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Úvodní slovo redakční rady
Vážení spoluobčané obou částí naší
obce, čtenáři Palkovických listů, držíte
v rukou druhé vydání vašich listů. Asi
nemá smysl rozebírat složitost současné doby, protože nikdo z nás nedokáže
říci, co bude zítra. V každém případě
„covidový čas“ je už doufáme za námi
a my vyhlížíme konečně „světlé zítřky“. Mezi hlavní témata na titulce jsme
tentokráte vybrali ta, která nám sice
mohou připadat na první pohled jako
všední, ale na druhý pohled se úzce
dotýkají přímo života v naší obci. Dopravní situace v Beskydech je nekonečným „evergreenem“ a je na čase, aby se
tomu na patřičných místech věnovala
maximální pozornost. Region Beskydy
je nádherná oblast, která si toto určitě
zaslouží.
Naši žáci a žákyně zdejší základní školy využili zimní čas k zimním soutěžím a radovánkám
a v neposlední řadě opět skvěle reprezentovali naši školu a obec v rámci vědomostní soutěže
v celorepublikovém formátu. V prvním případě
využili (s trochou nadsázky) vzácného úkazu letošní zimy, to je sněhu a ledu ke svému potěšení
a v druhém případě ukázali, že i proti pražským
gymnazistům se mohou svými znalostmi postavit
žáci vesnické školy.
Senior klub nás po mnoho let informuje pravidelně o své bohaté činnosti. To, že je bohatá,
je dáno také tím, že mezi sebou stále nacházejí
spoustu elánu a chuti jít vstříc novým akcím a zážitkům. Aby byla chuť a elán i nadále, je potřeba

mít dobré zdraví a dobré vedení. Po letech došlo
i u seniorů v jejich klubu na změnu vedení. My
v naší redakční radě držíme palce, aby jim tolik
potřebný elán a samozřejmě i zdraví vydrželo
v novém vedení co nejdéle.
Milí spoluobčané, přejeme vám také hodně
elánu do dalších dnů, a především přejeme pevné
zdraví. Mějte pozitivní mysl třeba tím, že budete
ignorovat negativní informace všude kolem nás
a že se opět společně budeme setkávat u různých
kulturních, společenských a sportovních příležitostí.
Přejeme vám krásné nadcházející jaro!
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa.
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Milí Palkovjané a Myslíkovjané,
ještě začátkem února jsem si myslel, jak krásně pozitivní a necovidové věty, zalité sluncem vám
budu psát. Jsem rád, že proticovidová opatření
jsou za námi a moc věřím v to, že nic z nich se
v dohledné době nevrátí. Celý covid nás velmi potrápil jak zdravotně, tak lidsky. Společnost se nepěkně rozdělovala v názoru na léčbu i následná opatření, ať již byly jakékoliv. Musím vám všem znovu
za zvládnutí celé epidemie velmi poděkovat. Ať už
se jedná o lidí ve službách každodenního života,
zdravotníky či integrovaný záchranný systém. Děkuji moc za trpělivost, vstřícnost a zodpovědnost,
i když vím, že mnoho z nás bylo už z toho všeho
naštvaných, rozezlených, otrávených a nervózních.
Všichni, kterým Covid-19 vzal jejich blízké, přijměte
moji hlubokou soustrast. Nezbývá než si přát, ať se
život vrátí alespoň trochu do zajetých kolejí. Normálně bych o tom vůbec nepochyboval, ale to, co
se děje na východ od nás je zase obrovská čára pro
naše životní plány. Myslím na to, jak tenká je hranice mezi relativním blahobytem, klidným životním
tempem a přírodní či válečnou katastrofou. Opět
je celá naše společnost vržena do situace, kterou
zažili jen naší nejstarší spoluobčané a my mladší

jsem tímto byli sice v dětství „strašeni“, ale nějak
to bylo daleko a jen ve filmu či televizi. Najednou
máme válku za humny.
Milí přátelé, válka je strašná věc a je jedno, kdo
s kým se chce povraždit. Zase se pomalu rozdělujeme podle toho, kdo komu fandí a kdo koho
nemá rád. To se trošku dá pochopit, i když si myslím, že současná hrůza má jistého agresora a jasného poškozeného. Každopádně chci napsat, že
rozdělit nás může kdeco, ale nemít se rád je proto,
že někdo pomáhat chce a někdo ne, to snad nemůžeme myslet vážně. Přece si nenecháme rozbít
vztahy, které si budujeme od dětství desítky let.
Milí spoluobčané, doufejme, že válka brzy
skončí a lidé, kteří se budou chtít vrátit do svých
domovů se vrátí, pokud ovšem budou mít kam.
A ti ostatní si najdou práci a své místo v naší společnosti.
Nám přeji, ať se nás to vše dotkne co nejméně.
Ať zůstaneme lidmi s velkým L. Vím, že si to naše
republika i celá Evropa zaslouží.
Zároveň vám přeji mnoho krásných jarních dnů
a s blížícími se Velikonočními svátky mnoho nadějí
do dalšího života.
Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuální Palkovické listy vycházejí v nelehké
době. Na jednu stranu se zdá, že téma pandemie
nemoci COVID-19 je za námi, nicméně na druhou
stranu v Evropě začala zatím asi nejhorší válka od
II. světové války. Těsně po jejím vypuknutí začali do Evropy proudit váleční uprchlíci z Ukrajiny,
což se ihned projevilo i na naší činnosti. Současně ani ekonomická situace nám nepřeje, inflace
v meziročním srovnání přesahuje hodnotu 10 %,
což každý z nás cítí např. při platbě za benzín či
energie. A to možná ještě není vše. Nicméně zde
nechci zabředávat do černých scénářů, jen jsem
chtěl uvést kontext doby, kdy tyto listy vznikají.
Tématu Ukrajiny a pomoci jejím občanům se věnuje ve svém příspěvku starosta i hasiči, nebudu
zde jejich slova už tedy opakovat. Naopak já bych
se zde rád věnoval několika snad trochu pozitivnějším zprávám.
Na konci února se uskutečnil Obecní ples, podařilo se vyprodat téměř všechny vstupenky. Na
plese byla skvělá atmosféra, téma Plesu v opeře se
moc povedlo, i když snad každý vnímal někde na
pozadí, že kousek od našich hranic pomalu začíná válka. Proto jsme se rozhodli na plese vyhlásit,
že výtěžek z tomboly budeme věnovat na pomoc
Ukrajině. A jak bylo slíbeno, tak se i stalo. Zastupitelstvo na svém jednání 8. března schválilo dar ve
výši 50 000 Kč na sbírku organizace Člověk v tísni, čímž byla částka vybraná na plese ještě téměř
zdvojnásobena.
Pozitivně se vyvíjí i návštěvnost v našem kině,
která po zrušení většiny epidemických opatření
skokově narostla a vrátila se snad na čísla před

pandemií. Jsme moc rádi, že vám kino dělá radost,
což dokládá právě jeho návštěvnost. Na začátku
března jsme zaznamenali zřejmě rekord od znovuotevření kina v roce 2015, kdy na film Tajemství
staré bambitky II přišlo bezmála 200 návštěvníků
ve dvou promítáních. Potvrdilo se, že jsme udělali
dobře, když jsme rovnou dopředu avizovali dva
termíny. Proto takto budeme pokračovat i v dubnu, kdy budeme hrát další dva atraktivní tituly.
Jedná se o film Zátopek, na který se můžete těšit
v pátek 1. dubna. Druhým lákadlem bude film od
Zdeňka a Jana Svěrákových Betlémské světlo, ten
budeme hrát 22. dubna. K tradičnímu času v 19.30
přibude vždy druhý čas v 17.00. Vstupné na oba filmy činí lidových 50 Kč a jste srdečně zváni. Bohužel vám ale v dubnu nemůžeme nabídnout žádné
nedělní představení pro děti, protože poprvé se
stalo, že nám distributoři žádné nové představení
aktuálně nenabízejí. Pevně věříme, že se to zlepší
a v květnu se opět k oblíbeným rodinným představením vrátíme.
Kromě klasického kina také přemýšlíme nad MS
v ledním hokeji, zda jej letos po dvouleté pauze
máme opět promítat v kině. Práva na promítání
jsou relativně drahá a aby se to vyplatilo, měla by
být návštěvnost alespoň 50 diváků na zápas, což
se v minulých letech naplnilo jen v některých zápasech. K tomu všemu to bude zvláštní MS bez
tradičních soupeřů z Ruska a k tomu všemu náš
tým aktuálně prochází ne příliš úspěšným obdobím. Na rozhodnutí si tedy ponecháme ještě nějaký čas. A pokud bychom nakonec přeci jen MS
v kině hráli, pevně věřím, že do našeho kina zavítáte, protože atmosféra bývala vždy velmi dobrá.
Mezi další plánované kulturní a společenské akce patří Pálení čarodějnic
a stavění májky, Prvomájové líbání pod
třešní či Pochod okolo Palkovic, na co
všechno bych vás rád dopředu pozval.
Na konci listů je vše v termínovém kalendáři. Dále sledujte všechny obecní
komunikační kanály.
Další věci si už nechám na příště, tudíž se se pozvánkou na všechny kulturní společenské akce loučím. Přeji nám
všem, aby vše zlé se zase v dobré obrátilo a konečně byl zase svět v pořádku.

4

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

2/2022

Informace pro občany
Úprava autobusového jízdního řádu
Na základě připomínek občanů se nám podařilo vyjednat s autobusovým přepravcem od 1. 4.
2022 úpravu na lince 865315 (přes Podhůří) a na
lince 865315 (přes Osadu), a to následovně:
Spoj č. 1 linky 865315 (z Podhůří) bude ráno
prodloužen až na zastávku Palkovice, rest. U Tomisů, kde na něj bude navazovat spoj do Frýdlantu nad Ostravicí. Spoj č. 1 linky 865315
(z Podhůří) zároveň vyčká na zastávce Palkovice,
centrum na příjezd spoje č. 4 linky 865316 (od
Osady). To znamená, že cestující z Osady mohou
přestoupit na autobus z Podhůří a ten je dopraví na zastávku Palkovice, rest. U Tomisů a odtud

mohou pokračovat autobusem do Frýdlantu nad
Ostravicí. Tímto by měla být vyřešena ranní doprava dětí a studentů z Osady a Podhůří do škol
ve Frýdlantě nad Ostravicí, ev. občanů, kteří ráno
cestují k lékaři.
Spoj č. 1 linky 865315 se otočí na zastávce
Palkovice, rest. U Tomisů a bude pak pokračovat
po stávající trase do Frýdku-Místku k poliklinice.
Odjezd tohoto spoje ze zastávky Palkovice, rest.
U Tomisů v 7:11.
Spoj č. 4 linky 865316 (přes Osadu) bude z výše
uvedených důvodů od 1. 4. 2022 uspíšen o 3 minuty!!!

Dětské a přírodní hřiště v Palkovicích
S prvními slunečními paprsky se zvedla i návštěvnost dětského a přírodního hřiště v Palkovicích za tělocvičnou. Je fajn, když děti často i s rodiči vyrazí za pohybem. Naše přírodní hřiště skýtá
mnohostranné vyžití pro malé i velké. Ti nejmenší
si rádi pohrají na pískovišti, ti větší se vydovádějí
na různých prolézačkách nebo posilovacích strojích.
Co už ale bohužel úplně fajn není, je chování
některých návštěvníků. Hřiště je vybaveno několika odpadkovými koši, ale mnozí pohazují odpadky
(plasty, papíry, obaly od různých pochutin) kdekoliv po hřišti. Nejhorší ovšem je, že se někteří „baví“
rozbíjením skleněných lahví, jejichž střepy se pak
různě povalují ať již na prolézačkách, v trávě nebo

i v pískovišti. Uvědomte si prosím, že rozbité sklo
může způsobit velmi vážné zranění zejména těm
nejmenším.
Dalším nešvarem je venčení psů. Každý „páníček“ by měl mít v kapse sáček a po svém psím
miláčkovi by měl ihned uklidit, ať už je to kdekoliv.
Mimochodem dětské hřiště rozhodně není nejvhodnějším místem pro vykonávání „psích potřeb“.
Prosíme tedy všechny návštěvníky, aby se chovali ohleduplně k ostatním a nenechávali po sobě
nepořádek. Vždyť toto hřiště slouží nám všem
a mnohé okolní vesnice nám ho mohou závidět.
Na čistém a udržovaném hřišti se nám určitě
bude sportovat lépe, než na hřišti plném odpadků,
výkalů a střepů.
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Dopravní situace v Beskydech – informuje Helena Pešatová,
senátorka pro Frýdecko-Místecko
Po svém nástupu do funkce
senátorky se snažím dostát svému slibu a věnuji se podnětům,
které dostávám od starostek
a starostů regionu. Abych získala
větší přehled o potřebách obcí,
zúčastnila jsem se schůzí všech
frýdecko-místeckých mikroregionů. Největší nedostatky spatřují
zástupci obcí zejména v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se
dopravními problémy, které naše
obce zatěžují, již více než rok průběžně zabývám.
Shodli jsme se, že společným
problémem celého regionu je

mimo jiné poškozování komunikací přetíženou nákladní dopravou. V této věci proto iniciujeme
nákup mobilní váhy pro kontrolní vážení Policií ČR, která bude
využívána pouze v obcích okresu
Frýdek-Místek. Efektivitu nákupu
váhy nyní zvyšuje i nedávná změna zákona číslo 13/1997 o pozemních komunikacích, která zavedla
zvýšené pokuty v případě, že řidič
neuposlechne výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu
kontrolnímu vážení. Pokuta v příkazním řízení se od 1. ledna 2022
zvýšila ze 40 až na 100.000,- Kč.

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice: HZSMSK, Frýdecko-Místecko,
17. října 2020.
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S obcemi, které lemují dálnici D56 od Ostravy
do Frýdku-Místku, řešíme možnost zrušení dálničního poplatku v úseku mezi exity 40–52. Povinnost dálniční známky svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes okolní obce. Avizované zdražení
dálniční známky situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu
od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by
obcím jistě přinesla možnost využívat úsek D56
jako svůj přirozený bezplatný obchvat. Za tímto
účelem jednáme s Ministerstvem dopravy o udělení výjimky ze zpoplatnění daného úseku dálnice.
Nejaktuálnějším projektem v oblasti dopravy je
úsilí o celoroční zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do chráněné krajinné oblasti
Beskydy.
Spolu s více než 50 zástupci regionu jsme podali žádost k rukám hejtmana MSK, v níž usilujeme
o nápravu důsledků rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým v devadesátých letech došlo k rozsáhlé změně v uspořádání silniční sítě v ČR. Tato
změna velmi negativně zasáhla do života občanů
a návštěvníků CHKO Beskydy.
Zmíněným rozhodnutím bylo totiž umožněno,
aby chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, která je
dnes zahrnuta do soustavy evropsky významných
lokalit Natura 2000, tranzitovala přeshraniční kamionová doprava. S vědomím nízkého rizika postihu vysílají firmy celoročně své řidiče přes CHKO
Beskydy na Slovensko a dále do jižních států.
Zvýšená doprava vede ke snížení kvality života
a bydlení, a to zejména vlivem zvýšené hlučnosti
a celkového znečištění ovzduší. V některých úsecích způsobuje i snížení bezpečnosti.
Při dopravních nehodách vznikají několikahodinové uzávěry, které znemožňují průjezd osobních vozidel, autobusových linek i vozidel IZS do
horských obcí a do turistických oblastí. Závažné
dopravní situace ohrožují v konečném důsledku celý ekosystém CHKO Beskydy – nejvíce pak

desítky živočišných druhů a rostlin, které jsou
samy již ohroženy vyhynutím.
Snad nejpalčivějším problémem však zůstává
skutečnost, že obsah projíždějících cisteren ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži Šance. Ta je
zásobárnou pitné vody nejen pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část Ostravy či Karvinska, a na jejích dodávkách závisí statisíce našich obyvatel.
Na podnět starostky obce Staré Hamry paní Evy
Tořové se současnou situací a možnostmi jejího
zlepšení již řadu měsíců zabývám. Spolu s dalšími
starostkami a starosty obcí všech frýdecko-místeckých mikroregionů jsme v loňském roce uskutečnili řadu jednání, na která jsme přizvali i zástupce
Ředitelství silnic a dálnic, projekční kanceláře RSE,
Dopravního inspektorátu PČR a experty z hlediska
dopravy, Povodí Odry, náměstky hejtmana MSK
i vedení města Frýdek-Místek, právníky a další.
Výsledkem byla široká shoda v názoru, že v souvislosti s dokončováním obchvatů Frýdku-Místku
a Třince se nám nyní, po více než čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit současný nevyhovující stav
a stále se zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit odkloněním tranzitní kamionové dopravy.
Požadujeme aktivní jednání, jehož cílem je zavedení celoročního zákazu průjezdu tranzitní kamionové dopravy přes CHKO Beskydy.
Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily svou přidanou hodnotu coby rekreační, turistická a chráněná
krajinná oblast, která se řadí do soustavy chráněných oblastí EU Natura 2000.
Uvědomuji si, že tento náš záměr bude nejen
časově, ale hlavně finančně, náročný a čeká nás
ještě mnoho jednání s nejistým výsledkem.
Věřím však, že společně se nám to podaří!
RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy
volební obvod Frýdecko-Místecko
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HLEDÁME
DOBROVOLNÍKY
Dobrovolník je osoba starší 15 let, přinášející radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují.

senioři I osoby s duševním onemocněním I děti a mládež
naslouchání

Pro více informací kontaktuj

předčítání

koordinátorku Dobrovolníků.

doprovázení na procházku či nákup
doučování 1. stupně ZŠ

Kontakt: Tereza Staroščáková, Dis.

zábavné, společenské, pohybové,

tel.: 731 688 521

kreativní aktivity

e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz

www.charitafm.cz
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Základní a Mateřská škola Palkovice
Lyžařský kurz Ramzová

Od 7. do 11. 2. se uskutečnil lyžařský kurz pro
8. a 9. třídy v atraktivním prostředí Jeseníků v obci
Ramzová s nejvýše položenou železniční stanicí
v České republice, čehož jsme využili i při výběru
způsobu dopravy. Cesta vlakem do hor byla pro
mnohé žáky nevšedním zážitkem. S přepravou lyžařské výzbroje nám pomohl pan starosta, který
zajistil nakládku i odvoz obecním vozidlem, za což

mu velmi děkujeme. Ubytovaní jsme byli v Chatě
Ramzovské Sedlo, která má vyloženě strategickou polohu pro lyžaře, běžkaře i cestující vlakem.
Během pobytu si děti kromě sjezdového lyžování
a snowboardingu vyzkoušely také běžecké lyžování a věřím, že někteří z nich budou na tuto zkušenost ještě dlouho vzpomínat.
Mgr. Milan Šponer
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Lyžařský kurz 5. tříd
Také pro děti pátých tříd se nám podařilo zorganizovat v týdnu od 14. 2. do 18. 2. 2022 lyžařský
kurz ve Ski areálu P.O.M.A. v Malenovicích. Počasí
nám přálo a děti si užívaly lyžováni na svahu, který patřil jen nám.
První den jsme rozdělili děti podle dovedností
a schopností do skupin – lyžaři, lyžaři začátečníci
a snowboardisti. Větší polovina dětí byla úplnými
začátečníky. Co všechno se zvládli během jednoho týdne naučit si zaslouží obrovskou pochvalu.

Ti, co už lyžovat uměli, si své dovednosti procvičili a zdokonalili.
Ve volných chvílích jsme si s dětmi povídali,
jak se mají chovat na horách i jaké nebezpečí jim
na horách hrozí. Hráli jsme společenské hry, zpívali, tancovali, spolu se bavili. Také jsme si zahráli
bowling a různé hry na sněhu.
Po krásně prožitém týdnu jsme se v pátek
spokojeni vraceli domů.
Mgr. Alice Gorelová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Ve dnech 3. 2. a 22. 2.
2022 se uskutečnilo školní
kolo Konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Přestože
se letos okresní kolo nekonalo a žáci dále nepostupovali,
potěšil nás velký zájem zvláště mladších žáků. V loňském
roce byly všechny soutěže
zrušeny, a tak měli někteří
žáci možnost vyzkoušet si
soutěž letos vůbec poprvé.
V kategorii I. A (6. - 7. třída) se soutěže zúčastnilo 11
žáků šestých tříd a 9 žáků
sedmých tříd. Žáci si vybírali
z pěti témat, o kterých následně hovořili. Žáci podali velmi dobré a vyrovnané výkony. V kategorii
6. třídy získala zaslouženě 1. místo Ema Žukrová

6. B, která přípravu rozhodně nepodcenila. V kategorii
7. třídy podala nejlepší výkon
Eliška Bužková 7. A. V kategorii II. (8. - 9. třída) se nakonec
soutěže zúčastnilo 5 žáků,
ostatní se bohužel z důvodu
vysoké nemocnosti nemohli
dostavit. V ústní části soutěže měli žáci tři minuty hovořit na dané téma, reagovat
na otázku a popsat přiložený
obrázek. Angelika Sarkadyová z 9. A soutěž ovládla. Za ní
se pak umístili Václav Vraník
z 8. B a Filip Mohyla z 9. A.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme
se na další soutěže.
Mgr. Martina Kmošťáková
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Bruslení
V polovině února vyrazili žáci 2. stupně na
první ledové dopoledne, které se uskutečnilo
v nově vznikajícím sportovním areálu na Ostravici, který buduje všem dobře známý sportovec
a především horolezec Libor Uher. Děti měly
k dispozici perfektně upravenou ledovou plochu,
na které si mohly zdokonalit nejen své bruslařské

dovednosti, ale i hokejové umění. Druhé bruslení
proběhne před jarními prázdninami a my doufáme, že v této spolupráci budeme pokračovat
i v příštím školním roce. Děkujeme Obci Palkovice
a panu starostovi za vydatnou finanční podporu.
Mgr. Milan Šponer
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Recitační soutěž
Ve středu 9. února 2022 proběhla v ZŠ Palkovice recitační soutěž, která byla určena pro žáky
1. stupně. Děti soutěžily ve třech kategoriích.
Z každé třídy byli vybráni nejlepší recitátoři. Asi
největší trému měly děti z prvních tříd. Poprvé
vystoupily před svými spolužáky, ale zvládly to
na jedničku. Pro porotu bylo obtížné vybrat ty
nejlepší. Všichni soutěžící byli odměněni velkým
potleskem. První tři žáci v každé kategorii získali
diplomy a drobné dárky.
Umístění žáků ve třech kategoriích:
I. kategorie (1. třídy)
1. místo: Anežka Vysloužilová
2. místo: Filip Koziar
3. místo: Laura Lyčková
II. kategorie (2. – 3. třída)
1. místo: Monika Quarantotti
2. místo: Nicolas McGunnigle
3. místo: Mikuláš Laža
III. kategorie (4. – 5. třída)
1. místo: Sofie Mia Žídková
2. místo: Eliška Bobčáková
3. místo: Mariana Pavlíčková
Mgr. Miroslava Kubalová

Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Palkovice
pro školní rok 2022/2023
Zápis k povinné školní docházce (tj. zápis do 1. třídy)
se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hodin
v budově ZŠ a MŠ Palkovice.
Školní docházka od 1. 9. 2022
je povinná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Podrobnější informace najdete na
webových stránkách školy v sekci aktuality.
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Bludiště
Koncem února jsme v rámci dobré spolupráce s Českou televizí přislíbili tzv. „náhradnictví“
ve známé pohybově-vědomostní soutěži Bludiště. Vzhledem k nejisté účasti a nedostatku
času jsme s deváťáky přípravě příliš pozornosti
nevěnovali, a o to větší překvapení pro nás byla
informace z televize, že 1. 3. odpoledne jedeme
natáčet a soutěžit. Pohybové nadání, vědomosti,
a možná i trochu štěstíčka, byly základními kameny skvělého úspěchu našeho družstva, které

postupně vyřadilo týmy z pražského gymnázia
v Tróji a ze ZŠ Dětmarovice. Ve třetím kole sehrála svou roli i únava, ale je třeba sportovně přiznat,
že další pražské gymnázium bylo již nad naše
možnosti. V každém případě si všichni soutěžící
i fanoušci zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy i Palkovic.
Všechny tři díly se budou vysílat v ČT na programu Déčko od 23. 5. 2022.
Mgr. Milan Šponer

13

2/2022

Pancake day – palačinkový den
V rámci projektových hodin jsme se seznámili
s tradicemi, naučili se nová slovíčka a také jsme se
dobře najedli.

Ve Spojeném království se důležitou součástí
oslav masopustního úterý staly závody s palačinkami. Lidé v maškarních šatech závodí v běhu
a obracejí u toho palačinky.

History: Pancake Day, or Shrove Tuesday, is the
traditional feast day before the start of Lent on
Ash Wednesday.
Shrove Tuesday was the last opportunity to use
up eggs and fats before lent and pancakes are the
perfect way of using up these ingredients.
In the UK, pancake races are an important part
of the Shrove Tuesday celebrations, people in fancy dresses race down streets tossing pancakes.

Pancakes Recipe:
Ingredients:
•
•
•
•
•
•

Historie: Den palačinek neboli masopustní úterý je tradičním svátkem před začátkem půstu na
Popeleční středu.
Masopustní úterý bylo poslední příležitostí
spotřebovat vejce a tuky před půstem a palačinky
jsou dokonalým způsobem, jak tyto ingredience
spotřebovat.

4 eggs
250 g flour
500 ml milk
Pinch of salt
1 teaspoon of sugar
50 g butter – for frying

Těsto na palačinky jsme si sami připravili, pak
i palačinky usmažili, nazdobili a taky snědli.
Palačinky voněly po celé škole a byly vynikající
– MŇAM! YUMMY!
3.A, 5.AB, 6.A, 7.B, 9.A
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Tipy na výlety
Do Kopřivnice za automobilovými obry a Karlem Lopraisem

V listopadu loňského roku se veřejnosti otevřelo Muzeum nákladních automobilů
Tatra, které významně doplnilo dosavadní
kopřivnickou expozici Technického muzea
o věhlasné i polozapomenuté „obry tatrovácké výroby“. Ke sbírce přispěl nesmazatelnou
měrou soukromý sběratel Jiří Hlach, který
se však již otevření muzea nedožil. Díky jeho
sběratelské vášni doplněné o podnikovou
sbírku vozidel tak můžeme nyní v muzeu obdivovat exponáty celkem ve 14 tematických
oddílech. Na své si přijdou všechny věkové
kategorie, automobiloví fajnšmekři i technikou nepolíbené zvídavé děti.
Nové muzeum vzniklo rekonstrukcí již nevyužívaného objektu v areálu společnosti TATRA
TRUCKS a. s. postaveného počátkem minulého

století jako slévárna. Na ploše více než 5000 m2
si návštěvníci mohou prohlédnout unikátní
sbírku bezmála 80 nákladních vozidel a podvozků jednotné značky – Tatra. Najdeme tu
exempláře ze samého počátku výroby vozidel
v Kopřivnici spjaté se jménem podnikového
konstruktéra Hanse Ledwinky, nejvýznamnější
modely tatrovácké produkce, speciály postavené na zakázku nebo unikáty patřící k chloubám
celé automobilové historie – závodní vozy, které si podmanily Dakar, nebo expediční speciály,
jež objevovaly svět a jsou spjaté např. s cestovatelskou dvojicí Zikmund, Hanzelka. Všechny exponáty můžete obdivovat pěkně zblízka,
přečíst si nedůležitější fakta a zajímavosti nebo
se vedle těchto nablýskaných automobilových
obrů zvěčnit.

Exponáty z podniku i soukromé sbírky
si vypůjčit jedno z připravených tatrováckých
vozítek a projet se křížem krážem po koridorech
haly mezi exponáty částečně odkoupené od soukromého sběratele Jiřího Hlacha. Jak jeho život
souvisel s Tatrou Kopřivnice?
Předně se tento nadšený automobilista a původně řidič autobusu a kamionu stal po Sametové revoluci jedním z oficiálních prodejců vozidel
Tatra, ačkoliv jeho firma nesla název Transauto
Deposit a sídlila v Českých Budějovicích. Jeho

O rekonstrukci budovy a o tom, co všechno
předcházelo vzniku muzea včetně náročného
převozu automobilů, vás uvede do obrazu krátký
film promítaný v jednom z exponátů uvnitř vojenského nákladního vozu. Atmosféru muzea navíc umocňuje efektní audiovizuální videoprojekce symbolizující velikost a význam této úspěšné
značky. Na své si zde přijdou i ti úplně nejmenší
návštěvníci, kteří ještě neumějí udržet pozornost
jako nadšení starší sourozenci či rodiče. Mohou
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největší vášeň však spočívala ve sběratelství a renovaci starých osobních i nákladních vozidel, zejména značky Tatra. Když se jeho sbírka rozrostla
do takových rozměrů, že se nevešla do prostor
zahrady, garáží a dalších míst u jeho známých,
opatřil si pro své renovované vozy umístění v bývalé tovární hale v Trhových Svinech a od čer-

vence 2011 ji zpřístupnil veřejnosti. V roce 2015
se dohodl s českými majiteli TATRA TRUCKS a.s.
a téměř kompletní sbírka se rok na to stěhovala
do Kopřivnice, kde se již naplno rozjížděl nový
projekt. Otevření muzea, na jehož expozicích je
jeho otisk, se však nedožil – přesně rok před jeho
otevřením (17. 11. 2020) náhle zemřel.

Síň slávy pro Lopraise
S muzeem je těsně spjat také šestinásobný dakarský vítěz Karel Loprais, jehož úspěchy byly spojeny právě s automobilkou Tatra Kopřivnice a který

pomáhal s přípravou současné expozice a také byl
účasten slavnostního otevření muzea. Žel bohu
i jeho život se naplnil krátce po sedmdesátce a Karel
Loprais zemřel vloni ve věku nedožitých 73 let.
V upomínku na jeho život spojený s vášní k automobilům Tatra a především k závodu terénních vozidel „Rallye Dakar“ je v muzeu vyhrazena výstava,
která je pomyslnou síní slávy pro „Monsieur Dakar“,
jak se Lopraisovi přezdívalo. Místnost s fotografiemi
a popisky dokládá jeho úspěšnou automobilovou
kariéru od úplných začátků až do posledních dní.
Všechny jeho tituly, které získal postupně v letech
1986-2001, vybojoval za volantem kamionu Tatra
a ta je také, jak jinak, jedním z exponátů muzea.
Více informací o expozicích a provozu najdete na
https://www.muzeumtatra.cz/.
Mgr. Lenka Vašková
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Kultura a společenský život
Kdo je kdo

K napsání tohoto článku přispěla nečekaná
zpráva z prosincového čísla „Palkovických listů“
o úmrtí pana Vladimíra Holiše z Myslíku, který se
zabýval nebývalou činností – vyráběním cimbálů.
O získávání životopisů významných osobností
jsem se již zajímal během svého pobytu ve Frýdku-Místku, když jsem pro kulturní spolek „Bezručův kraj“ v 80. letech 20. století vydal pětisvazkové
brožurky pod názvem „Kdo je kdo?“ s krátkými
životopisy malířů, sochařů, spisovatelů, hudebních
skladatelů našeho Pobeskydí. Taktéž jsem vydal asi
170 brožur s jejich podrobnými životními příběhy.
Po mém seznámení s panem Jaromírem Šupinou jsme rovněž v Palkovicích začali s filmovým
natáčením osobností – pamětníků. On prováděl
rozhovory a já s filmovou kamerou zachytil jejich
„životní vyznání“. Jedná se o tyto záznamy:

byl čestným dárcem krve a nositelem plaket profesora Janského. Měl přes 50 odběrů této vzácné
tekutiny.
Josef Šlajer – v roce 1937 spoluzakladatel
skautského hnutí v Palkovicích, později okresní
náčelník tohoto hnutí. Za svou práci ve skautingu
byl odměněn nejvyššími řády. Ve svých pamětech
zavzpomínal na jejich odbojovou činnost, aktivní
účast při převádění nebo donášení zdravotnického materiálů ukrytým lidem. Za tuto činnost byl
vyznamenán vojenským Řádem III. stupně.
Marie Válková – jako dlouholetá členka TJ Sokol Palkovice se s námi podělila o své zážitky nejen
z veřejných vystoupení, ale i budování palkovické
tělocvičny. Část jejích vzpomínek patřila i době, kdy
v obci pracovala jako vedoucí prodejny s textilem.
Jan Zeman – jeho vzpomínání se týkalo především dlouholeté práce promítače v palkovickém
kině, kterou vykonával od roku 1954 celkem 48 let.
Byl rovněž členem výboru Senior klubu v Palkovicích.

1. část vzpomínek pamětníků:
Alois Bača – zavzpomínal na své herecké počátky v ochotnickém divadelním spolku Palkovic,
jehož byl později, v letech 1982-1989 vedoucím. Nezapomněl ani na svého velkého koníčka
– filatelii.
Marie Bednářová – vyprávěla o své aktivní
práci učitelky nejen na zdejší škole, ale i na škole
ve Frýdku-Místku, a zavzpomínala také na svou
mimoškolní činnost v pěveckém sboru Palkovic
a v národopisném kroužku. Také se podělila o své
zážitky při učení esperanta a vzpomněla i na příkoří, která se jí dostala v době vládnoucího komunistického režimu.
Alois Bílský – učitel a pozdější školní inspektor vzpomínal na práci s pěveckým sborem, který
převzal po Marii Bednářové, a s nímž účinkoval na
mnoha vystoupeních v okrese, zmínil se i o tom,
že byl dlouholetým členem pěveckého spolku
SMETANA ve Frýdku-Místku.
Antonín Řezníček – byl všem znám jako aktivní sportovec, který běhával nejprve trať 400 metrů a později ho reprezentant Jaroslav Slavíček
přemluvil k běhům na dlouhých tratích. Byl členem československé reprezentace, získal 2x stříbrné medaile, a při maratonských bězích běhával
s olympijským vítězem Emilem Zátopkem. Rovněž

2. část vzpomínek pamětníků a osobností – byla natočena po uzavření 1. série a kladných
ohlasech diváků po jejich zhlédnutí. Do druhé části byli vybráni:
Petr Koliba – umělecký kovář a zámečník, který začal s výrobou mříží do různých církevních nemovitostí ve Frýdku-Místku, ale i v okolí a také do
kapliček v Palkovicích.
Jaroslav Wojnar – při svém vyprávění v praxi
ukázal ruční vyrábění košů, košíků, misek a dalších
výrobků z ratanu. Nezapomněl přidat i své zážitky z mezinárodních abilympiád (abilympiáda je
soutěžní přehlídka schopností a dovedností lidí se
zdravotním postižením), kterých se zúčastnil.
Miroslav Toman – zavzpomínal především na
svou hereckou práci v ochotnickém divadelním
souboru v Palkovicích a přidal i několik vzpomínek
z jeho dlouholeté činnosti v Senior klubu.
Vladimír Holiš – toho jsem navštívil přímo
v jeho dílně na Myslíku, kde mě seznámil s nástroji
i se stavbou jednoho cimbálu.
Kahánek Ivo – známý klavírní virtuos, avšak
pro jeho časové zaneprázdnění nebylo možno
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realizovat osobní setkání za účelem rozhovorů,
a proto jsem medailon o něm sestavil z televizních
záběrů z ciziny nebo adventního koncertu.
Jana Skotnicová – původem z Frýdlantu nad
Ostravicí, ale dlouholetá členka jachtingu v Palkovicích. Ve třídě Evropa získávala na mistrovství
České republiky umístění na předních pozicích,
významných úspěchů dosahovala i na mezinárodních závodech. V rámci okresu Frýdek-Místek byla
několikrát vyhlášena mezi deseti nejlepšími sportovci. Při svém vzpomínání připomněla některé její
závody.
A na závěr tři mé zážitky z natáčení: Když jsme
natáčeli u pana Šlajera na dvoře, tak nám během
rozhovoru několikrát zakokrhal zlý kohout. Proto
jsme museli natáčení přenést na chatu u Bařiny.
Při vzpomínání s panem Kolibou nám zase u jedné kapličky v Palkovicích narušoval natáčení štěkot
nedalekého psa. Požádal jsem proto majitelku,
aby ho na chvíli uklidila do blízké garáže. U pana
Jalůvky na Myslíku, přestože se natáčelo uvnitř
v domě, jenž však stojí vedle hlavní silnice, rušily
natáčení časté jízdy aut a autobusů.
A pro amatérské kameramany je každý vedlejší
zvuk velkým problémem, neboť nemá k dispozici
dostatek aparatury na jeho odstranění ze záběru.

Snad by se mohly někdy tyto záznamy osobností promítat ve škole mládeži, aby věděla, jaké
tu byly a jsou osobnosti.
Vilém Vlk
Tento měsíc oslavil pan Vilém Vlk krásné
95. narozeniny. Drží tak pomyslnou příčku nejstaršího muže Palkovic. Pan Vlk byl a stále je dlouholetým aktivním dopisovatelem Palkovických listů.
Stál u jejich zrodu a zůstal jim věrný až doposud.
V naší redakční radě jsme rádi za jeho příspěvky,
které jsou mnohdy zajímavým obohacením listů
nebo také jiným úhlem pohledu na dané téma.
V jistém slova smyslu vlastně nikdy nepřestal být
právoplatným členem naší redakční rady. I když
jeho jméno není oficiálně uvedeno na obálce. Bez
pochyby jeho jméno také patří mezi osobnosti nejen v článku „Kdo je kdo“.
Vážený pane redakční kolego, děkujeme
Vám za vaši dlouholetou neutuchající redakční práci, které si vážíme a do dalších let
Vám přejeme stálé zdraví, bystrou a pozitivní mysl a těšíme se na Vaše další obohacující
příspěvky.
S úctou Tomáš Huďa, předseda redakční rady.
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rozhovor
Pro další rozhovor jsem si zvolila starostu naší
obce, a to Radima Baču. V Palkovických listech
má sice pravidelně úvodní slovo, v následujícím
rozhovoru však odpovídá na otázky, o kterých by
asi sám jen tak hovořit nezačal…
Radim Bača se narodil ve Frýdku-Místku, celý
život však prožil v Palkovicích. Vystudoval střední
zemědělskou školu v Českém Těšíně. Poté začal
studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně,
kterou však nakonec nedokončil, a tak musel nastoupit na vojnu, k Vojskům ministerstva vnitra.
Na roky strávené v kasárnách na Letné vzpomíná
rád, stejně jako na skvělou partu vojáků. Později
nastoupil jako zootechnik v zemědělském družstvu a postupně se začal věnovat podnikání v zemědělství a lesnické výrobě. Od roku 2006 je starostou v obci Palkovice, letos to je přesně 24 let,
co se rozhodl vstoupit do politiky. Ve volném
čase se rád věnuje koním, rybaření a cestování.
S přítelkyní vlastní malý statek, který je pro něho
místem, kde si chodí vyčistit hlavu od každodenních starostí.

musely tak brzo, protože v šest hodin už jezdili
mlékaři pro mléko. Byly ještě takové rozespalé,
když si najednou všimly, že jedna kráva leží na
zemi a nehýbe se. Tak do ní šťouchly a s hrůzou
zjistily, že tu krávu někdo usmrtil a následně jí
i uřezal zadní nohy. Tenkrát byly kravíny otevřené
a nebyly tam nainstalované kamery a fotopasti
jako je tomu dnes. Taková situace se nám stala
asi třikrát, někdy se stalo, že se ztratila i kráva na
pastvině nebo ji zabili a uřezali hlavní části, to
stejné se dělo i s prasaty. Ty devadesátky, to byla
zvláštní doba, tehdejší vládní představitelé chtěli
malé firmy. Stát ta družstva a velké firmy rozkládal a ze Západu nám to naopak záviděli, že to
máme takové sjednocené. I někteří lidé se k těm
družstevníkům chovali divně, natloukli třeba do
země hřeby, aby chytli na traktoru či vlečce defekt. V každém případě mi tato práce hodně dala,
pochopil jsem, že každý člověk je jiný, že je těžké
někdy najít konsenzus. Byla to pro mě velká škola
života, která mě skvěle připravila na starostování.

Uvedl jste, že jste po ukončení vojny nastoupil jako zootechnik. Jak na tuto práci vzpomínáte?
Byla to krásná práce se zvířaty a lidmi. Když
jsem tenkrát nastoupil, byl jsem mladý synek
a hned jsem dostal na starost 400 krav. Má práce spočívala v tom, že jsem musel objet kravíny,
podívat se na zdravotní stav zvířat a taky napsat
šichty dojičkám. Na starost jsem měl i družstevní drůbežárnu. Zažil jsem tam mnoho pěkného,
ale pamatuji si i věci nehezké… Jednou se třeba stalo, že přišly dojičky ve čtyři ráno na šichtu,

A co vaše nabídka práce v Kamerunu, proč to
tenkrát nevyšlo?
Po převratu jsem dostal nabídku pracovat dva
roky v Kamerunu, kde jsem měl chovat drůbež.
Zaštiťovala to Evropská unie a mohlo mi to hodně dát, mohl jsem načerpat mnoho nových zkušeností, a navíc se naučit jazyk, ale já se tenkrát
rozhodl zůstat doma, nechtělo se mi opouštět mé
zázemí. Dnes toho docela lituji, ale takový je život,
zas bych asi nedělal starostu, a to je bezesporu
lepší než chovat kuřata v Kamerunu. (smích)
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Slovo starosta pochází z výrazu starati se.
O co všechno se tedy musíte v obci starat?
Dle mého názoru se “dědina“ netvoří na úřadě, starosta není úředník, ale je od toho, aby tu
obec někam posouval. Mně ani nebaví moc sedět v kanclu, rád bych se o obec staral fyzicky,
ale bohužel ta doba je za námi. Vzpomínám si,
že když jsem nastoupil před léty, tak jsem měl
čas zajít přes den i do hospody za chlapama, kde
jsem si s nimi povykládal. Dali jsme si pivo dvanáctku, „trabuko“ a pořešili jsme mnohdy víc než
na úřadě. (smích) Procházel jsem přes dědinu,
viděl jsem, co je kde špatné, špinavé, co je třeba
opravit. Dnes z nás doba dělá úředníky, musíme
se učit spoustu věcí, které bychom ani nemuseli.
Vyřizujeme dotace, které tu společnost navíc dost
křiví, protože neděláme to, co bychom měli, ale
děláme první to, na co jsou dotace. Na ty dotace
pak chodí spousta kontrol, vše je překontrolované, téměř každý týden chystáme něco na kontrolu. Také se učíme stavět kanály a protipovodňová
zařízení, máme obecní restauraci nebo řešíme
v zimě odhrnování sněhu. Staráme se i o rozvoj školky a školy. Samozřejmě je nutné, abych
občas zajel i do Prahy, Ostravy či Frýdku-Místku
na městský úřad, protože, když chcete o něco
žádat, tak je lepší, když vás ti lidé osobně znají.
Občas za námi na úřad zavítá i kriminální policie,
protože řeší například nějaké udání. Nejlepší je,
když dorazím o půl deváté do kanceláře a slyším:
„Jé, ty už jsi konečně došel?“ Ale málokdo si uvědomuje, že jsem mezitím už strávil třeba hodinu
v lese s hajným nebo někde na Myslíku či Palkovicích. Baví mě, že je každý den jiný a rutinně bych
to ani nechtěl dělat, protože pak člověk chytne
provozní slepotu. Už jsem si asi zvykl, že člověk
nikdy nevyhoví všem, jeden tě pochválí, druhý ti
nadává. O to více mě potěší, když přijde nějaký
občan a ocení práci, kterou děláme, stejně tak,
když přijde i někdo cizí a řekne něco pozitivního.
Já jsem tady prožil celý svůj život, mám to tady
rád a věci se snažím dělat, jak nejlépe umím…
Dá se říci, že starosta je občanům k dispozici v podstatě sedm dní v týdnu, dvacet čtyři
hodin denně?
Jednou jsem byl s kamarády na rybách a vyhodili mi mobil do přehrady, protože jsem pořád
něco řešil a někde telefonoval. (smích) No, když
je potřeba, tak musím být samozřejmě k dispozici, nemám to tak, že v pátek ve čtyři to zabalím
a mám víkend. V deset večer vám třeba zavolají
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policajti a řeknou, pane starosto, běhá vám tam
pes, běžte si ho odchytnout a dejte ho do útulku,
protože to si musí řešit samospráva sama. Lidé už
vědí, že když najdou psa, tak zavolají a já ho dám
do kotce, který mám už na to nachystaný u sebe
doma. Psa nafotíme, dáme na Facebook a do
dvou hodin je u svého páníčka. Jindy mi zase zavolali nějací turisti, že je na Hůrkách pokousaná
ovce, tak jsem pro ni taky jel. V jednu ráno zase
jednou na Myslíku chodil kůň, tak jsme ho s kamarádem odchytli a dali ho přes noc do ohrady
na dětské hřiště. Ti, co pak chodili v noci z hospody měli pocit, že mají vidiny. (smích) Vytahoval
jsem už mrtvou kočku ze splavu, staral se o ztraceného poštovního holuba či zaběhlou vodní
želvu. V noci se také často stává, že jak lesní zvěř
migruje, tak někdo srazí autem třeba srnu. Policajti přijedou k nehodě a čekají tam tak dlouho,
dokud nedojedu a srnu si nepřeberu. Mnohokrát
jsem s hasiči odstraňoval spadlý strom nebo pomáhal vytáhnout nějaké zapadnuté auto. V sobotu oddáváme a v neděli jednou za čas vítáme
nové občánky. Také organizujeme obecní akce
jako jsou plesy, Obecní dožínky, Pivní a gulášové slavnosti a mnoho dalších. Máme taky družbu
s Polskem nebo Moldávií. Jednou se přihodilo, že
začaly kostelní zvony vyzvánět kolem půlnoci až
jedné ráno, tak jsme to museli taky řešit, stejně
jako alarm, který se spustil každý den v jedenáct
večer přes vánoční svátky, tak mi pokaždé volali
policajti, ať si to přijedu odkódovat. Nechci však,
aby to vyznělo, že si nějak stěžuji, tak to opravdu
není, jen říkám, jak to je! Mně ta práce naplňuje
a když můžu, tak pomůžu rád… I po těch dvaceti letech mě to pořád baví a vlastně čím dál víc.
A i když občas přijde od někoho studená sprcha,
tak pak stačí od někoho jiného pochvala, a to mě
nabije motivací a další energií do práce. Tvrdím,
že raději nedělat nic, než to neudělat pořádně…
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Setkal jste se někdy s tím, že by měli někteří
lidé o vaší práci zkreslené představy?
V nějakém seriálu bylo, že starosta jedním
podpisem prodal půl obce, ale takhle to v praxi
opravdu nefunguje. Jsme samospráva, kde zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy,
takže jednoduše řečeno, co řekne zastupitelstvo,
to je svaté. Je tedy zastupitelstvo, rada obce a až
potom starosta, takže to opravdu není tak, že
bych si o něčem sám rozhodoval. Nemůžu třeba
opravit cestu nebo změnit územní plán jak v nějakém americkém filmu, tak, jak po mně někteří
lidé vyžadují.

s bohatým sportovním využitím. A za obrovské
plus považuji hlavně dobrou dopravní dostupnost. Autem jste za chvíli v Ostravě, do Polska
je to zhruba nějakých 30 km, na Slovensko asi
50 km. V naší obci se udělala už hromada práce,
ale samozřejmě je pořád co zlepšovat…
Lidi se mě často ptají, proč se uchylujeme
k moderní architektuře a nestavíme tady roubenky, že se to k obci hodí více. Ale já si to nemyslím, nejsme žádná horská dědina. Palkovice byly
odjakživa obcí, která byla při nějaké průmyslové aglomeraci, vždyť v blízkosti byly železárny,
šachty, kamenolomy…

Dobře se tu žije. Proč si Palkovice zvolily právě tento slogan? A v čem je podle vás přidaná hodnota života v této obci?
Jednou jsem mluvil s novinářem a on se mě
na závěr zeptal, co bych ještě řekl k Palkovicím.
A já jsem řekl, dobře se tu žije, a tak to vlastně
vzniklo. Lidé často vypisují na Facebook nebo to
i říkají – no jak komu, možná tobě jo, ale mně
ne. Stejné to je i s našim logem oblakovečkou,
někteří jí říkají spermie, jiní brambor. V každém
případě, kdyby se tady nežilo dobře, tak by se
tady tolik lidí nestěhovalo a nebyly by tady skoro
nejdražší pozemky v okrese. V České republice
je přes šest tisíc obcí a z toho by se podle řady
kritérií Palkovice umístily v první třístovce, což je
podle mě vypovídající o všem. Za velkou výhodu
považuji dostatek pracovních příležitostí v okolí, v Ostravě, ve Frýdku-Místku nebo Frenštátě.
V neposlední řadě musím zmínit také Třinecké
železárny či karvinské doly, i když ty se už sice
zasypávají, ale i tak tam jsou i další možnosti.
Palkovice jsou situovány v předhůří Beskyd, což
obyvatelům nabízí život v blízkosti přírody, včetně turistiky, která je zde přístupná všem věkovým kategoriím. Dále bych chtěl zmínit přehradu
Olešnou, která nabízí příjemnou rekreační oblast

Říkáte, že Palkovice prošly velkými změnami. Proč jste se rozhodl vlastně vstoupit do
politiky, co vás k tomu vedlo? A jak to v obci
vypadalo, když jste nastoupil do funkce?
Vždy mě bavilo dělat něco pro lidi, a tak jsme
s bratrem a kamarády pořádali různé akce jako
například rockové zábavy, vepřové a kuřecí hody
nebo kuřecí bál. Na většině akcí jsme prodělali,
ale nám to v podstatě nevadilo, byli jsme rádi,
že se něco děje a že z toho lidi mají radost. Byl
jsem díky tomu hodně vidět, a tak mě v roce ´98
oslovili lidovci z KDU-ČSL, jestli bych s nimi šel
do voleb a já jsem byl pro. Měl jsem to tady rád,
vyrůstal jsem tady, ale zároveň jsem cítil, že ne
všechno je ideální. Ptal jsem se tehdejšího starosty – Proč se neudělá pořádek? Proč není nějaká
zábava? A vždy bylo zodpovězeno stejně, protože nejsou peníze. Ale na druhou stranu chápu, že se nemohlo v té době rozhazovat, protože horkotěžko byl plyn, někde dokonce netekla
voda, škola byla na spadnutí, kanál nebyl žádný.
No a taky mě štvalo, že na některých starých mapách nebyly Palkovice dokonce zakreslené, byly
jen jakýmsi přívěskem.
A tak jsem s nimi do těch voleb šel. Přeskočil
jsem mnoho lidí a dostal se tak do zastupitelstva.
Docela mě tenkrát mrzelo, že po volbách nikdo
za mnou nepřišel a nezeptal se, zdali třeba nechci jít do rady obce, v níž bych pracoval velmi
rád. Na druhou stranu…v té době jsem si splnil
svůj dlouholetý sen – koupil jsem si koně a této
činnosti jsem věnoval spoustu času. Částečně
jsem se rozhodl pokračovat v rodinné tradici,
můj praděda a děda byli totiž koňskými handlíři. Dnes to zní sice nepěkně, ale tenkrát to byli
obchodníci s koňmi a je třeba si uvědomit, že
v té době koně vlastně nahrazovaly auta. Uplynuly čtyři roky a další volby jsem vyhrál na celé
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čáře. Měl jsem třicet dva let a chtěl jsem pro tuto
obec něco udělat. Získal jsem podporu ostatních
zastupitelů a stal se místostarostou. S obrovskou
chutí a elánem jsem se pustil do práce. Musím
říci, že jsem měl štěstí na lidi kolem sebe, kteří
byli naladěni na podobnou notu jako já. Nechci
tady nikoho z nich jmenovat, abych na někoho
náhodou nezapomněl, ale bylo jich hodně, a to
i později, kdy už jsem byl starostou. Jak jsem již
říkal v předchozí otázce, problémů bylo opravdu hodně. Rozhodli jsme se zvětšit školku, začít
projektovat chodníky, odstraňovat přestárlé stromy a sadit nové. Začali jsme pořádat různé akce.
Některé se uchytily, jiné neměly potenciál životaschopnosti. Po stavbě nové školy se začal kopat kanál, protože se mě velmi dotýkalo, když se
říkalo, že Olešná je žumpa Palkovic. Přitom obcí
s podobným problémem bylo více. Doufám, že
nyní už můžeme říci, že se nestydíme za to, že
jsme z Palkovic, ale že jsme rádi, že jsme z Palkovic a Myslíku.

Obec se nyní rozhodla pomáhat i na Ukrajině. V jakých dalších krizových situacích jste
také nabídli svou pomoc?
Nebráníme se sbírkám, ale když je to jen trochu možné, tak se snažíme vyrazit a pomoct přímo na místě. Protože než se vůbec nějaká sbírka
zorganizuje, tak to nějakou dobu trvá, a tak mi

přijde lepší nečekat, ale rovnou vyrazit pomáhat. Člověk až na místě vlastně nejlépe vidí, co je
nejvíce potřeba a pomoct těm lidem osobně je
podle mě stokrát lepší, než tam poslat jen nějaké
staré svetry a prošlou rýži, tak jak to někteří dělají. Když byly v Severních Čechách povodně, tak
jsme vyslali dvě hasičská auta s vysoušeči a čerpadly. Dobrovolníci tam tenkrát vymetali vodu,
uklízeli, vyčerpávali laguny a lidé nám z těch míst
dodnes volají a píšou SMS na Vánoce, máme
s nimi přátelský vztah.
Pomoct jsme se rozhodli i po tornádu na jižní Moravě, kde jsme vyrazili asi čtvrtý nebo pátý
den, po tom, co se to stalo. Lopat a pilek tam
budou mít nadosmrti, o to už vážně nestáli, až na
místě jsme zjistili, že to, co opravdu potřebují je
hlavně benzín do elektrocentrál a jejich opravy.
Pomáhali jsme uklízet, četa zedníků spravovala
střechy.
No, v případě Ukrajiny jsme s pomocí taky
vůbec neváhali. Máme velmi blízký vztah s Frenštátem, a tak jsme přes organizátory zajistili
ubytování v hotelu Bartoš. Vyrazili jsme na hranici, kde čekalo asi 30 dětí z dětského domova,
včetně jejich opatrovníků, naložili jsme je, noc
strávili na hotelu a následující den pokračovali
dále. V dalším případě se jednalo o matku s pěti
dětmi, kterou jsme nabrali na maďarsko-rumunské hranici, nyní už bydlí v Praze, v Klecanech.
Myslím si, že těch vln bude ještě mnohem víc,
nejprve přicházeli ti, co tady měli už nějaké zázemí, někoho známého či blízkého, ale postupně budou přicházet i ti, co půjdou naprosto do
neznáma.
A nějaká myšlenka na závěr?
Víte, nějak na mě teď celá ta situace ve světě
doléhá… Po letech relativního blahobytu a dobré
nálady, přišel covid, kdy jsme neustále řešili nová
a nová opatření a když už se začalo pomalu blýskat na lepší zítřky, tak začala válka. Osobně se
teď setkávám s lidmi, kteří prchají ze své země,
aby se zachránili. Když se dívám na všechny ty
záběry z Ukrajiny, jak lidé přicházejí o své příbuzné, kamarády a známé, o své domovy, tak je
mi z toho neskutečně smutno. Měli bychom si
více vážit toho, co máme a v jakých podmínkách
žijeme, protože tomu tak nemusí být napořád.
Pevně však věřím, že vše zlé se v dobré obrátí!
Přeji vám jen to dobré…
Rozhovor připravila PhDr. Nikol Kulová
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Senior klub
Seniorské bilancování

Protože od posledního vydání Palkovických
listů uplynula krátká doba, je zima a před námi
jaro, které všude přináší zvýšenou aktivitu, tak
i v našem Senior klubu se toho mnoho nedělo.
První akcí od počátku roku tak byla ve středu
16. února výroční členská schůze, na které jsme
zhodnotili akce klubu za uplynulé dva roky.

Přestože jsme se snažili již hodně dopředu zajistit živé vystoupení folklorního nebo tanečního či
pěveckého souboru, toto se nám přes veškerou
snahu nepodařilo zajistit (zejména s ohledem na
nemožnost sejití se souborům v průběhu pracovního týdne) a proto jsme se nakonec rozhodli
opět pro promítnutí filmu. Tentokrát nám ale přálo štěstí, protože námi vybrané české životopisné
drama Zátopek získalo v sobotu 5. března sošku
Českého lva jako cenu od České filmové a televizní akademie v kategorii nejlepšího celovečerního filmu. Kromě toho tento film získal ocenění
i v dalších 7 kategoriích, a všem 34 přítomným
divákům se promítnutý film líbil.

A co nás čeká?

Na středu 13. dubna máme domluvenou zajímavou besedu s Ing. Jaromírem Ivánkem o jeho
cestě po národních parcích na západě Spojených
států a 18. května nás čeká autobusový zájezd
do Vagonářského muzea na
zámku ve Studénce a po přesunu do Kopřivnice prohlídka
renovované Slovenské strely,
nové expozice nákladních
automobilů Tatra a upravené
expozice osobních automobilů Tatra.

Nebylo jich i přes koronavirová omezení zrovna málo,
což překvapilo i přítomného
starostu obce pana Radima
Baču, který nás v krátkém vystoupení seznámil mj. s plány
obce na letošní rok. Pro vleklé
zdravotní potíže rezignovala
na svou funkci předsedkyně
klubu paní Anna Sasynová,
která nás vedla 10 let, a na
její pozici nastoupil Ing. Milan
Hrdina. Děkujeme ji za trpělivé vedení klubu a přejeme
brzké zlepšení zdravotního
stavu.
Na závěr byla pro 50 přítomných členů promítnuta
česká filmová komedie Prvok,
Šampón, Tečka a Karel.
Druhou naší akcí byla ve
středu 9. března tradiční oslava Mezinárodního dne žen.

Společenská rubrika

O březnových oslavencích
jsme se zmínili již v předchozím čísle Palkovických listů.
V měsíci dubnu oslaví svá
kulatá životní jubilea paní
Marta Buzková z Myslíku
a Mária Nyklová a Drahomíra Šimková, obě z Palkovic. Všem oslavenkyním přejeme k jejich jubileím dobrou
životní a rodinnou pohodu
a hlavně pevné zdraví.
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Za výbor Senior klubu
Jiří Bužek
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Sport
Krajský přebor starších žáků
V soutěžním roce 2021/22 mají mladí palkovičtí
volejbalisté a volejbalistky napilno. Kromě soutěží
okresního formátu, a to trojic, čtveřic a šestek, tak
odehráli i sedm turnajů krajského přeboru.
A nevedli si vůbec špatně. V průběhu soutěže,
se dokázali dvakrát dostat do druhé nejvyšší výkonnostní skupiny, což je pro tým, který je složený
z větší poloviny mladšími žáky, velký úspěch.
V průběhu sezóny odešel jeden ze základních
stavebních kamenů našeho týmu Lukáš Kožuch.
Přejeme mu, ať se mu v novém působišti Green
Volley Beskydy daří. Poslední kola jsme hodně bojovali nejen s odchody, ale také s nemocností. Proto jsme druhou část odehráli převážně s mladšími
žáky, kteří mě jako trenéra velice příjemně překvapili svou bojovností a nasazením, kdy se bili jako
lvi proti o dost starším soupeřům.
Náš tým nakonec obsadil konečné 10. místo.
Palkovice reprezentovali tito hráči: Vojtěch Hampl (ročník 2008), Jan Janošec (2009), Daniel Kozel
(2008), Jakub Kožuch (2011), Lukáš Kožuch (2007),
Michal Kresta (2010), Jiří Olejník (2208), Antonín
Vašek (2010), Jan Vašek (2010), Jakub Zeman (2011)
a Štěpán Zeman (2007).
Chtěl bych poděkovat obci, že máme takové
zázemí k tréninkům i k pořádání turnajů mládeže.

Poděkovat chci také rodičům, kteří na každém
turnaji týmu moc pomohli svým povzbuzováním
a také pomocí okolo organizace. A v neposlední
řadě děkuji také trenérům, kteří pomáhají při přípravě a tréninku těchto mladých sportovců.
Závěrem bych rád připomenul, že sezóna ještě
nekončí, protože máme spoustu dalších soutěží,
ve kterých stále bojujeme.
Díky.
Jakub Bohačík, trenér mládeže

Informace oddílu kopané TJ Sokol Palkovice
V neděli 20. března zahájil oddíl kopané jarní
část sezóny 2021/2022 utkáním na hřišti SK Návsí.
Věřím, že tentokrát bude celá sezóna dohrána dle
pravidel soutěžního řádu FAČR. Jen pro připomenutí. Ročník 2019/2020 byl ukončen po podzimní části, na jaře se vzhledem k epidemii nehrálo
a všechny soutěže byly ve výkonnostním fotbalu
anulovány. Bez možností postupů nebo sestupů. Následující ročník 2020/2021 byl ukončen už
10. října 2021, a to teprve 8. kolem. Z naší skupiny
postoupila do krajské soutěže TJ Sokol Baška, která byla aktuálně až na 4. místě, odehrála dokonce
jen 7 utkání, ale měla nejlepší tzv. koeficient. Případný postup jsme si už poněkolikáté promrhali
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posledním odehraným utkáním a porážkou 1:2
s Fotbalem Písek.
V právě probíhající sezóně jsme po podzimní
části na druhém místě tabulky za TJ Nebory, které mají 36 b. (skóre 47:16), my máme 35 b. (skóre
66:20), třetí je SK Pržno 34 b. (skóre 40:21). V zimní přípravě jsme odehráli 3 utkání v Okresním poháru. Nejdříve s celkem SK Nošovice-Lhoty 12:0,
v druhém kole jsme porazili FC Kozlovice 3:0, ale
ve třetím kole jsme po celkově dobrém výkonu
prohráli s účastníkem 1. A třídy – První SC Staré
Město 3:2. V posledním přátelském utkání jsme
prohráli opět s účastníkem 1. A třídy – Finstalem
Lučina 5:2.

2/2022
Největší změna pro toto jaro nastala na pozici
trenéra mužů. Ukončili jsme spolupráci s trenérem
Jurajem Wiedermanen, kterému bych chtěl tímto
poděkovat za odvedenou práci na podzim a angažovali jsme do této funkce Libora Bilase. Krátce
uvedu jeho kariéru. 1981-1982 FK Frýdek-Místek,
1983-1985 Baník Ostrava, 1986-1989 Bohemians
Praha (1987-1988 FK Vítkovice), od roku 1994 hráč
SC Wiener-Neustadt, později až do roku 2021 trenér několika celků v Rakousku. V Palkovicích bydlí
30 let a o palkovický fotbal se zajímá dlouhodobě.
Věřím proto, že bude mít našim hráčům co nabídnout, a naopak oni využijí jeho zkušeností ke svému
zlepšení. Bylo by už načase! V loňském roce jsme
totiž „oslavovali“ 90 let od založení oddílu kopané.
Uvedu jen pár řádků z historie. Jak to bylo tehdy v Palkovicích? Hřiště samozřejmě žádné. Hrálo,
nebo spíše se jen kopalo na pastvinách na různých
pláccích nebo jen v ulicích. Ani míčů tehdy ještě
nebylo. Nahradily je „pucky“ (sešitá punčocha vyplněná slámou, senem v lepších případech starým
textilem). Hrálo se hlavně pro potěšení a zábavu. Brzy se tento sport mnoha lidem, ale hlavně
chlapcům velmi zalíbil. To již někteří studenti hráli
načerno nebo dalo by se i říci ilegálně v okolních
městech. Později se hra organizovala a soustředila na „Bařinu“, která však svými rozměry brzy
přestala vyhovovat a muselo se hledat nové, ale
hlavně větší místo pro založení sportovního klubu
kopané. Zakládajícím členem se stal Alois Morys,
který byl zvolen i prvním předsedou. Tuto funkci
vykonával nepřetržitě čtyřicet let a pak byl až dokonce života čestným členem fotbalového výboru.
Podle dostupných materiálů se tak stalo v neděli
14. června roku 1931. Klub byl pojmenován „Sportovní klub Olešná Palkovice“. Vůbec první oficiální
zápas byl odehrán ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V životě člověka bychom hovořili o úctyhodném
stáří, ale v životě organizace stáří nikdy nenastává.
Zvláště, když většinu členské organizace tvoří mladí
lidé včetně žáků a dorostenců. Mrzí mě, že se v loňském roce z důvodu Covidu žádná oslava konat
nemohla. Proběhly totiž oslavy 75 let (AMFORA),
80 let (Kubina Team). A ta 90 let je už pěkné číslo,
ale bohužel. Podařilo se alespoň zpracovat a vydat
k tomuto výročí nástěnný kalendář. Pár kousků ještě
zbylo, takže při domácích fotbalových utkáních si je
můžete zakoupit za cenu 200 Kč.
Když jsem si takto připomenul začátky fotbalu
v Palkovicích i jako pamětník let od 70. let až do
současnosti, tak jen žasnu, jak se změnily podmínky
pro hráče ve všech směrech. Jsem strašně rád za to,
co se v posledních letech podařilo na hřišti v Palkovicích vybudovat a vylepšit. Nyní mám takový pocit,
že se vše podařilo za pět minut dvanáct. Kompletní
zavlažování, nové střídačky, nové hliníkové branky,
hodiny, rekonstrukce terasy se zastřešením u hospody. Je to cca 1,5 mil. Kč investic za posledních
5 let. Na nové šatny, o kterých se mluvilo více jak
10 let jsem nezapomněl. Další plány na opravu tribuny a hospody na hřišti se také připravují, ale jaký
bude výsledek, vzhledem k tomu všemu, co se nyní
děje, si nedovedu představit.
Amatérský fotbal nyní skomírá především v oblasti mládeže. Bojují s tím, až na výjimky, všechny
oddíly v našem okrese i v republice. Také my jsme
se museli nyní přizpůsobit (když jsme nedokázali
oslovit a získat více mladých zájemců o kopanou)
a spojit se s klubem TJ Sokol Fryčovice, který má
podobné problémy. Pod hlavičkou Fryčovic tak
hrají Krajskou soutěž dorostenci i družstva starších
a mladších žáků. Jejich trenérem je René Galásek
a pomáhá mu Jakub Šlosar. Další kategorií je přípravka, kterou trénuje Jiří Cahel.
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Kontakty a další informace na adrese: https://
fkpalkovice.wixsite.com/fotbal.
Věřím, že nic nemusí být ještě ztraceno, a to
pomyslné kormidlo zájmu o fotbal se zase obrátí. Podmínky pro něj jsou nyní v Palkovicích nadstandartní. Navíc, když to porovnám s finančními
náklady jiných sportů, tak ten fotbal pořád patří
k nejlevnějším.
Tak co s tím? Vždyť fotbal patřil každý týden
k neochvějným zábavám, kde se scházeli chlapi ze
všech koutů vsi, aby si zahráli, zafandili, pokecali,
vypili jedno, dvě piva. Za nimi pak často přicházely
manželky a přítelkyně, které si tam řešily zase to
své. Kde jinde, než na hřišti, vesnice tak intenzivně
žije?
Za oddíl kopané Ing. Josef Bílek

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ TJ SOKOL PALKOVICE
JARO OKR. PŘEBOR SEZÓNA 2021/2022
Neděle

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Středa
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

20. 3
26. 3.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.
18. 5.
22. 5.
28. 5.
5. 6.
11. 6.
19. 6.

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Návsí - Palkovice
Vojkovice - Palkovice
Palkovice - Pržno
Tošanovice - Palkovice
Palkovice - Hukvaldy
Chlebovice - Palkovice
Palkovice - Bukovec
Nošovice - Palkovice
Palkovice - Smilovice B
Palkovice - Hrádek
Písek - Palkovice
Palkovice - Janovice
Metylovice - Palkovice
Palkovice - Milíkov
Nebory - Palkovice

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU sk. „ B“
Sobota

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

26. 3
3. 4
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.

12:45
10:30
13:00
13:45
10:00
14:15
10:00
14:15

Fryčovice/Pal. - Vendryně
Slavia Orlová – Fryčovice/Pal.
Staré Město – Fryčovice/Pal.
Fryčovice/Pal.- Inter. Petrovice
Český Těšín – Fryčovice/Pal.
Fryčovice/Pal. - Bystřice
Vlčovice – Fryčovice/Pal.
Fryčovice/Pal. - Těrlicko (hř.Pal.)
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Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

21. 5.
28. 5.
5. 6.
11. 6.
18. 6.

16:30
14:45
14:00
14:45
10:00

Václavovice – Fryčovice/Pal.
Fryčovice/Pal. - Příbor
Dobrá – Fryčovice/Pal.
Fryčovice/Pal. - Kopřivnice
Loko. Petrovice – Fryčovice/Pal.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ sk. „B“
Sobota

26. 3.

09:00

Neděle

10. 4.

10:00

Neděle

24. 4.

09:00

Český Těšín – Fryčovice/Pal.

10:00

Bohumín – Fryčovice/Pal.

Sobota

Sobota

2. 4.

16. 4.

30. 4.

09:00

Sobota

14. 5.

09:00

Sobota

28. 5.

Sobota
Sobota
Sobota

7. 5.

21. 5.
4. 6.

11. 6.

Slavia Orlová – Fryčovice/Pal.
Staré Město – Fryčovice/Pal.

09:00

Sobota

Sobota

Fryčovice/Pal. - Baník Albrechtice

09:00

Fryčovice/Pal. – Frenštát (hř.Palk.)
Fryčovice/Pal. – Staříč (hř.Palk.)
Fryčovice/Pal. - Těrlicko

09:00

Frýdlant n.O. – Fryčovice/Pal.

09:00

Fryčovice/Pal. - Kozlovice (hř.Palk.)

09:00

Petřvald – Fryčovice/Pal.

09:00

Fryčovice/Pal. - Slovan Havířov

TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
po dlouhé odmlce můžeme opět napsat pár
řádků o tom, které akce již proběhly, a na které
se teprve chystáme. Pomyslný vlak akcí, kterými chceme zpestřit kulturní i sportovní život na
Myslíku rozjela 6. března oslava MDŽ na Myslíku. Snažili jsme se připravit pestrý program
a zpříjemnit si tak nedělní odpoledne. Pozvání
pro letošní ročník přijala MUDr. Zdenka Jalůvková s přednáškou „Inkontinence“. Dalším hostem
byla Jana Spěváková se svou Beskydskou šicí
dílnou Chambala. Ukázala originální oblečení
nejen pro děti a dospělé, ale naučila nás něco
o typologii barev a barvě tohoto roku. Prozradila
nám také, s jakými módní kousky letos zazáříme.
Třetím hostem byl náš oblíbený místní vinař Jarek Pavlíček, který nabízel degustaci v průběhu
celého odpoledne. Jarek byl na MDŽ už po třetí
a musíme uznat, že kvalita jeho vín stále roste.
Diskuse probíhala po každé přednášce. Na konec programu byl opět připraven malý ohodnocený kvíz. Rozdali jsme 5 cen a všechny dámy si

odnesly růži. Zúčastněné dámy donesly bohaté
občerstvení, za což moc děkujeme. Bylo toho
tolik, že naším mužům k večernímu pivu zůstala
dobrá večeře. Děkujeme opět Jardovi a Ivetce,
že se o nás krásně starali a vše hezky připravili.
Děkujeme moc všem přednášejícím za to, že si
udělali čas, a my se díky nim dozvěděli spoustu
nových věcí. Všem dámám děkujeme za účast
a opět se na vás za rok těšíme.
Další akcí, kterou bychom chtěli pořádat, jsou
velikonoční dílny 27. března mezi 9-11 hodinou na
Myslíku v bývalé škole.
4. června máme naplánovaný „Dětský den“ na
travnatém hřišti na Myslíku. Téma už víme, ale zatím ladíme detaily. Vše se včas dozvíte z vývěsek
na zastávkách autobusů, kam obec vyvěšuje kulturní program na celý měsíc. Přejeme všem klidný začátek jara, i když bohužel ve stínu smutných
událostí to není úplně jednoduché. Pomozme, kdo
můžeme, i my Sokoli se přidáváme a snad brzo
bude lépe.
Mgr. Hana Brožová
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Spolky v obci
SDH Palkovice – Pomoc Ukrajině
Hasiči z Palkovic se ve spolupráci s Obecním
úřadem Palkovice zapojili do pomoci lidem, kteří
utíkají před válkou. Asi bych mohla napsat dlouhý
článek, ale jelikož naše pomoc stále pokračuje,
myslím si, že na to bude ještě prostor.
Už je to skoro 14 dní co se snažíme lidem
usnadnit jejich přesun do bezpečí. V prvním týdnu jsme z hranic maďarsko-ukrajinských a slovensko-ukrajinských převáželi lidi, kteří u nás
v Palkovicích strávili noc, umyli se, občerstvili
a jeli dále, většinou do Německa. Někteří byli na
cestě týden, někteří méně. Někteří šli třeba i více
než den pešky. Snažili jsme se jim naslouchat
v těžkých chvílích a trošku jim usnadnit i orientaci
na nádraží při přesunu. V posledních dnech se
k nám ale dostávají lidé, kteří utekli na posled-

ní chvíli, zažili bombardování i ostřelování. Jejich
stav vyžaduje v některých případech psychologickou pomoc.
Ve spolupráci s hasiči z Bašky, Starého Města
a Frýdku a dobrovolníků z řad občanů Palkovic
chodíme vypomáhat do zařízení Ministerstva
vnitra ve Vyšních Lhotách, kde se zapojujeme do
pomoci s ubytováním lidí z Ukrajiny, jejich orientací v zařízení a zkrátka se vším co je potřeba.
Válka na Ukrajině dopadá na všechny z nás.
Je však potřeba si uvědomit, že lidé, kteří k nám
teď přicházejí z nejvíce válkou zasažených oblastí
nemají kam jít ani se kam vrátit...
Děkujeme všem, kteří nám pomáháte, velmi si
toho vážíme.
Za Výbor SDH Palkovice Petra Opělová

Ukliďme Česko
SDH Myslík a SDH Palkovice ve spolupráci
s OÚ Palkovice vás jako každoročně zvou na celonárodně organizovanou akci Ukliďme Česko.
Zapojit se mohou jednotlivci, spolky i zájmové
organizace. Uklízet se budou příjezdové komunikace, centrum obce a vytipované lokality. Pytle
na odpad jsou zajištěny, rukavice si prosím vezměte s sebou, stejně jako dobrou obuv. Uklízet se

letos bude společně v sobotu 2. dubna od 9 hodin. Sraz bude u hasičské zbrojnice v Palkovicích
a ve stejnou dobu také u hasičské zbrojnice na
Myslíku, kde si rozdělíme úseky, pytle a předáme
informace. Případné dotazy vám rádi zodpovíme
na čísle 777 677 457.
Těšíme se na vás!
Vaši Hasiči
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Společenská rubrika
První miminko narozené v Palkovicích v roce 2022
Milí rodiče, blahopřejeme k narození děťátka!
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků.
V jednom z nich teď tiše dýchá
Vaše štěstí, Vaše pýcha....
Prvním miminkem narozeným v Palkovicích v roce 2022 je
Rozárie Králová.
Narodila se 4. 1. 2022 v 1.48 hodin, vážila 3810g a měřila
49 cm. Rodičům Tomáši Královi
a Dominice Otrusinové jsem předala kytičku a dárek pro Rozárku.
Blahopřejeme.

Rodiče s Rozárkou a Štěpánkem

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

První miminko narozené na Myslíku v roce 2022
Milí rodiče, blahopřejeme k narození děťátka!
Ať Vám Vaše děťátko přinese
hodně lásky, smíchu a něhy,
ať prozáří každý den štěstím
a radostí.
Prvním miminkem narozeným na Myslíku v roce 2022 je
Veronika Galíková. Narodila se
24. 1. 2022 v 8.44 hodin, vážila
3420 g a měřila 48 cm. Rodičům
Janu a Pavle Galíkovým jsem předala kytičku a dárek pro Veroniku.
Blahopřejeme!

Rodiče s Veronikou, Eliškou a Haničkou.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Blahopřejeme
Vše nejlepší k Vaším, narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost dlouhé žití.
Ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přejem.....
V měsíci únoru oslavila své krásné životní jubileum paní Anežka Vyvialová, 85 let, z Myslíku.
V Palkovicích se také slavilo. Své krásné narozeniny slavil pan Zdeněk Ondrušák, 80 let a pan
Antonín Polach, 85 let.
V měsíci březnu slavil své životní jubileum 95 let nejstarší muž obce
pan Vilém Vlk z Palkovic. Při této příležitosti bych, chtěla poděkovat panu Vlkovi za jeho obětavou práci pro obec a za příspěvky do
Palkovických listů.
V měsíci březnu neslavil jen pan Vlk, slavilo se i u paní Marty
Krazalkovičové, 80 let, paní Filomény Mravčákové, 96 let, obě
z Palkovic.
Na Myslíku v březnu slavila své narozeniny paní Milada Mičulková,
80 let.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, lásky a pohody v kruhů svých nejbližších.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.

Vilém Vlk

Rozloučili jsme se

Možná byl čas již odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno.
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít.
V půjčovně času však již měli vyprodáno.
V únoru a v březnu jsme se rozloučili s paní Františkou Jurečkovou, panem Františkem
Kuchařem a panem Břetislavem Damkem, všichni z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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Holky v akci
V dnešním vydání se zaměříme na svačinu. Zdravá
svačina dodá v dopoledním ale
i odpoledním čase mnoho energie.
Doplní potřebné kalorie do té doby, než si
pochutnáte na vydatném obědě anebo veče-

ři. Svačit je dle odborníků
rozhodně moudré, můžete
tak předejít mlsání a přejídání.
To napomůže i k udržení optimální
hmotnosti. Hladovění mezi jídly ničemu nepřispěje, právě naopak.

Makové řezy s jablkem
Ingredience:

Postup:

Troubu předehřejeme na 170 °C. U všech 4 vajec
oddělte žloutky od bílků. Žloutky dejte do mísy
a přimíchejte k nim mák, tvaroh, jablka, med, prášek do pečiva a špetku soli. Z bílku vyšlehejte tuhý
sníh a opatrně ho do těsta vmíchejte. Připravte
plech (20 cm x 20 cm), vyložte jej pečícím papírem
a těsto na něj špachtlí přendejte, povrch uhlaďte
a plech přemístěte do trouby. Pečte cca 55-60 minut při 160-170 °C. Vychlazené můžeme podávat
se zlatým mlékem.

4 vejce
200 g mletého máku
200 g tvarohu
300 g jablek (nastrouhaných nahrubo)
4 lžíce datlového cukru
2 lžičky kypřícího prášku do pečiva
Sůl, horká čokoláda na posypáni

Kurkumové mléko (zlaté mléko)
Ingredience:

1 hrnek mléka (živočišného nebo jiného rostlinného)

2 polévkové lžíce čerstvé kurkumy (nebo 1 lžička
mleté sušené)
½ lžičky skořice

špetka cayennského nebo černého pepře
1 lžíce medu

1 lžička ghí (přepuštěné máslo) či panenského kokosového oleje
Postup:

Do hrnce přidejte mléko, koření a ghí (či panenský
kokosový olej) a přiveďte pozvolna k varu. Několik minut nechte probublávat na mírném plamení
až se směs rozvoní, občas promíchejte. Skrz sítko přeceďte a nechte zchladnout na teplotu, kdy
bude nápoj příjemně pitelný. Přidejte med či datlový sirup dle chuti. Posypte skořicí.
Užijte si blahodárné účinky zlatého elixíru!
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kino Palkovice
Pátek 1. 4. 2022, 17.00 a 19.30

Zátopek

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem
Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film
vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném
vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.
Životopisný / Drama / Česko / 2021 / 131 min / ČSFD 81 % / přístupný
Pátek 8. 4. 2022, 19.30

Poslední závod

Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil
Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich
Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913.
Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na
trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit,
bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati
podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát…
Drama / Česko / 2022 / 100 min / přístupný
Pátek 22. 4. 2022, 17.00 a 19.30

Betlémské světlo

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky
se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.
Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby
udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa Šejnohova
manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie s prvky magického
realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.
Komedie / Česko / 2022 / 100 min / ČSFD 62 % / přístupný 12+
Pátek 29. 4. 2022, 19.30

Paralelní matky

Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním pokoji, kde se připravují na porod. Obě jsou
nezadané a obě otěhotněly neplánovaně. Janis (Penélope Cruz), která je ve středním věku, je z náhodného
početí nadšená a na miminko se těší. Puberťačka Ana (Milena Smit) je vyděšená, kajícná a traumatizovaná.
Obě ženy si krátí čas společným procházením dlouhých nemocničních chodeb. Janis se snaží Anu povzbuzovat a uklidňovat. Těch pár vyřčených vět, které si během několika hodin vymění, vytvoří mezi nimi velmi
úzké pouto. Netuší, že jejich náhodné setkání zkomplikuje a zásadním způsobem změní jejich životy…
Drama / Španělsko / 2021 / 120 min / ČSFD 68 % / přístupný 15+
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Pozvánky na akce

Ukliďme

Palkovice a Myslík

2. dubna 2022
Sejdeme se v 9 hodin
u Hasičské zbrojnice Palkovice
a také u Hasičské zbrojnice Myslík
Pytle jsou zajištěny,
rukavice s sebou!

telefon
777 677 457
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Jaro je tady...
⚪ 2.ročník ⚪

Vytvoř s námi

PALKOVICKÝ
VELIKONOČNÍ STROM
Pověs kraslici na strom.

Kde?
Strom najdeš na
parkovišti před ZŠ

Kdy?
Strom můžeš zdobit od
11.4.2022
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ZŠ a MŠ Palkovice ve spolupráci se Spolkem rodičů pořádají

Sběr papíru
Ve dnech 25. 4. -29. 4. 2022
V ranních hodinách od 7.00 – 7.45. hod. (mimo pondělí)
V odpoledních hodinách od 14.00 – 16.00. hod.( mimo pátek)
Papír noste dobře svázaný, vykupuje se
novinový papír a časopisy.
Kartony zvláště svázané.
Výtěžek bude použit na nákup potřeb
žákům školy.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří a
zapojí se do sběru.
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SENIOR KLUB PALKOVICE
pořádá v Kulturním domě v Palkovicích pro své členy a příznivce
ve středu 13. dubna 2022 od 16 hodin

Na hojnou účast zájemců se těší členové výboru.
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Inzerce

Redakční rada vám přeje
klidné a pohodové Velikonoce
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pro děti

Květiny
Ahoj děti,
jsem beránek Vendelín a budu Váš nový průvodce úkolů a hádanek, které jsou
pro Vás tady nachystané. Než mě ale uvidíte v celé mé kráse, tak jako první
dnešní úkol jsem pro vás připravil omalovánku.
Tak ahoj!
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Hádáme s Vendelínem
Poznáš, o jakou jarní květinu se jedná?
Svoji odpověď nakresli vedle básničky.
Malá nápověda Vendelína: poslední hádanka je zároveň i písnička.
Slova najdeš na internetu.

1. Kytička je to maličká,
uprostřed má sluníčko
a okolo je běličká.
(Sedmikráska)

2. Ze sněhu cestu hledá
kytička malá, celá bledá.
Teplota je na nule,
pozor kvete… (Bledule)
3. Fialové květy mají,
včelky se k nim slítávají.
Krásně voní do dálky
jsou to přeci ...? (Fialky)
4. Žluťoučká, jak slunce jsem,
paprsky zářím všem.
Věnečky ze mě děláte,
jako bylinku mě sbíráte.
(Pampeliška)

5. Není není ze železa,
přece je to klíč.
Otevírá bránu k jaru
je to ...? (Petrklíč)
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kvíz

Kvíz
V letošním roce nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Budeme si volit své zástupce.
Obecní samosprávu jsme si už detailněji představili před několika lety v Palkovických listech
v rámci informačního seriálu. Jak vlastně taková samospráva funguje v praxi a jakou má
strukturu? Pojďme si to ověřit v našem malém vědomostním kvízu. Zakroužkujte vždy jednu
správnou odpověď.

1. Počet členů zastupitelstva může před novými volbami upravit:
a) rada obce (v souladu se zákonem o obcích)
b) zastupitelstvo obce (v souladu se zákonem o obcích)
c) krajský úřad (v souladu se zákonem o obcích)

2. Starosta obce se ze své činnosti zodpovídá:
a) hejtmanovi kraje
b) zastupitelstvu obce
c) radě obce

3. Počet místostarostů obce:
a) je pevně stanoven zákonem podle velikostí obce
b) je pevně stanoven krajským úřadem podle velikosti obce
c) není stanoven, o počtu rozhoduje zastupitelstvo obce

4. Obec s přenesenou působností je taková, která :
a) se skládá ze dvou a více obcí
b) je pověřená výkonem státní správy
c) má více jak 5000 obyvatel
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5.

Městys je :
a) původní název pro malé města, zrušený v roce 1948
b) městský obvod
c) samosprávný územní celek (obec) řízený svým zastupitelstvem

6.

Podmínky pro občany kandidující do zastupitelstva obce jsou:
a) věk 21 let, trestní bezúhonnost, státní občanství ČR, trvalé bydliště v obci
b) věk 18 let, trestní bezúhonnost, státní občanství ČR, trvalé bydliště v obci
c) věk 18 let, státní občanství ČR, trvalé bydliště v obci

7. Část obce, která se chce osamostatnit (oddělit), musí splnit tyto podmínky:
a) souhlas občanů v místním referendu, nová obec musí mít minimálně 1000 obyvatel
b) souhlas občanů v místním referendu, nová obec nemá stanovený počet obyvatel
c) souhlas občanů v místním referendu, nová obec musí mít minimálně 500 obyvatel
8. Každá obec:
a) musí mít svůj znak a vlajku
b) nemusí, ale může mít svůj znak a vlajku
c) nemusí mít znak, vlajku však mít musí
9. Zastupitelstvo obce se schází:
a) pravidelně jednou za dva měsíce
b) dle potřeby minimálně jednou za tři měsíce
c) dle potřeby minimálně jednou za dva měsíce
10. Zasedání zastupitelstva je:
a) neveřejné, účast občanů je však vítána
b) veřejné jen, pokud je to vysloveně uvedeno na pozvánce
c) veřejné bez omezení

Své odpovědi zasílejte na redakční e-mail mmertová@palkovice.cz . Ze správných
odpovědí (tolerujeme 2 chyby) vylosujeme jednoho výherce obecního trička.
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Termínový kalendář
13. 4.

Senior klub – Beseda s Jaromírem Ivánkem: Národní parky na západě USA – kinosál

21. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ Palkovice

23. 4. Farní ples – Restaurace pod Habešem
29. 4.

Pálení čarodějnic – Palkovice

1. 5.

Prvomájové líbání pod třešní

3. 5.

Zápis do mateřské školy

4. 5.

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

8. 5.

Pouť do Lurd, průvod od kaple na Myslíku 14.00, mše svatá v 15.00

14. 5.

Pochod okolo Palkovic

Kino Palkovice
1. 4.

Zátopek, 17.00 a 19.30

8. 4.

Poslední závod, 19.30

22. 4.

Betlémské světlo, 19.30

29. 4.

Paralelní matky, 19.30

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 3/2022 je ve středu 20. 4. 2022. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní
straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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