lidem ješ-
tě zjednodušil vaření, byl maximálně komfortní 
a zabránil jakémukoli plýtvání. A to v bio kvalitě 
a samozřejmě super zdravý. Ale detaily zatím ne-
prozradím. 

Děkuji vám, paní Olgo, za rozhovor a zároveň 
vám přeji řadu fyzicky i duševně spokojených 
diváků nejen z naší vesnice. 

Mgr. Petr Gřes 
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Opět po roce se rádi zapojíme do 
celorepublikové akce s názvem Ukliď-
me Česko. Na této akci spolupracuje-
me s SDH Myslík a s Obecním úřadem 
Palkovice již sedmým rokem. Obecní 
úřad nám zajistí pytle a rukavice a také 
svoz nasbíraného odpadu na skládku. 

Vzhledem k tomu, že nám součas-
ná epidemiologická situace nedovolí tuto akci 
uspořádat v jeden den a společně, rozhodli jsme 
se, že zopakujeme postup z minulého roku, tzn. 
úklid při individuální procházce. Sběr bude trvat 
14 dní a to od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021. 

Z minulých let víme, že hodně z vás uklízí ce-
loročně aniž by se k nám museli přidat. My vám 
za to moc děkujeme, protože je to velmi důležité 
pro naši obec i přírodu!

Hodně často se teď všichni pohybujeme v loka-
litě Palkovické a Myslíkovské Hůrky a nelze si ne-
všimnout zvýšené návštěvnosti, proto je potřeba 
tuto lokalitu mimo těch tradičních (kolem hlavních 
cest, kolem řeky, centrum ad.) projít a uklidit.

Při úklidu můžete narazit na černé sklád-
ky (některé již známe) a budeme rádi, když nás 

o nich budete informovat. Čím více lidí 
nám pomůže a zapojí se, tím více se 
toho dá zvládnout a zlikvidovat je po-
stupně. Ale to už závisí pouze na vás.

Pro Ty z vás, kteří se chtějí za-
pojit stačí úplně jednoduchý po-
stup.  Zavolat na číslo 777 677 457 
(Palkovice) nebo 777 587 866 

(Myslík). Na těchto číslech se dozvíte všech-
ny potřebné informace, kam jít sbírat odpad-
ky, kde budou dostupné rukavice i pytle a co 
s nasbíraným odpadem...

Nedávno jsem četla rozhovor s herečkou Ja-
nou Plodkovou. Také ona se zmínila o tom, že 
lidé začali více chodit do lesů v jejím okolí, a tak 
jsem si s dovolením zapůjčila její větu, která se 
hodí i k tomuto článku....

Les není záchod, les není odpadkový koš, les 
je samostatná jednotka, která dýchá a zaslouží 
si naši úctu!

Budeme rádi, když se k nám připojíte!

Za výbor SDH Palkovice 
 Petra Opělová

SPOlKy v Obci

ukliďme česko

ukliďme si naše Palkovice a Myslík

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
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Drazí spoluobčané Palkovic, 
chtěl bych vás všechny pozdravit 

a popřát každému z vás k Velikono-
cům. 

Dříve než tak učiním, chci jen pár 
slov k tomu, co to jsou Velikonoce.

Velikonoce jsou nejvýznamnější 
křesťanské svátky, oslavující zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. 

Nezapomeňme, že všichni čer-
páme z křesťanských tradic a kultur.

Slovanský název Velikonoce je 
odvozený od „veliké noci,“ kdy do-
šlo ke Kristovu vzkříšení. 

Pro křesťany jsou Velikonoce dů-
ležitější svátky než Vánoce. V základním pojetí je 
především oslava vzkříšení Ježíše Krista, ke které-
mu došlo třetí den po jeho ukřižování. Velikonoční 
období trvá 50 dní, od neděle Zmrtvýchvstání až 
do svátku Seslání Ducha svatého – Letnic.

Jsou to nesmírně krásné svátky, 
které mají svoji hloubku. Přináše-
jí zvěst o nesmírném utrpení, které 
za nás dobrovolně podstoupil Je-
žíš Kristus, který nás velice miluje. 
Velikonoce zároveň přinášejí velice 
silnou NADĚJI, poněvadž končí po-
zitivně. To asi potřebujeme vědět 
všichni, že všechno může mít svůj 
dobrý konec.

Žijeme v těžké době, která na ka-
ždého z nás velice doléhá. A právě 
proto vám všem moc přeji tu obrov-
skou VÍRU a NADĚJI, že to vše zase 
pomine a zase bude lépe. 

A dar víry nám v tom velice pomáhá. Bůh má 
vše ve svých rukou, důvěřujme mu! 

Hezké prožití Velikonoc vám všem přeje 
a ze srdce všem žehná 

farář P. Bronislav Wojnar

velikonoční poselství

živOt ve farnOSti 

POdĚKOvání
Chtěl bych jménem farnosti Palkovice moc po-
děkovat všem těm občanům, kteří přispěli svou 
finanční částkou na opravu obrazů křížové ces-
ty v kostele. Tyto obrazy jsou některé značně 
napadnuté červotočem a je nutná co nejdříve 
oprava a tím i záchrana této křížové cesty. Jistě 
toto nádherné dílo staré téměř 100 let zacho-
váme i pro příští generace. Celkem se vybralo 
40 000 Kč. Tím chci moc poděkovat vám všem, 
ale i paní Karle Menšíkové, která se ochotně 
ujala této iniciativy

farář P. Bronislav Wojnar. 
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SPOlečenSKá rubriKa

Již nejste mezi námi, 
již není slyšet známý hlas. 
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, 
kdo rád žil a měl nás tolik rád…

V únoru zemřel pan Rostislav Vašík a pan 
Ján Spišek, oba z Palkovic. Na Myslíku jsme se 
rozloučili s paní Annou Blahutovou.

V březnu jsme na poslední cestu vyprovodili 
pana Miroslava Otipku, paní Jarmilu Bílkovou 
a paní Miroslavu Ondrušákovou, všichni 
z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou 
soustrast redakční rada Palkovických listů,  

zastupitelstvo a KPOZ.

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

Hodně štěstí,
hodně zdraví,
plnou náruč růžiček.
Hodně lásky,
věrných přátel
a splněných přáníček.
Vše nejlepší k Vašim narozeninám.

V měsíci únoru slavila své krásné narozeniny 
paní Marta Tuhovčáková, 85 let, Palkovice. 
Slavila také nejstarší občanka naší obce paní 
Františka Jurečková, 98 let, Palkovice. 

V měsíci březnu oslavili svá krásná životní 
jubilea pan Vilém Vlk, 94 let (nejstarší muž 
v obci), paní Zdeňka Kusá, 93 let a paní Vlasta 
Menšíková, 80 let, všichni z Palkovic. 

Na Myslíku slavil své krásné narozeniny pan 
Alois Vlk, 85 let.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková, redakční rada  

Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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HOlKy v aKci

Jak na domácí klíčení luštěnin? není to nic složitého! 

Spolu s jarem se vše v přírodě probouzí k živo-
tu a řada z nás má potřebu doplnit vitamíny. Proto 
je jaro nejlepší doba vyzkoušet například domácí 
klíčení semínek. Klíčky jsou skvělou pochoutkou 
plnou vitamínů a minerálů, která se hodí do salátů, 
pomazánek i dalších jídel. 

Nemusíte být nijak zdatní kuchaři, ani není 
potřeba trávit v kuchyni hodiny, abyste si zvládli 
luštěniny naklíčit. Pro klíčení se nejčastěji používají 
fazole mungo, čočka a sója, ale lze použít i cizrnu 
nebo hrách. Pro klíčení se nehodí klasické druhy 
fazolí, protože obsahují některé přírodní toxické 
látky a není proto možné je konzumovat zasyrova.

Některé druhy naklíčených luštěnin lze koupit 
již hotové v obchodě, ke klíčení však nejsou po-
třeba žádná speciální zařízení, a proto se nebojte 
klíčit doma.

Budete k tomu potřebovat jen luštěniny (dů-
ležité je koupit klasické celé neloupané), klíčící 
zařízení a vodu. A samozřejmě tomu musíte dát 
nějaký ten čas. Pokud klíčící zařízení nevlastníte, 
bohatě postačí i obyčejná PET lahev, do které udě-
láte zespodu pár děr. Na webových stránkách lze 
nalézt různá klíčící zařízení od nejlevnějších děro-
vaných misek až po automatizovaná klíčící zařízení 
určená pro domácí nebo kuchyňské prostředí. Ale 
jak už bylo řečeno, vystačíte si i s PET lahví.

Luštěniny nejprve nechte přes noc nebo celý 
den máčet ve vodě, poté je slijte, propláchněte 
a vložte do PET lahve (případně klíčící nádoby). 
Luštěniny takto ponechte při pokojové teplotě 
zhruba 2-3 dny, dokud nevyrostou klíčky, u kaž-
dého druhu to trvá jinak dlouho. Během toho je 
nutné luštěniny pravidelně proplachovat čistou 
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Jarní salát

Suroviny:
1 balení polníčku
1 hrst cherry rajčat 
6 ks ředkviček
100 g šunky 
6 kusů žampionů
1 hrst munga klíčků 
1 lžíce olivového oleje 
50 g sýru balkánského typu 
sůl, pepř, kmín

Zálivka:
2 lžíce třtinového cukru
2 lžíce jablečného octa
2 lžíce olivového oleje 
Sůl, pepř

Ztracená vejce:
ocet 50 mililitrů
vejce 2 kusy

Postup:
Polníček opláchněte, rajčátka překrojte na 

půlky a ředkvičky na plátky. Šunku nakrájejte na 
nudličky a žampiony na plátky. Na pánvi opečte 
na oleji šunku a žampiony, přidejte drcený kmín, 
případně osolte a opepřete. Do jednotlivých ta-
lířů vkládejte salát, rajčata, ředkvičky, opečenou 
šunku, žampiony a mungo klíčky a navrch položte 
ztracené vejce. Pokapejte zálivkou, promíchanou 
z uvedených surovin a 1 lžíce vody, a posypte 
rozdrobeným sýrem. 

Na ztracená vejce vlijte do kastrůlku s asi 
250 ml vody, ocet a přiveďte k varu. Jakmile teku-
tina začne vařit, vařečkou vytvořte uprostřed vír, 
do kterého pomalu a lehce vlijte vždy jedno vejce. 
Zmírněte oheň a vařte 3 minuty. Pak vejce opatrně 
vyjměte a dejte stranou do misky. Takto postupuj-
te i s druhým vejcem. 

Domácí balkánský sýr 
Do uzavíratelné krabičky vlijte asi 150 ml vody. 

Přidejte 6 g soli, vložte 1 tvrdý tvaroh (na strouhá-
ní) a uložte na týden do lednice.

Krásné jaro plné chutných vitamínů  
a dobrou chuť vám přejí Holky v akci.

vlažnou vodou, dělejte tak kdykoli si vzpomene-
te, ideálně několikrát za den. Naklíčené luštěniny 
skladujte v chladničce a co nejdříve spotřebujte.

Co s luštěninovými klíčky získáte?
Naklíčené luštěniny obsahují celou řadu vitami-

nů: A, vitaminy skupiny B, C i cenný vitamin E. Jsou 
bohaté na bílkoviny, obsahují jich dokonce zhruba 
tolik, jako maso. Pro tělo jsou výborně stravitel-
né, protože při klíčení se složité cukry rozštěpí na 

jednoduché, to je současně důvod, proč po jejich 
konzumaci nehrozí větry jako po luštěninách va-
řených. Obsahují také celou řadu minerálních prv-
ků jako je vápník, fosfor, železo, draslík a hořčík. 
A pokud necháte naklíčené výhonky poslední den 
na světle zezelenat, obsahují i prospěšný chloro-
fyl. S konzumací klíčků začínejte pomalu, zpočátku 
stačí přidat si lžíci denně do jogurtu nebo zeleni-
nového salátu.
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inZerce

SPIN WC 
gelový čistič 
Atlantic 
750 ml

Výroba a distribuce: Šubert group s.r.o.
Staříč 530, 739 43 Staříč
 

e-mail: info@subertgroup.cz
www.subertgroup.cz 

SPIN  
na nádobí 
standard  
1 l

 

přímo od regionálního výrobce

90 90
Kč Kč30 30

     tel: +420 558 660 145
mobil: +420 603 144 044 

SPIN 
DIAMOND 
prací prášek
6 kg

273 90
Kč120 90

Kč

SPINET 
prací gel s 
marseillským mýdlem 
3 l 

Marseillské 
mýdlo je 

doporučováno 
pro lidi s citlivou

pokožkou. • • • ••• • •• ••• • • • ••••• • • • • • •

SPINET 
odstraňovač 
skvrn 
1 l 

72 90
Kč

Vzhledem k stále neutěšitelným přetrvávajícím mimořádným covidovým opatřením 
Vám nabízíme závoz při objednávce nad 600 Kč ZDARMA.  

Nabízíme:
prací prášky, gely, aviváže, mycí a čisticí prostředky
do kuchyně, koupelny a WC, tekuté mýdla, desinfekční
gely na ruce...

stí ícč í ch ee im

yluxuje vav ši pe eněžn en kué !r  etk ,ínlebaVýhodné 



2/2021

37

PLOTY- MONTÁŽE 
  WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ     
Tel.: 722 550 000, OVA-Nová Bělá, 
Hrabovská 5/39, po-pá  8:00-15:00 
 

Pletivové ploty, bezúdržbové plotovky, 
svařované plotové dílce 2D, 3D.  
Branky, dvoukřídlé brány. I na míru. 
----------------------------------------------------- 
        THUJA OCC. SMARAGD 
    NA ŽIVÝ PLOT,  www.THUJA.cz 
   Pěstujeme, prodáváme, sadíme. 
---------------------------------------------------- 
GARÁŽOVÁ VRATA  VÝKLOPNÁ 
www.VRATA-OSTRAVA.cz DVOUKŘÍDLÁ 
doprava na místo, zajistíme i montáž 

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená 
tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise, 
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka Vašková  
E-mail: mmertova@palkovice.cz.  Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor 
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů.  
Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 3/2021 je 21. 4. 2021. 
Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. Jaromír Ivánek

termínový kalendář

29. 3.  – 11. 4. Ukliďme Česko 

12. 4. – 20. 4 Zápis do 1. třídy ZŠ 

4. 5.  Kladení věnců k pomníkům padlých za II. sv. války – Palkovice, Myslík

4. 5. – 14. 5. Zápis do mateřské školy

Bližší informace k jednotlivým akcím najdete v článcích uvedených v těchto Palkovických listech.
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Křížovka 
Tajenka: „První květina, která roste na začátku jara.“ 
 

 

 1.      
2.      
 3.      
4.       
5.        
6.        

 7.     
8.    



základnou v rámci TJ Sokol Palkovice

Sportovní spolková hnutí v Palkovicích

Typická sportovní disciplína v atletice

Odbíjená jinak

Zakladatel skautingu v Palkovicích (pocházel z Místku)

tajenka pro dospělé


