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Úvodní slovo redakční rady
Milí spoluobčané obou
částí naší obce, čtenáři Palkovických listů, držíte v rukou
5. vydání obecního zpravodaje. Toto vydání je zároveň
posledním do nadcházejících
komunálních voleb. Nemusíte se ale bát, o další vydání
v tomto roce určitě nepřijdete. Redakční rada musí pracovat pořád, abychom pro vás
připravovali vydání našeho zpravodaje bez ohledu
na roční období a volební situaci. Léto je v plném
proudu, nastal čas prázdnin a dovolených. Vlastně
i tento úvodník vznikl na dovolené v Libereckém
kraji. Neubráním se jedné poznámky. Jak jsem
cestoval napříč celou naší vlastí (mimochodem
velmi krásné vlasti), nemohl jsem si nevšimnout,
že se všude kolem něco pořád staví nebo opravuje. Spousta vesnic i měst renovuje svoje silnice,
mosty, buduje nové chodníky či vylepšuje veřejné
prostory. Řekl bych, že úplně nejvíc se staví nové
chodníky a opravují cesty. Vznikají obnovené fasády domů, malé restaurace a kavárny u silnic
vylepšují svůj vzhled a nabízejí turistům své služby v novém kabátě. Je to opravdu pěkný pohled,
když projíždíte upravenou a čistou vesnicí, kde je
na první pohled vidět, že o ní vedení obce pečuje. Jsou ale výjimky, kde je situace jiná a občas
se najde vesnice (v pohraničí), kde jsou bohužel
chybějící investice vidět. Palkovice a Myslík mají
to štěstí, že se zde vedení obce stará, hodně se
investuje a obě části dostávají tak viditelně nový
kabát, svoji novou tvář. Spousta věcí se již podařila vybudovat a celá řada věcí je rozpracovaná „na

stole“. Potřebují svůj čas a peníze na dokončení. O tom se
zmiňuje i místostarosta ve
svém čtyřletém bilancování.
Ovšem ráz vesnice neurčují
jen stavby, ale také kulturní
a společenský život občanů
v dané obci. Tady si stojíme,
myslím, také velmi dobře. Za
námi je Festival dechovek (letos byla mimořádná návštěvnost), před námi další kulturní a společenské akce.
Spolková činnost jede na plné obrátky, a to je moc
dobře. Letní kino se snaží promítat navzdory výkyvům počasí a před námi jsou mimo jiné i tradiční
Obecní dožínky. Konec prázdnin nám připomene
běžecká akce Memoriál A. Řezníčka, nadšeného,
a hlavně nadaného běžce a sportovce, palkovického patriota. Škoda jen, že se tato akce netěší
většímu zájmu z řad našich občanů. Myslím si, že
by si to zasloužila. Pan Řezníček by z toho měl určitě radost. Není se čeho obávat, ono není důležité
vyhrát, ale stačí vyběhnout na Kubánkov a pak už
jen běžet a běžet a přežít až do cíle. Přejeme vám
krásné léto, dětem zbytek prázdnin plný radosti,
spokojenosti a nevšedních zážitků, pokud možno
bez mobilů, tabletů a virtuální reality (zeptejte se
svých rodičů a prarodičů, že to bez těch obrazovek opravdu jde). Vám, co máte ještě dovolenou
před sebou, přejeme krásný odpočinek a šťastnou
cestu. Všem spoluobčanům přejeme pevné zdraví, rodinné a osobní štěstí, spokojenost a šťastnou
ruku v nadcházejících volbách.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Obecní úřad a zastupitelstvo
Slovo starosty

Původně jsem psal o něčem jiném, ale 15. července letošního roku nám byla přiznána dotace
na chodník směr Palkovice Podhůří až po chaty
na katastru Chlebovic. Dotace by měla být v celkové výši 20 mil. korun. A hned je léto veselejší.
Příprava celé stavby se dost táhla, ale je to složitý
chodník s množstvím přeložek, opěrných zdí, zatrubnění celé příkopy, rozšíření mostů a vybudování tři autobusových zastávek. Pro zajímavost – od
požádání o stavební povolení až po nabytí jeho
právní moci se na Magistrátu ve Frýdku-Místku na
příslušném odboru vystřídali tři úředníci. Pokaždé
jsme s příchodem toho nového začínali od začátku. Vrchol všeho byl home office při koronavirové
pandemii, kdy jsme se snažili úředníka kontaktovat
telefonem nebo e-mailem, ale bohužel on nic takového doma neměl. Co pak chcete říct? Dost se
zasmát, trochu ponadávat, zajít si na oběd, večer
na dvě deci a pracovat dále. Žít v naději, že příště
bude úředník konstruktivnější a konečně pochopí,
že by se i on měl snažit, aby za ním byla vidět
nějaká práce. Opravdu to chvíli vypadalo, že někdo nechce, ať ten chodník na Podhůři postavíme. V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby a já doufám, že se začne stavět
co nejdříve. Každopádně přidělení dotace je obrovský úspěch, a tímto děkuji všem, kdo se o to
zasloužili.
Další chodník, kde se zahajuje uzemní rozhodnutí o umístění stavby, je chodník z Myslíku směrem do Kozlovic. Stavební povolení by mělo být
hotové za rok o tomto čase. O dotace chceme zažádat v lednu 2024 a po kladném vyřízení žádosti
bychom chtěli zahájit stavbu.
Velmi pěknou událostí letošního léta je vydání knihy o dřevěném stavitelství v Palkovicích a na
Myslíku.
Tato publikace vznikla ve velmi těžké době.
V době „kovidu“ a celosvětové hospodářské
a bezpečnostní krize.
Knížku o dřevěných stavbách v Palkovicích a na
Myslíku jsme s kolektivem autorů chystali poměrně dlouho. Původně jsme mysleli, že vám ukážeme pár staveb, ale všichni jsme byli mile překvapení, a myslím, že budete i vy. Těch staveb není pár,
ale poměrně dost a hezkých a troufnu si napsat

mnohdy i cenných. Samozřejmě, že je mnoho
budov přestavěných, někdy více či měně citlivě.
Ale to nevadí. Je to zkrátka vývoj, a za to patří dík
všem majitelům, kterým tyto stavby starší více než
století patří. Udržují je, žijí v nich a starají se o ně.
Dřevěné stavby v Palkovicích a na Myslíku nejsou žádnými architektonickými skvosty ani kulturními památkami, ale jsou „naše“. Všechny mají
historii, svůj příběh a mnohdy i velmi pohnutý.
Mnoho staveb zažilo radost majitelů při jejich
vybudování a zase radost dalších majitelů, většinou potomků, když se jich překotně zbavovali
v 60. a 70. letech 20. století. Dřevěnky vešly v nemilost majitelů, hlavně na odlehlých místech myslíkovských a palkovských Hůrek. Hůrčané už měli
dost neustálého a úmorného docházení do práce
pěšky. Někteří chodili i více než deset kilometrů
do roboty a potom i z roboty. A doma na Hůrkách
je čekala další šichta, když nosili vodu pro kravku, kozu, na jídlo a mytí pro celou rodinu. Sušili
seno, sklízeli to málo, co jim na chudých políčkách
vyrostlo. No, pro naše generace nepředstavitelné,
a to jsem se taky něco sena, slámy a brambor nasklízel. V zimě zase neskutečné brodění ve sněhu
tam a zpátky. Zkrátka některé dřevěnky se prodaly
i s pozemky za pět, deset, dvacet tisíc korun. Některé dokonce jen za pár lahví alkoholu. Majitelé
byli rádi, že už nebudou muset otročit a budou žít
normálně v dědině či ve městě. Tak to bylo. Marné. Hůrky se za dvě desetiletí skoro úplně vylidnily
a staly se pouze chatovou oblastí. Dnes se naštěstí
už začíná karta pomalu obracet.
Staří Palkovjané a Myslíkovjané byli silně spjati
s přírodou. Budovali své příbytky hlavně pro ochranu před přírodními živly, ať mají kde přežívat. Pak
je rozšiřovali pro chov dobytka, ať se mají jak uživit
a žít, a až naposledy pro krásu samotného příbytku. Naši předkové měli štěstí, že žili v Beskydech,
kde byl dostatek dlouhého dřeva pro roubené
stavby. Dostatek kamení na základy na sklepy, na
zpevnění dvorků a příjezdových cestiček. Někdy
dokonce narazili na vápencová pole a jíl na lepení či sušení primitivních cihel, zvaných vepřovice.
Vždy, když čtu odborné články o moderním stavitelství a objevování přírodních materiálů v architektuře třetího tisíciletí, musím se potichu zamyslet
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nad našimi prapředky a obdivně na ně vzpomenout, že to, co my dneska horko těžko objevujeme
a obhajujeme, oni věděli před staletími.
Velmi děkuji zastupitelstvu za to, že nám umožnilo tuto knížku financovat. Velký dík patří kolektivu autorů, že se celé dílko podařilo dotáhnout do

konce a vydat knižně. Věřím, že se vám kniha bude
líbit.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na Obecní dožínky, které se uskuteční už po osmnácté.
Přeji vám krásné a pohodové léto.
Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty
V srpnu nás také čeká tradiční běh na Kubánkov
a v září pak zahrádkáři pořádají výstavu ovoce
a zeleniny, která bude letos zřejmě velmi bohatá.
První volební den 23. září si také můžete zpestřit
besedou s autory oblíbeného politického nekorektního podcastu Kecy a politika s Bohumilem
Pečinkou a Petrosem Michopulosem. Vstupenky
na akci jsou také v předprodeji na OÚ a on-line
na www.goout.cz. Druhý volební den 24. září se
pak koná tradiční palkovické Vinobraní, kde kromě
vína a burčáku si budete moci užít také vystoupení
populární hudební dvojice Duo Jamaha. Ke všem
těmto akcím naleznete také samostatné pozvánky
dále v listech.
Přeji Vám krásný zbytek léta a spoustu radosti
a zábavy na akcích v Palkovicích.

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuální číslo Palkovických listů, které držíte v rukou, je posledním řádným vydáním
před komunálními volbami, které se uskuteční
23. a 24. září nově na místo budovy ZŠ v tělocvičně v Palkovicích (na Myslíku místo zůstává stejné).
Proto bychom za vedení obce využili příležitost
a rádi bychom vám odprezentovali, na čem hlavním jsme poslední čtyři roky pracovali a co dalšího
máme přichystáno. Těmto informacím se věnuje
speciální část dále v listech, proto bude mé úvodní
slovo stručnější.
V rámci úvodního slova bych vás rád pozval
na srpnové a zářiové kulturní akce. Zejména se
jedná o XVIII. Obecní dožínky, které letos určitě
budou stát za to. Neváhejte a zajistěte si svůj lístek v předprodeji na pokladně OÚ nebo na www.
goout.cz, abyste se do areálu pohodlně dostali.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 21. 6. 2022 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 31. 5. 2022.
2. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období
1-5/2022.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Bc. Barbora Pustková.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Tomáš
Huďa, Petr Kreuzmann a Ing. David Kula Ph.D.,
MBA
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce Obce Palkovice za rok 2021.
5. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2021, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
6. Revokaci bodu 16) Usnesení ZO/23/2022/II/16 ze
dne 31. 5. 2022 ve věci uzavření směnné smlouvy
mezi Obcí Palkovice a Tobolovou Věrou, Petrem
Zlým schválenou Zastupitelstvem obce Palkovice
dne 31. 5. 2022.
7. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Bargelovou Věrou, Petrem Zlým ve věci
směny pozemku parc. č. 2417/7 trvalý trávní porost o výměře 457 m2 v k.ú. Palkovice za pozemky parc. č. 2453/10 orná půda o výměře 379 m2
a 2439/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1 296 m2 v k.ú. Palkovice a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
směnné smlouvy.
8. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva
č. UZSVM/OFM/2491/2022-OFMM uzavřenou
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Palkovice
ve věci převodu pozemku par. č. 308 zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva.
9. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice
a Čestmírem Dulavou ve věci koupě části pozemku parc. č. 1019/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 115 m2 (vzniklý oddělením
z pozemku parc. č. 1019/5 ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Palkovice, kdy rozdělení

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
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pozemku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 2315-22//2022 vyhotoveném společností GIS-STAVINVEX a.s. a pověřuje starostu obce
Palkovice k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Revokaci bodu 4) Usnesení ZO/20/2021/III/4 ze
dne 20. 12. 2021 ve věci vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1121/3 a parc. č. 1121/4 v k.ú.
Palkovice dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 2274-81/2021 vyhotoveného firmou
GIS-STAVINVEX a.s. schválený Zastupitelstvem
obce Palkovice dne 20. 12. 2021.
Záměr o odkoupení pozemku parc. č. 2319/1
vodní plocha, zamokřená plocha v k.ú. Palkovice
od Lesů České republiky, s.p. za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku o ceně
nemovitosti vyhotoveného soudním znalcem, za
účelem uskutečnění budoucí stavby „Palkovice
-vodní nádrže VN2“.
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. S 535/2022
uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lesy České republiky, s.p. ve věci koupě pozemku
parc. č. 2319/1 vodní plocha, zamokřená plocha
o výměře 3 283 m2 v k.ú. Palkovice a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu budoucí kupní smlouvy.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. AV.21037.1.120/001/INV, jejímž předmětem je
„Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palkovice“, uzavřený mezi Obcí Palkovice a GEOSAN
GROUP a. s. ve věci změny zastupování firmy
ve věcech smluvních a zrušení čísla účtu banky
Sberbank CZ, a.s. a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu Dodatku č. 4.
Přípravu a realizaci záměru/projektu s názvem
Rekonstrukce dvou oddělení MŠ, který se bude
podávat v rámci Výzvy č. 1 Mateřské školy vyhlášené nositelem Integrované územní strategie
Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027.
Přípravu a realizaci záměru/projektu s názvem
Výstavba chodníku podél III/4849, Palkovice
-Podhůří-Chlebovice, který se bude podávat
v rámci Výzvy č. 15 Bezpečnost na komunikacích
vyhlášené nositelem Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027.
Vyřazení nedokončené investice vodovodní a kanalizační přípojky Myslík hřiště + lyžařský vlek.
Odpis pohledávky ve výši 115.841,30 Kč ukončeného insolventního řízení dlužníka Jakuba Melára
na základě Rozvrhového usnesení v insolvenční
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věci č.j. KSOS 25 INS 5062/2018-B-97
18. Pravidla pro poskytování daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2022.
19. Podání přihlášky o členství v ENERKOM Pobeskydí, z. s.

vše v k.ú. Palkovice dle geometrického plánu
č. 2274-81/2021 pro rozdělení pozemku vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s. a část pozemku parc. č. 2693/7 dle přiloženého plánku.
V Palkovicích dne 21. 6. 2022

III. vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemku parc. č. 1121/4 o výměře 36 m2 a parc. č. 1121/3 o výměře 867 m2
za část pozemku parc. č. 1120/2 o výměře 3 m2

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

Jak pokračuje stavba nového obecního úřadu…
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás krátce informovat, jak je to s postupem stavby nového obecního úřadu. Nedávno
jsem psal o tom, že to bude poprvé v celé historii
obce Palkovice, kdy bude mít svou vlastní budovu
obecního úřadu. Do té doby jsme vždy úřadovali
v nějakém provizoriu. Na Myslíku obecní úřad byl,
ale nebyl zapsán na listu vlastnictví. Až v současné
době probíhají poslední úpravy majitelských vztahů pozemků, těsně přilehlých k bývalému obecnímu úřadu, v němž se dnes nachází firma pana
Holiše vyrábějící cimbály.

provázela řada problémů. Stavební firmy, které se
nakonec ani nepřihlásily do výběrového řízení, nás
zasypávaly triviálními dotazy a zdržovaly nás svými obstrukcemi. Do toho přišel covid a když už
jsme mysleli, že bude líp, tak začala válka na Ukrajině. Chvíli to i vypadalo, že se možná ani stavět
nezačne. Upřímně těch 50 dnů není zase tak moc.
Sice se nám kvůli tomu opozdí také stavba nového
oddělení mateřské školy v budově bývalého OÚ,
ale doufám, že nakonec vše zvládneme ke spokojeností našich dětí i jejich rodičů.
A jen pro srovnání – stavba budovy bývalého
Domu služeb s jedním nadzemním podlažím trvala tři roky a my jednou tak velkou stavbu stavíme
za poloviční dobu.
I když se jedná o stavbu finančně náročnou,
věřím, že ji občané ocení, neboť budou mít vše
„po ruce“ – obecní úřad, lékaře i lékárnu. A nová
budova bude vybavena také výtahem, takže již
nebudou muset šlapat řadu schodů, tak jako nyní
v provizorních prostorách tělocvičny, což je zejména pro hůře pohyblivé občany velmi náročné.

A teď k vlastní stavbě.
V současné době jsou proinvestovány cca dvě
pětiny celkové hodnoty díla. Možná se vám zdá,
že se celá stavba táhne. Je to tak. Máme zhruba 50 dní zpoždění. Zastupitelstvo obce schválilo poslední možný termín předání hotové stavby
6. 12. 2022. Od té doby bude počítáno případné
penále ve výši cca 100.000 Kč za každý den prodlení firmě, která stavbu realizuje. Chtěl bych zde
uvést na pravou míru řeči o tom, kolik je na stavbě
víceprací a změn. Takzvaných víceprací je účtováno
v současné době cca 2 % z celkové částky díla. Jedná se o pracovní úkony spojené převážně s bouráním původní budovy, jelikož po zahájení stavby
bylo rozhodnuto, že bude lepší postavit kompletně celou stavbu znovu než tzv. lepit novou budovu
na základy a zdi té staré. Kdo kdy přestavoval starý
dům ví, o čem mluvím. Pořád je to dům, ve kterém
je nutno se mnoha původním stavebním prvkům
přizpůsobovat. Zkrátka jak říkal náš táta, pořád je
to stará chalupa. Názory na to mohou být různé,
ale já si myslím, že jsme udělali dobře.
A mám radost, že vůbec po všech peripetiích,
které nás potkaly, stavíme. Od začátku nás totiž

Radim Bača, starosta
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Rozvojové projekty obce
z pohledu aktuálního období a plány do budoucna
Vážení spoluobčané,
v těchto listech jsme si dovolili zabrat více prostoru, než máme obyčejně ve zvyku. Určitě si řeknete: „Je před volbami, tak bilancují.“ Samozřejmě,
je před volbami, ale to je pořád, akorát někdy zbývá do voleb více a někdy méně času. Myslíme si,
že bilancovat je jednou za čas třeba, i když se za
sebe díváme poměrně neradi. Z vlastní zkušenosti
víme, že když se vám něco moc daří a vy z toho
dlouho žijete, tak se lehce uspokojíte a zůstanete
stát na místě. A když se vám daří méně a vy se
k tomu neustále vracíte, tak lehko propadnete malověrnosti v sebe a ve svou práci, a to už neuděláte vůbec nic. Proto hledíme dopředu a snažíme se
zajistit, co nejlepší rozvoj Palkovic a Myslíku tak, ať
se nám tu doopravdy dobře žije. Věřte, že za těch
dvacet let, co se podílíme na vedení obce, jsme
toho spolu zažili hodně a moc si vážíme také vaší
podpory. Dobře víte, že chceme naši obec rozvíjet,
co nám síly stačí. Rádi bychom vám představili, co
se nám za poslední čtyři roky povedlo, co se nám
naopak nepovedlo dotáhnout a co vše nás ještě
může spolu potkat. Poslední čtyři roky byly velmi
zvláštní. Přišel Covid, který nás dost potrápil. Po
Covidu různé krize, ať už umělé či skutečné. Na
první pohled to vypadá, že se toho moc nedělo,
ale na dalších stránkách uvidíte, co vše jsme dokázali realizovat a kolik projektů a práce se nám
podařilo do dalších nejméně deseti let nachystat.
Bude záležet jen na dalším zastupitelstvu, jak
se mu budou tyto projekty líbit a jestli v nich uvidí
smysl či ne. Samozřejmě bude záležet i na jeho
pracovitosti a nadšení pro Palkovice s Myslíkem
a chuti posouvat vesnici dále kupředu.
Myslíme si, že současné zastupitelstvo je velmi pracovité. Ze zákona by se zastupitelstvo obce
mělo za čtyři roky sejít šestnáctkrát. Realita je taková, že zasedalo 32x. K tomu je potřeba připočíst
přes osmdesát schůzí Rady obce a dalších nespočet porad a různých komisí nebo pochůzek po
obci. Chceme, aby se aktivní zastupitelé scházeli
alespoň jedenkrát v měsíci, ať už oficiálně nebo
neformálně.
Dámy a pánové, za poslední čtyři roky jsme
mimo jiné řešili nákupy pozemků, lesů a získávání
dotací. V tomto volebním období se nám podařilo vydobýt přes devadesát milionů korun dotací

z evropských a národních zdrojů. Za posledních
osm let je to více než 210 milionů korun, což je
obrovské číslo a troufneme si říci, že jsme v tomto
směru na špici jak v republice, tak i v Evropě. Průměrný příjem dotací na občana vysoce převyšuje
většinu ostatních obcí, a to dokonce i v absolutních číslech, kdy se můžeme směle měřit s obcemi
a městy daleko většími, než je naše obec. Myslíme,
že je to jak v Palkovicích, tak na Myslíku v posledním desetiletí vidět.
S nebývalým rozvojem naší obce jsme se dostali do několika poměrně ceněných publikací, kde
jsme dáváni jako příklad nenásilného a současného rozvoje venkova. K financím získaných z dotací
je samozřejmě třeba určité procento doplatit ze
svých zdrojů nebo z peněz půjčených od banky.
Mnoho hodin jsme strávili diskusemi o možnostech úvěru. Nakonec se nám podařilo půjčit si na
dofinancováni projektů peníze za necelé jedno
procento úroku. Někdo namítá, že se zadlužujeme. Ano, máme úvěry za 1 i 2 %, které průběžně
splácíme. Naproti tomu jsme nakoupili pozemky,
jejichž cena za posledních deset let vzrostla skoro
o sto procent.
Domníváme se, a i zákon o obcích nám dává
za pravdu, že úkolem obcí není shromažďování
finančních prostředků, ale naopak finance poskytnuté obcí rozumně využít k rozvoji obce a jejímu
fungování ve prospěch občanů. Majetek obce se
v současné chvíli pohybuje asi okolo 650 mil. Kč,
v roce 2000 byl cca 100 mil. Kč. Pro srovnání stejně
velké, či větší obce z našeho okolí mají majetek
podstatně menší (např. Dobrá má cca 390 mil. Kč,
Kozlovice cca 255 mil. Kč nebo Brušperk cca
300 mil. Kč). Pro ilustraci, tržní hodnota pozemků
obce (které by se teoreticky daly prodat) se pohybuje v současné době okolo cca 110 mil. Kč.
Na druhou stranu kromě úspěchů jsou i resty,
které se zatím nepodařilo dotáhnout úplně do
konce. Například se nepodařilo dokončit poslední 2 km kanalizačního sběrače, převést na obec
některé komunikace, vybudovat kolumbárium na
místním hřbitově, či postavit komunitní centrum,
na které jsme třikrát neúspěšně žádali o dotaci.
Radim Bača, starosta
a David Kula, místostarosta
7

5/2022

Klíčové projekty realizované v aktuálním volebním období
či lavička. K prodejně vede také nový chodníček,
který umožní vyhnout se přijíždějícím autům. Za
prodejnou pak naleznete první část malého parku
(sadu), který nabízí také několik laviček k odpočinku. A až trochu povyrostou stromy, bude zde i dostatek stínu pro letní období. Celkově lepší dojem
pak nastane ve chvíli, kdy se dokončí prostranství
kolem nového obecního úřadu a vznikne tak jedna souvislá plocha.

Dostavba tělocvičny
První rok volebního období byl ve znamení
dostavby tělocvičny, kterou se podařilo slavnostně otevřít v září 2019. Součástí projektu byla také
nová fasáda a střecha na stávající tělocvičně. Podařilo se také opravit sociální zázemí a osvětlení
cvičebních sálů. Po roce provozu jsme museli do
přístavby přestěhovat dočasně obecní úřad, aby
bylo možno rozšířit kapacitu mateřské školy. Shodou okolností byla tělocvična po větší dobu z důvodu protiepidemiologických opatření uzavřena,
tudíž ani moc sportovcům nechyběla. Na začátku
roku by se měl OÚ přestěhovat do nové budovy
naproti a tělocvična by konečně měla začít sloužit
naplno sportovcům a veřejnosti.

Skleněná lávka pro pěší
Na začátku roku 2019 byla zprovozněna nová
skleněná lávka pro pěší v centru obce. Ta nahradila bezpečnostně nevyhovující „kostelovou lávku“,
kterou Policie ČR chtěla nechat už několik roků
uzavřít. Kromě funkce mostu přes potok, plní lávka také význam veřejného prostranství spojujícího
dvě části centra obce. Lavička uprostřed se stala
oblíbeným místem pro krátký odpočinek, či pozorování vodních živočichů.
Skleněná lávka byla také oceněna čestným
uznáním v rámci soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje 2019.

Oprava veřejného prostranství
kolem prodejny potravin
Velmi viditelnou a vítanou změnou je opravené
prostranství kolem prodejny potravin. S opravou
se začalo v roce 2020 a z důvodu dotačního financování byla ukončena na jaře 2022. Před prodejnou vzniklo nové parkovací stání, stojany na kola
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Nové přechody pro chodce
a chodníky

Přestavba domu služeb na obecní
úřad a dům pro lékaře

Na skleněnou lávku u autobusové zastávky
„Centrum“ navazuje také nový bezpečný přechod
pro chodce, který právě se zmíněnou lávkou komfortně propojuje obě části centra obce.
Nový přechod vznikl také v lokalitě u školy, který zase bezpečně převádí zejména děti z cesty za
potokem směrem ke škole. Oba přechody navazují na síť chodníků a celkově zvyšují bezpečnost
dopravy v obci. V roce 2019 jsme také postavili
kousek chybějícího chodníku při vjezdu do obce
směrem od Místku, aby se bezpečně napojila také
nová zástavba v lokalitě pod Rakovcem. Celé období probíhala příprava výstavby chodníku směrem z centra na Podhůří. Ten získal v roce 2022
stavební povolení i dotaci na stavbu. Po výběru
zhotovitele by se měl ještě letos na podzim začít
stavět.

Aktuálně probíhajícím největším stavebním
projektem je nový obecní úřad a dům pro lékaře
v centru obce. O aktuálním průběhu stavby je již
uvedena řada informací dříve v listech. Proto zde
jen doplňujeme, že od začátku roku 2023 by zde
měly své definitivní místo najít lékařky pro děti i dospělé, nová lékárna, občerstvení, a hlavně obecní
úřad včetně nové obřadní/zasedací místnosti.

Oprava místních komunikací
Hlavní vlna oprav místních komunikací se uskutečnila ještě v roce 2018, nicméně v návaznosti na
to jsme v roce 2019 opravili cestu spojující zástavbu na Podhůří s krajskou komunikací. Roky 2020,
2021 i začátek 2022 pak byly spíše ve znamení
provizorních oprav zejména v lokalitě Drážky, Na
prádle, Kúty, či na Myslíku u transformátoru. Další
vlna větších oprav bude probíhat nyní v srpnu, kdy
budou asfaltovým krytem opraveny komunikace z Osady na Podhůří, od Policie směrem k pile,
v Rybím a několik dalších menších komunikací
v Palkovicích i na Myslíku.
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Nové oddělení ve školce a nové
školní zahrady

Elektronizace obecního úřadu
Klíčovým projektem na obecním úřadě byla
elektronizace vybraných agend a nové elektronické a komunikační nástroje. V tomto vydání Palkovických listů naleznete informace o zprovoznění
Portálu občana (portal.palkovice.cz), přes který je
nyní možno on-line vyřizovat řadu žádostí či mít
přehled o platbách. Např. řada z vás určitě ocení možnost požádat o dar na údržbu nemovitosti
(vratku daně) jednoduše a on-line. Dále je možno
od letošního roku platit na OÚ kartou či zakoupit vstupenky na vybrané akce také on-line přes
www.goout.cz (aktuálně tak probíhá prodej lístků
na dožínky). Loni jsme také zprovoznili rozesílání
informací přes Mobilní rozhlas (nově Munipolis).
Nainstalovali jsme nové čtyři informační radary při
vjezdu do obce po krajských komunikacích. Těsně
před spuštěním jsou nové webové stránky obce
i informační kiosky na autobusové zastávce „Palkovice, centrum“ a na Myslíku u kaple.

V roce 2021 se navýšila kapacita mateřské školky o 25 míst, kdy jsme otevřeli nové oddělení v budově pod Habešem, v prostorách, kde byl před
tím obecní úřad. Těchto 25 míst bylo ihned obsazeno zejména dětmi z Palkovic a Myslíku. Ale i tak
kapacita ještě není zcela dostačující. Od roku 2023
by mělo být k dispozici ještě šesté oddělení, které
bude vybudováno v prostorách, kde nyní ordinují lékařky. Současně v roce 2021 došlo k úpravám
na obou zahradách, které využívá školka i škola.
Zahrady byly doplněny o nové herní prvky, vznikl
nový altán či pískoviště. Nyní v létě ještě zvyšujeme dopravní komfort na parkovišti školky pod
Habešem, kdy z parkoviště vznikne ještě druhý
sjezd a celé to bude jednosměrné. Toto by mělo
zjednodušit přívoz/odvoz dětí ze školky v ranních
i odpoledních hodinách. Součásti úpravy parkoviště je také předláždění chodníčků na zahradě školky, které budou pro malé děti ještě bezpečnější.

Oprava kulturních památek
V loňském roce jsme i přes odpor několika
zastupitelů významně finančně podpořili opravu
věže kostela sv. Jana Křtitele. Na věž jsme při této
příležitosti umístili vzkaz a materiály pro budoucí
generace. V témže roce jsme opravili barokní kříž,
který najdete u vchodu na hřbitov.
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Pokračování ve výsadbě alejí
Po masivní výsadbě alejí v roce 2018 jsme pokračovali zejména v jejich pravidelné údržbě. V roce
2021 se nám pak podařilo vysadit opět několik stovek nových alejových stromů zejména v lokalitách
Kúty a Podhůří, kde došlo k částečnému rozšíření
alejí švestek a také k obnově alejí z roku 2016, které tehdy jako náhradní výsadbu provedlo Povodí
Odry. Ač bylo Povodí Odry z naší strany několikrát
urgováno, jejich péče o aleje byla téměř nulová.
Proto jsme loni převzali aleje do své péče, potřebné stromy obnovili a nyní snad aleje budou dělat
radost nám všem. V roce 2020 díky daru pana profesora kardiologie Miloše Táborské jsme mohli také
vysadit novou platanovou alej, která lemuje rekreační „kardiostezku“ v lokalitě Drážky.

Aktuálně připravované projekty a záměry
Energetické úspory a nadstavba budovy základní školy
Aktuálně největším připravovaným projektem je celková modernizace budovy základní školy spočívající v řadě opatření na podporu energetických úspor a také rozšíření její kapacity. Ač škola byla otevřena
před dvaceti lety, byla to doba, kdy se ještě moc nehledělo na energetický standard, proto má v tomto samotná budova řadu rezerv a nedostatků. V rámci připravovaného projektu dojde k výměně oken
a dveří (ta aktuální jsou dřevěná a na hranici životnosti), zateplení fasády, změně zdroje vytápění z plynu
na tepelné čerpadla (vrty), výměně osvětlení na led, zavedení rekuperací a nuceného větrání ve všech třídách a také k využití dešťové vody pro splachování WC. Součástí bude také nadstavba na škole (samotná
výška budovy se zvýší jen nepatrně, jelikož k tomuto bude využit prostor půdy), která zvýší kapacitu budovy o čtyři plnohodnotné odborné učebny a jeden výukový skleník. Tím se dosáhne toho, že škola bude
mít kapacitu dvou paralelních kmenových tříd v každém ročníku (tj. 18 kmenových tříd) a k tomu bude
disponovat potřebným počtem samostatných odborných učeben. Ačkoliv se před dvaceti lety zdálo, že
kapacita školy je dostatečná, čas ukázal, že tomu tak není. Současně přestavba počítá s tím, že i přes možný budoucí růst počtu žáků až o jednu čtvrtinu by počet tříd měl být dostačující. Pevně věříme, že tímto
bude problém s kapacitou vyřešen na desítky let dopředu. Jako vedlejší aktivita bude v rámci této akce
provedena také úprava prostranství kolem školy, výstavba venkovní učebny (altánu) a doplnění zahrady
školy o nové vzdělávací a herní prvky. Aktuálně je v rámci projektu požádáno o územní rozhodnutí. Tento
projekt by měl být z větší části financován z dotací.
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Úprava prostranství kolem kaple a na hřbitově na Myslíku
Dlouho připravovaným projektem je také úprava prostranství kolem Kaple Panny Marie Sedmibolestné
na Myslíku a vydláždění hřbitova. Součásti je také vybudování několika nových parkovacích míst vzadu za
kaplí. Aktuálně je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, čeká se ještě na dořešení některých
majetkoprávních záležitostí. Díky tomuto projektu získá Myslík kvalitní veřejné prostranství respektující
potřeby i vesnickou tvář Myslíku.
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Modernizace stávajících oddělení mateřské školy
Ruku v ruce s navyšováním kapacity mateřské školy až na šest oddělení ( ještě v roce 2020 byly jen
čtyři), se připravuje také obnova dvou stávajících oddělení v budově pod Habešem. Tyto oddělení byly
vybudovány ještě v 90. letech a jejich technický a provozní stav začíná být pomalu neodpovídající aktuálním potřebám. Celá věc vynikla nejvíce v okamžiku, kdy loni bylo vybudováno nové oddělení. Součásti
projektu bude také výstavba malé pergoly na zahradě, která zpříjemní pobyt dětí na zahradě. Aktuálně je
zpracovaná projektová dokumentace a čeká se na vyhlášení dotačního titulu.

Nový chodník do Kozlovic
Chodník z Myslíku do Kozlovic je také jedním z projektů, jehož příprava probíhá už několik let. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k náročnosti liniových staveb na souhlasy vlastníků a vyjádření všech relevantních úřadů by stavební povolení mohlo být získáno přibližně za rok.
Pak bude následovat žádost o dotaci. Nový chodník naváže na stávající chodník na Myslíku a bezpečně
povede až k mostu u vjezdu do Kozlovic.

Stezka okolo Palkovic
Smyslem tohoto projektu je ukázat možnosti
trávení volného času zejména obyvatelům Palkovic i Myslíku. V okolí naší obce je řada pěkných a doposud nepoznaných míst, příležitostí
pro procházku i turistických zajímavostí, které
by měla nová značená stezka propojit. Stezka
nabídne řadu kratších i delších okruhů různé
náročnosti. Některé z nich budou vhodné i pro
kočárky. Celá stezka bude doplněna značením,
informačními tabulemi, místy pro odpočinek
a dalším mobiliářem. V plánu je také vytvoření
malé kapličky na populární Palkovické vyhlídce.
Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace této stezky.

Nový kulturní dům s restaurací
Ačkoliv obec disponuje kinem i restaurací se sálem, tak plnohodnotný kulturní dům, ideálně někde
v centru obce, citelně chybí. V roce 2021 vznikla studie proveditelnosti, která prověřovala možnosti umístění kulturního domu ve čtyřech lokalitách. Jako zcela nevyhovující vyšla varianta přestavby nebo demolice a nové výstavby současného kulturního domu. Taktéž se ukázalo, že kulturní dům nelze postavit ani
v lokalitě u hasičárny pod hřbitovní zdí. Jako těsně vyhovující lokalita vyšel pozemek naproti prodejny
potravin, kde nyní parkuje kamion a také lokalita vedle tělocvičny. Nyní bude velmi záležet na jednání
s vlastníky, zda bude možno dané pozemky odkoupit. Pokud se tak stane, tak následně by mohlo začít
13
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projektování kulturního domu. V něm by se měla nacházet plnohodnotná a důstojná restaurace se salonkem, velký společenský sál s kapacitou minimálně 200 lidí a také menší kinosál s kapacitou 100–150 lidí.
Velká výhoda tohoto domu bude spočívat zejména v lokalizaci v centru obce a také v propojení restaurace s kulturním domem, které je velmi žádoucí.

Modernizace veřejného osvětlení
Plánovaná modernizace veřejného osvětlení se měla uskutečnit již v aktuálním volebním období.
Z důvodu možnosti využití dotací však byla odložena. Proto na začátku letošního roku vznikla studie
proveditelnosti, která navrhuje optimální způsob modernizace osvětlení. Na základě této studie je nyní
zpracovávaná projektová dokumentace, na základě které bude požádáno o dotaci.

Tři nové rybníky
Téma sucha a zadržování vody v krajině je
nyní více než aktuální.
Proto vedení obce nechalo zpracovat studii,
v rámci které byly vytipovány tři místa pro
výstavbu rybníků, resp.
malých vodních nádrží
(každá o velikosti cca
¼ ha). Tyto nádrže by
měly vzniknout v lokalitě Kúty, Roveň a také
u pily na Hůrkách. Aktuálně se pracuje na dokumentacích pro stavební
povolení,
následovat
bude žádost o dotaci.
14
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Nové parkoviště a další úprava centra obce
Na úpravy veřejného prostranství kolem prodejny potravin by měla navázat oprava prostranství kolem
nového obecního úřadu. Ta by měla být realizována v podobném duchu v první polovině roku 2023.
V plánu jsou však i další etapy. Jednou z nich je vybudování parkoviště mezi brankou hřiště a současným
chodníkem směřujícím k řadovkám. Dokumentace tohoto parkoviště je již zpracována a nyní se řeší
stavební povolení. Na stavbu tohoto parkoviště by měla navázat úprava prostranství mezi tělocvičnou
a novým obecním úřadem, kde jednak zůstanou zachována parkovací místa a dále zde bude dosazena
zeleň a vznikne i veřejný prostor pro konání malých akcí apod. Součástí koncepce je také oprava tribuny
a přilehlé fotbalové a volejbalové klubovny, na kterou by měla navazovat i nová vstupní brána na hřiště.

Nová hasičská zbrojnice na Myslíku
Jedním z plánů na Myslíku je také vybudování malé hasičské zbrojnice, která by nahradila současnou
boudu na travnatém hřišti. Na začátku letošního roku vzniklo zadání pro architekta, který aktuálně pracuje na studii hasičárny. Ta by měla být hotova během srpna a další postup prací se pak bude odvíjet
právě od této studie. V hasičárně by mělo být parkování pro auta, sociální a technické zázemí pro hasiče
a klubovna pro hasičskou mládež. Počítá se rovněž s úpravou okolí.
15
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va cesty do Rozsůšek, oprava části cesty u nové
výstavby na Drážkách a oprava cesty v lokalitě
rozhraní Palkovic a Myslíku. U některých bude
také záležet na souhlasech vlastníků pozemků
pod cestami, zda skutečně k opravám dojde. Pro
realizaci oprav bychom opět rádi využili dotační
prostředky.

Cyklostezka na Olešnou
Jedním z dlouho připravovaných projektů je
cyklostezka z Palkovic na Olešnou. Tento projekt
připravuje město Frýdek-Místek již několik let
a část na palkovické straně je připravena již čtyři
roky. Stále se čeká na dořešení vlastnických vztahů
na místecké straně. Pro stavbu je již zpracovaná
dokumentace pro stavební povolení. Věříme, že
během dvou let by město mohlo začíst cyklostezku budovat. Ta povede podél nově vysazené
lípové aleje a potoka Olešná a bude navazovat na
okruh kolem Olešné.

Dokončení splaškové kanalizace
Ačkoliv je převážná část kanalizace v obci vybudovaná, stále se najdou drobné lokality, kde kanalizace chybí. Obec proto chystá celkově již V. etapu, v rámci které by se měly dořešit tyto chybějící
lokality. Celkově jde o délku cca 2 km a aktuálně
se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Pro financování stavby je opět v plánu využití
dotace.

Komunitní centrum
Komunitní centrum s novou knihovnou, které
má stát pod hřbitovem v Palkovicích, má stavební
povolení vydané již před čtyřmi lety. Od té doby
jsme 3x žádali o dotaci na stavbu, bohužel ani
jednou nebyla přidělena, a to z různých důvodů. Projekt jsme proto drobně upravili a chtěli
bychom o dotaci žádat znovu letos v prosinci.
Komunitní centrum nabídne knihovnu hodnou
současnosti, vinárnu s kavárnou, dětskou hernu
a prostory pro scházení a různé další aktivity.
Součásti bude taktéž úprava okolního prostranství.

Dva nové domy pro seniory
Obec aktuálně jedná o směně pozemků vedle obecního domu čp. 414, kde by v budoucnu
mohly vyrůst dva viladomy pro seniory, každý
s pěti byty. Princip viladomů je zvolen, aby byla co
nejvíce respektovaná struktura současné zástavby.
Aktuálně je zpracovaná objemová studie a řeší se
v této věci majetkoprávní vztahy.

Financování rozvoje obce
Obec se snaží k financování rozvojových projektů využívat kromě svých vlastních zdrojů i další dostupné prostředky. Je zapotřebí říct, že i přes dočasný pokles z důvodu Covidu-19 se nám podařilo
udržet stabilitu financování obce a ve vysoké míře
využít právě externí dotace i bankovní financování.
Ohledně dotací jsme pro vás připravili dále uvedený tabulkový přehled, kde jsme dotační prostředky
seřadili od největších po nejmenší. Celkový součet
získaných dotací je přes 90 mil. Kč, což pro ilustraci
odpovídá zhruba jednomu a půl běžného ročního
rozpočtu obce Palkovice (pozn. běžný rozpočet se
pohybuje ve výši okolo 60 mil. Kč za rok). Největší
položkou jsou dotace na přestavbu domu služeb
na obecní úřad a dům pro lékaře a pak na vybudování chodníku z centra obce směrem na Podhůří. Každá z uvedených dotací je ve výši 20 mil. Kč.
Další významné dotace jsme pak získali na nová
oddělení ve školce, modernizaci základní školy či
opravu místních komunikací.

Další opravy místních komunikací
Opravu místních komunikací realizuje obec
průběžně a další opravy stále chystá. Aktuálně se
připravuje dokumentace na opravu „záhumňové“
cesty od sběrného dvora až po kapličku u rozcestí
směrem na Bašku, oprava komunikace z Myslíku
přes Kubánkov až k rekreačnímu středisku, opra16
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Zdroj

Účel

Dotace v Kč

Poznámka

MMR -Podpora a rozvoj regionů

Přestavba domu služeb na obecní
úřad v obci Palkovice

20 000 000

nový obecní úřad a dům
pro lékaře ve výstavbě

SFDI - Zvyšování bezpečnosti,
bezbariérové úpravy chodníků

Výstavba chodníku podél III/4849,
Palkovice-Podhůří-Chlebovice, větve
A,B

20 000 000

chodník z centra na
Podhůří

MPSV - Operační program
Zaměstnanost

Efektivní komunikace a řízení obcí
Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy

9 319 476

z toho obec Palkovice cca
1/3

MMR - Integrovaný operační
program

Rozšíření kapacit MŠ Palkovice

9 110 227

2x nové oddělení MŠ
Palkovice

MMR - Integrovaný operační
program

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
na základní škole v Palkovicích I

6 787 117

vybavení a ICT technologie

MMR - Integrovaný operační
program

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
na základní škole v Palkovicích II

4 892 631

vybavení a ICT technologie

SFŽP - Operační program Životní
prostředí

Protipovodňová opatření obce
Palkovice

3 323 571

Obnova místního rozhlasu
v roce 2023

MŠMT - Operační program
Výzkum, vývoj, vzdělávání

Projekt šablony

2 869 100

souhrnná podpora
na zvyšování kvality
vzdělávání na ZŠ Palkovice

MMR -Podpora a rozvoj regionů

Oprava místních komunikací v obci
Palkovice

2 215 072

lokalita z Osady na Podhůří
a od policie k pile

MMR - Integrovaný operační
program

Palkovice - Pěší lávka přes řeku
Olešnou

1 871 589

skleněná lávka

MZeČR - Podpora hospodaření
v lesích

Souhrnná podpora na hospodaření
v lesích

1 809 146

SFŽP - Operační program Životní
prostředí

Výsadba alejí v obci Palkovice

1 141 464

lokality Podhůří, Osada,
Kúty v roce 2018

MMR -Podpora a rozvoj regionů

Obnova tělocvičny Palkovice

1 109 457

obnova osvětlení
a sociálního zázemí

MMR - Integrovaný operační
program

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci
Palkovice

1 000 000

2x přechod pro chodce

SZIF - Program rozvoje venkova

Veřejné prostranství v obci Palkovice
- IIII. etapa

800 000

kolem domu služeb,
realizace 2023

MMR - Integrovaný operační
program

Výstavba komunikace pro pěší od
autobusové zastávky restaurace
Tomis v obci Palkovice

492 784

chodník od zastávky
k soutoku

MVČR - Účelová investiční dotace
pro JSDH obcí

Pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Palkovice

450 000

vícezdrojová dotace

MSK - Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje
2022

Rekonstrukce parkoviště u MŠ
v obci Palkovice

400 000

zjednosměrnění parkoviště
pod Habešem

MSK - Program na podporu
přípravy projektové dokumentace
2019

Výstavba chodníku podél III/4849,
Palkovice-Podhůří-Chlebovice projektová dokumentace

400 000

chodník z centra na
Podhůří

MSK - Program na podporu
přípravy projektové dokumentace
2020

Prostranství kaple na Myslíku projektová dokumentace

400 000

úprava prostranství kolem
kaple a na hřbitově na
Myslíku
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MSK - Program na podporu
přípravy projektové dokumentace
2021

Energetické úspory v objektu
ZŠ v Palkovicích - projektová
dokumentace

400 000

celková modernizace
budovy ZŠ Palkovice

MSK - Program na podporu
přípravy projektové dokumentace
2022

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na
Myslíku - projektová dokumentace

400 000

výstavba nové zbrojnice
u travnatého hřiště

SZIF
- Program rozvoje venkova

Veřejné prostranství v obci Palkovice
- I. etapa

400 000

před prodejnou potravin

SZIF
- Program rozvoje venkova

Veřejné prostranství v obci Palkovice
- II. etapa

400 000

vedle a za prodejnou
potravin

SZIF
- Program rozvoje venkova

Vybavení JSDH Palkovice - II. etapa

400 000

podlaha a odsávání ve
zbrojnici

SZIF
- Program rozvoje venkova

Vybavení JSDH Palkovice - III. etapa

400 000

vybavení

MSK
- v Moravskoslezském kraji

Souhrnná podpora na hospodaření
v lesích

341 700

MSK
- Program na podporu
SDH v roce 2020

Pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Palkovice

250 000

vícezdrojová dotace

SFŽP
- Národní program
životní prostředí

Výsadba stromů v obci Palkovice
2021

250 000

lokality Kúty a Podhůří

MSK - Podpora odpadového
hospodářství pro rok 2022

Studie optimalizace obecního
systému nakládání s komunálními
odpady

200 000

celková optimalizace
nakládání s odpady

SZIF
- Program rozvoje venkova

Vybavení JSDH Palkovice - I. etapa

200 000

vybavení

MSK - Program na
podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok
2021

Akce a fit park pro seniory v Obci
Palkovice v roce 2021

100 000

zájezdy pro seniory
a cvičící stroje na Drážkách

MSK - Program obnovy kulturních
památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském
kraji na rok 2021

Restaurování barokního kříže
v Palkovicích u budovy fary

96 000

kříž u vchodu na hřbitov

92 229 334

Celkem

Kromě dotací je potřeba zmínit také bankovní
úvěry. Za aktuální volební období jsme si půjčili celkem 77,8 mil. Kč na dlouhodobé financování.
Z těchto peněz jsme zaplatili velkou opravu místních komunikací, přístavbu tělocvičny a spolufinancujeme stavbu nového obecního úřadu a domu pro
lékaře. Dále máme nasmlouváno dalších 15 mil. Kč
na spolufinancování výstavby chodníku z centra
obce na Podhůří. V každém případě se jedná o velkou částku peněz, nicméně toto financování je pro
obec velmi výhodné hned ve třech ohledech. Za
prvé – není potřeba čekat na to, než si obec peníze naspoří a pak začne stavět, ale je možno danou
stavbu realizovat hned a mít z ní okamžitý užitek.

Např. si představte, že bychom každý rok spořili
třeba 5 mil. Kč na novou opravu místních komunikací. To bychom mohli cesty opravit nejdříve po
čtyřech letech, přičemž v případě bankovního úvěru už čtyři roky cesty všem velmi dobře slouží a lidé
si nemusí na cestách ničit svá auta.
Za druhé – převážná část úvěrů, které obec má,
má fixní úrokovou sazbu na dvacet let cca 2 % za
rok s roční splátkou jistiny cca 8 mil. Kč (tj. cca 13 %
z běžného ročního rozpočtu). Díky současné inflaci, které může dosáhnout až 20 % se nám pak
reálná výše dluhu právě o těchto 20 % sníží, aniž
bychom něco pro to udělali (tj. pro ilustraci tento
rok klesne splátka jistiny z 13 % na 11 % z běžné18
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Nyní by tato oprava z důvodu růstu cen ve stavebnictví stála odhadem více než 30 mil. Kč a tím
pádem bychom museli šetřit další dva roky a další
dva roky byste museli jezdit po děravých cestách.
Zkrátka a jednoduše, čas ukazuje, že vedení obce
se v tomto chová jako řádný hospodář a velmi
efektivně využívá dotační zdroje i bankovní úvěry.
I ti největší kritici musí dnes pochopit, že rozhodnutí jít touto cestou bylo rozhodnutím jednoznačně správným a pro obec dlouhodobě výhodným.

ho ročního rozpočtu). Představte si opačný příklad
jiné blízké obce, která naopak drží na svém účtu
50 mil. Kč a kvůli inflaci hodnota těchto peněz
klesne o jednu pětinu. Tzn., že za stejné peníze si
koupí o pětinu méně věcí.
Za třetí – snad každý ví, jak rychle v poslední době roste cena stavebních prací a materiálů.
U některých položek to jsou stovky procent, jinde
vysoké desítky procent. Tak si vezměme příklad,
že bychom spořili čtyři roky na opravu místních
komunikací, která stála 20 mil. Kč před třemi lety.

Radim Bača, starosta a David Kula, místostarosta

Z činnosti Komise pro rozvoj obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych s nadcházejícím koncem
volebního období zastupitelstva naší obce krátce
shrnul mé působení jako jeho člena a předsedy
Komise pro rozvoj obce v letech 2018–2022.

nakonec mnoha jejím účastníkům přinese pozitivní a vítané změny.
Ve volebním období 2014–2018 jsem jako člen
rady obce zvedl ruku pro rozvojový plán, postavený na maximálním využívání dotačních podpor
z národních i evropských zdrojů. Obec nakoupila
nemovitosti pro její další rozvoj i lesní a zemědělské pozemky k využití pro úspěšné dokončení
pozemkových úprav. Mezi výsledky této strategie
patří dnes to, že stavíme dům služeb, rozšiřujeme mateřskou školu a můžeme připravovat i další
investiční projekty. Komise pro rozvoj obce zpracovala dlouhodobý investiční plán, kterým by se
obec měla řídit i v dalších letech.
V době, kdy nás s velkou pravděpodobností
nemine hospodářská krize a prudké snížení životní úrovně, se ukazuje využití úvěrů s levnými
úrokovými sazbami a investování v rozumných
cenách v době hospodářské konjunktury jako velmi rozumné. Palkovice proto naštěstí nepatří mezi
obce, které s investičními projekty v minulosti váhaly a spoléhaly jen na vlastní vesměs malé zdroje
a dnes nejsou rozvojové projekty schopny díky
inflaci a vysokým úrokovým sazbám úvěrů vůbec
realizovat.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům
komise, kteří se aktivně podíleli na její práci a se
kterými se nám společně dařilo hledat a úspěšně
nacházet taková řešení pro rozvoj Palkovic a Myslíku, která položila dobré základy pro to, aby se
obec stala dobrým místem pro život svých občanů
s kvalitní nabídkou služeb, kultury, sportu i v nadcházejících letech.

Klíčovým tématem práce této komise zůstal
projekt pozemkových úprav zahájený s nemalou
státní finanční účastí již v roce 2016, jehož dokončení bylo mj. zkomplikováno jak důsledky koronavirové pandemie, tak personálními důvody
na straně zhotovitele společností Ekotoxa. Jeho
zásadní význam a cíle směřující k vyváženému
způsobu obhospodařování a ochrany zemědělské
půdy v obci a k ochraně a zlepšení jejího životního
prostředí lze charakterizovat takto:
- maximálně bezkolizní zpřístupnění všech půdních bloků a lesních pozemků promyšlenou sítí
komunikací umožňujících mj. snížení dopravní
zátěže obytné zástavby zemědělskou technikou,
- snížení průtoku vody v říčce Olešné při povodních uplatněním přirozených prvků pro zadržování vody v krajině.
Projekty pozemkových úprav jsou obecně velmi
náročné, pokud jde o jednání s jednotlivými vlastníky a jejich výsledek vždy záleží na oboustranném pochopení problematiky a skutečném zájmu
jednotlivých účastníků dospět k všeobecně přijatelným a smysluplným řešením. Průběh projektu
pozemkových úprav na katastru naší obce není
výjimkou a dle mého názoru je škoda, že závěrečný návrh, který v současné době očekáváme, neodpovídá možnostem a příležitostem, které se při
jeho zpracování nabízely. Věřím však a doufám, že
jeho další projednávání a schvalování v budoucnu

Slavomír Bača – předseda Komise
pro rozvoj obce a zastupitel
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Informace pro občany
Nová možnost úhrady poplatků
a podávání žádosti čistě elektronicky přes Portál občana
Nově je možnost přes Portál občana obce
Palkovice podávat jednotlivé žádosti a mít přehled o poplatcích vůči OÚ včetně možnosti tyto poplatky pohodlně zaplatit. Také zde
máte možnost požádat o dar na údržbu nemovití. Portál občana je dostupný na adrese
https://portal.palkovice.cz – v případě vyřízení
přes tento portál není zapotřebí fyzická návštěva
OÚ za účelem podpisu darovací smlouvy či podpisu formuláře, vše je možno v pohodlí vyřídit
na dálku. Velmi proto doporučujeme tuto možnost využít pro všechny dále uvedené možnosti.

Kromě žádosti o příspěvek na údržbu nemovití a jejího okolí je možno přes Portál řešit řadu
dalších žádostí, plateb a formulářů. Pro podání
žádosti on-line je zapotřebí mít elektronickou
Identitu občana, nejčastěji se využívá identita pro
elektronické bankovnictví nebo datová schránka
(více viz https://www.identitaobcana.cz). Portál je
možno využívat i případě, že se nepřihlásíte, jeho
možnosti jsou však pak omezené. Abychom vám
to maximálně zjednodušili, přinášíme obrázkový
návod krok za krokem, jak na to, je to opravdu
velmi jednoduché:

https://portal.palkovice.cz

Přihlášení
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Vyberete možnost
přihlášení,
dále pokračujete dle
zvoleného přihlášení,
vše vás automaticky
navede.

Po přihlášení uvidíte přehled hlavní obrazovky,
od podaných formulářů až přes poplatky včetně odkazů
na FB,IG,WWW., atd.

V sekci životních situací jsou dostupné formuláře
pro elektronické odeslání na podatelnu obecního úřadu.
21
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Například u místních poplatků jsou k dispozici
nyní tyto formuláře (postupně se budou doplňovat další).

Klikněte na vyplnit

Automaticky se vám
otevře daný formulář
a už vypisujete údaje,
popř. doplňujete
přílohy atd.
Poté si daný formulář
můžete nechat
zkontrolovat zda vám
nechybí něco doplnit
a elektronicky odešlete na podatelnu
obecního úřadu.
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Zde uvidíte přehled podaných formulářů
a jejich další zpracování..

Když podaný formulář rozkliknete,
uvidíte i důvod zamítnutí.

Zde budete mít přehled
o všech poplatcích přímo k vaší konkrétní osobě
popř. napojených poplatníků.
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Zde budete mít možnost přes platební bránu GoPay zaplatit tyto
poplatky online.
• V případě, že budete přihlášení uvidíte i své VS.
• Pokud přihlášení nebudete rychlé platby budou dostupné ale
bude nutné znát svůj VS.

Přihlášení budou mít vše
vyplněno včetně QR kódu.

Verze pro nepřihlášené uživatele.
V životních situacích budou formuláře dostupné ve verzi pdf. k vytištění.
Rychlé platby budou fungovat i pro nepřihlášené ovšem musí znát svoje
platební údaje (VS, částku atd.).
24
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Pravidla pro poskytování daru
na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2022
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby).
• Nemovitost určena k podnikání, u které je
požadován příspěvek, musí být připojena
na kanalizační řád obce Palkovice a mít toto
smluvně ošetřeno. Toto platí pro všechny nemovitosti, kde toto připojení je možné. Pokud
nemovitost není připojena a je možno ji kanalizační řád napojit, musí žadatel také doložit jiný
způsob likvidace odpadních vod např. zkolaudovanou domovní čističkou nebo dokladem za
odvoz a likvidaci splaškové vody odpovídající
množstevně spotřebě dle vodoměru nebo jiným kvalifikovaně vypočteným způsobem.

Rada obce Palkovice schválila na svém zasedání dne 13. 7. 2022 tato pravidla pro poskytování
daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce
2022. Finanční dar bude vyplacen v hotovosti
nebo na účet ve lhůtě do 30. dubna 2023. Dar
bude vyplacen formou darovací smlouvy při splnění následujících podmínek:
1. Fyzická osoba – poplatník daně z nemovitostí
(dále jen příjemce daru):
• Měl k datu 31. 12. 2021 trvalý pobyt v obci
Palkovice.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před podpisem smlouvy (složenkou, výpisem z účtu).
• Nemá v den podpisu smlouvy dluh vůči obci
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo ostatní platby). Tato podmínka se vztahuje rovněž na
všechny osoby s trvalým pobytem v nemovitosti, na níž je požadováno poskytnutí příspěvku.
• Nemovitost určena k bydlení, u které je požadován příspěvek, musí být připojena na kanalizační řád obce Palkovice a mít toto smluvně
ošetřeno. Toto platí pro všechny nemovitosti,
kde toto připojení je možné. Pokud nemovitost není připojena a je možno ji kanalizační
řád napojit, musí žadatel také doložit jiný způsob likvidace odpadních vod např. zkolaudovanou domovní čističkou nebo dokladem za
odvoz a likvidaci splaškové vody odpovídající
množstevně spotřebě dle vodoměru. Pokud
v domě není nainstalován vodoměr, je potřeba doložit likvidaci v průměrné výši 35 m³ na
přihlášenou osobu a rok.
2. Právnická osoba, fyzická osoba samostatně
výdělečně činná (OSVČ) - poplatník daně z nemovitostí (dále jen příjemce daru), který vlastní
v obci Palkovice nemovitosti určené k podnikání:
• Předloží doklad o oprávněnosti jednat v dané
věci a doklad totožnosti.
• Předloží před podpisem darovací smlouvy
doklad o vlastnictví nemovitostí, u kterých
žádá o příspěvek.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhrazenou daň z nemovitostí, což doloží před podpisem smlouvy (složenkou, výpisem z účtu).
• Nemá v den podpisu dohody dluh vůči obci

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na
Obecním úřadě v Palkovicích od 8. 8. 2022 do
31. 1. 2023, elektronicky přes Portál občana
nebo e-mailem evranova@palkovice.cz (u emailu nutno doložit naskenované doklady viz
výše). Žádosti podané před stanoveným termínem nebudou akceptovány.
Každý rok se ovšem při sepisování smluv vyskytují problémy, proto ještě krátké shrnutí pro
případ osobního vyřízení daru:
• Darovací smlouvy se budou sepisovat v období od 8. 8. 2022 do 31. 1. 2023 v úřední
dny, tzn. v pondělí a ve středu, vždy od
7.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hod.
• Přineste s sebou OP, číslo účtu (pokud chcete
příspěvek zaslat na účet), potvrzení o zaplacení daně z nemovitostí (složenka, výpis z BÚ),
doklad o likvidaci splaškové vody, není-li
nemovitost připojena ke kanalizačnímu řádu
a tuto možnost má (viz výše).
• Ověřte si, že máte uhrazeny všechny místní
poplatky a další (nájemné, stočné).
• Respektujte prosím takto nastavená pravidla
a přijďte s dobrou náladou. Půjde nám to potom líp.
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Rada obce si vyhrazuje právo ve sporných
či jinak nejasných případech dar individuálně
projednat a o poskytnutí rozhodnout svým
usnesením. Na poskytnutí tohoto daru nemá
žadatel právní nárok.
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Nová atrakce na dětském hřišti
Možná si už někteří z vás všimli, že na přírodním
dětském hřišti za tělocvičnou v Palkovicích
přibyla nová informační tabule. Naše hřiště jsme
tímto doplnili o nový rozměr zábavy v podobě
interaktivního hřiště iHřiště. Děti i dospělí si mohou
stáhnout mobilní aplikaci a s ní plnit na hřišti
nejrůznější úkoly a hry. Vše spočívá v kombinaci
hry s mobilem a fyzického pohybu. Na hřišti je
umístěno celkem šest bodů, ke kterým je potřeba

fyzicky přijít a plnit zde dané úkoly (např. odpovídat
na soutěžní kvízy, hledat poklad či hrát pomyslné
pexeso). Toto iHřiště je již umístěno na několika
dalších hřištích v ČR a stalo se velmi populárním.
Vyzkoušejte si jej také vy. Více informací naleznete
na informační tabuli přímo na hřišti a na stránce
www.ihriste.cz.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta

TuBus
K projektu jsme vytvořili www stránky, FB a IG
profil.: www.TuBusBeskydy.cz * Facebook * Instagram

Vážení přátelé Beskyd,
rádi bychom se s vámi podělili o tuto novinku:
S mottem TU nemusíš autem, TU jezdí TuBus
opět letos vyráží beskydský TuBus. Mezi Ostravicí
a Gruněm bude turisty přepravovat o víkendech
a svátcích od 2. 7. do 25. 9. 2022.

Děkujeme všem partnerům, kteří se o provoz
TuBusu zasloužili.
Hezké letní dny a hodně zážitků v Beskydech
přeje

Podrobné informace o trase a motivaci celého projektu najdete v tomto článku:

Vít Březina, předseda Spolku BESKYDHOST

https://www.pomedvedichtlapkach.cz/beskydsky-tubus-je-zpet/
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Policie ČR informuje
V současné době zaznamenává Policie ČR obrovský nárůst případů v oblasti kyberkriminality.
Kriminalisté řeší případy podvodů založených na
principech manipulace lidí za účelem provedení
určité akce nebo získání informace s milionovými
škodami.

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte
vzdálený přístup do vašeho počítače.
• Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.
• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam
zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Je to například:
Podvod přes inzerát
Podvodníci využívají kontaktních údajů z inzerátů, vydávají se za kupující a snaží se prodejce
různými způsoby manipulovat k provedení plateb
nebo poskytnutí údajů k platební kartě apod. Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, fiktivními přepravními společnostmi
nebo falešným příjemcem.

• Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete
stát cílem podobného podvodného jednání.
• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které vám útočník
sdělil ( jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky apod.)

Falešné výhodné investice
Dostali jste nabídku výhodně investovat, která
se nedá odmítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků. Hlavním cílem je získat vzdálený přístup
na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze.

Zároveň varujeme:
Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy,
e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky
v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich
záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak
banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku.
Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na
tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158
a celou záležitost oznamte.

Pozor na falešné bankéře!
K velmi častým scénářům podvodníků patří vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá
se smyšleným příběhem o napadení bankovního
účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její
finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit
volaného, aby neodkladně převedl své peníze na
zabezpečený účet a nepřišel tak o své úspory.
Co dělat, pokud se s takovým podvodným
jednáním setkáte?

Další informace o možných postupech podvodníků, včetně rad, jak se jim bránit, můžete získat v dalších již zveřejněných varováních Policie ČR
nebo u své banky.

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném
případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé
údaje ani bezpečností údaje z vaší platební
karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky
https://www.policie.cz/docDetail.
aspx?docid=22670271&docType=ART

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte
bezpečnostní/autorizační kód, který vám přišel
formou SMS zprávy.

https://www.policie.cz/clanek/skutecnezachranujete-sve-penize.aspx

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy,
ale třeba i e-mailovou adresu.

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, oddělení prevence,
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
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Školní akademie – 20. výročí nové školy
Dne 10. 6. 2022 jsme u příležitosti oslav 20. výročí vybudování nové školy zorganizovali školní
akademii, která se konala v palkovické tělocvičně. Postupně se na její palubovce představily děti
z mateřské školy, z 1. i 2. stupně základní školy,
a nakonec i učitelský sbor. Kulturně-sportovní
koncept představení sklidil všeobecný úspěch,
takže poděkování patří všem organizátorům, účin-

kujícím a samozřejmě Obci Palkovice, která naši
školu významně a dlouhodobě podporuje.
Sestřih z vystoupení naší školy můžete shlédnout pod tímto odkazem:
http://regiovid.cz/videogallery/video-klipakademie-20-let-nove-zs-palkovice/
Mgr. Milan Šponer
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Škola v přírodě – 3. ročník – Chata Dukla Čeladná
Děti 3. tříd strávily poslední květnový týden na
škole v přírodě v krásném prostředí na Čeladné.
Prožili pět pestrých a zajímavých dní mimo domov, mnozí poprvé bez rodičů. Program byl zaměřený na turistiku, sporty, ale i výtvarné a tvořivé
činnosti. A hlavně každý den v přírodě, dokonce
jsme zdolali 2. nejvyšší beskydskou horu Smrk.
Velkou školou života bylo pro děti hospodaření se
svými věcmi, udržování pořádku a být všude včas.
Všechno zvládly skvěle, domů se vracely nadšené
a už se těší na další rok.

Mgr. Věra Krpcová

Školní výlet na Starý Jičín
V úterý 31. května se děti pátých ročníků vydaly
na dvoudenní výlet. První den navštívily Zbrašovsko-aragonitovou jeskyni v Teplicích na Bečvou,
Hranickou propast a v podvečer se vydaly na hrad
Starý Jičín, kde pro ně byla připravena akce „Strašidelná noc na Starém Jičíně“. Děti si prošly hrad,
zastřílely si z kuše, opekly si párky a o půlnoci si
opět prošly hrad, tentokrát s loučemi a poslechly
spoustu strašidelných příběhů.
Pak se všichni zavrtali do spacáků a noc přečkali v hradní věži.
Ráno jsme posnídali koblížky a čaj a vydali jsme
se do Technického muzea Tatra v Kopřivnici na
prohlídku nové expozice.

Unavení a plní zážitků jsme se pak vraceli spokojeně domů.
Mgr. Alice Gorelová

Turistický kurz žáků 7. tříd
V termínu od 14. do 17. června se žáci 7. tříd zúčastnili turistického kurzu v turisticky velmi atraktivní lokalitě Petříkov v Jeseníkách. Jeho cílem bylo
zvýšit fyzickou kondici žáků, připomenout pravidla
chování na horách a posílit v žácích kladný vztah
ke zdravému životnímu stylu a přírodě.
Ubytovaní jsme byli v penzionu H+P, kde jsme
se i stravovali. Náplní kurzu byla především pěší
turistika, byly však zajištěny i doplňkové volnočasové aktivity (deskové společenské hry, frisbee,
…). Počasí nám přálo, a proto jsme mohli navštívit
zajímavá místa, jako např. chatu na Paprsku, chatu na Šeráku, Dalimilovu rozhlednu nebo vrchol
Keprníku s nadmořskou výškou 1423 m.n.m.

Byl jsem mile překvapen přístupem žáků k fyzicky poměrně náročným výletům. Myslím si, že se
kurz vydařil a už teď se těším na příští.
Mgr. Pavel Tomalík
29

5/2022

Dopravní soutěž
V květnu 2022 jsme v naší škole po delší přestávce opět otestovali své znalosti z pravidel dopravní bezpečnosti a žáci, kteří měli zájem, i svou
zdatnost v jízdě zručnosti. Nejúspěšnější z nich
pak reprezentovali naši školu v dopravní soutěži
mladých cyklistů, která se koná tradičně na místeckém dopravním hřišti. Ve starší kategorii jsme ve
složení Kryštof Bolek, Ondra Volný, Eliška Bužková
a Ema Žurková obsadili v okrskovém kole 3. místo
a v mladší kategorii tým Dominika Krče, Ondřeje Vysloužila, Aleny Jakubkové a Sofie Zhorelové
místo druhé. Mladší žáci díky 2. místu postoupili

i do kola okresního, ve kterém Alenu Jakubkovou
zastoupila Karolína Mohylová. I v tomto případě
se našim žákům podařilo vybojovat stříbro. Snad
i tato soutěž přispěje k bezpečnějšímu chování našich žáků na místních silnicích.
Mgr. Milan Šponer

Šesťáci v knihovně
Žáci šestých tříd zavítali v měsíci červnu do
obecní knihovny v Palkovicích. Paní knihovnice nás
mile přivítala a celou hodinu nám věnovala svou
pozornost. Vyprávěla o různých druzích knihoven
v celé republice, o fungování výpůjčního systému
a uspořádání knihovny. Dozvěděli jsme se například, že si můžeme přes knihovnu vyžádat jakoukoli knihu z jiné, třeba i velmi vzdálené knihovny,
která už třeba v obchodě není dostupná. Tyto
informace se nám jistě v budoucnu budou hodit.
Poté jsme se zaměřili na sci-fi a fantasy literaturu,
kterou jsme se nedávno v hodinách literatury zabývali i my ve škole. Paní knihovnice nám doporučila další zajímavé knížky, které si žáci mohou po
přihlášení do knihovny zapůjčit. Někteří – vyspělí
čtenáři – horlivě přikyvovali, že je znají, jiní – méně
vášniví milovníci knih – se zatím třeba jen inspirovali, čím se mohou v budoucnu obohatit.

Věřím, že tato návštěva byla pro šesťáky přínosná a že jejich kroky brzy do knihovny povedou.
Nebo možná dají rodičům tip na knihu, která by se
jim líbila za vysvědčení, jehož výsledek celý půlrok
pilně tvořili.
Ivana Zemanová

První pomoc
V červnu se ve školní družině konalo školení
první pomoci. Děti se dozvěděly, jak se zachovat
v případě popálení. Dále jim byla namaskována
zranění a děti se naučily, jak postupovat v jejich
ošetření. Vyzkoušely si různé obvazové techniky
a masáž srdce na dětské i dospělé figuríně. Školení
bylo velmi přínosné a pro děti také zábavné.
Vychovatelky ŠD
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Školní korfbalový kroužek
V rámci ukončení sezóny školního korfbalového kroužku se palkovické děti zúčastnily druhého
odvetného turnaje tří škol v tělocvičně ZŠ Tichá.
Své dovednosti předvedly na palubovce za
účasti domácích rodičů i žáků společně s kozlovickými nadějemi. Je nutné říci, že i přesto, že korfbal
trénovaly pouze tři měsíce, svým nasazením potrápily tichavské školáky.

Sladká odměna za třetí místo a příjemné
sportovní dopoledne bylo tečkou školního roku
2021/2022.
Vzhledem k zájmu dětí o tento druh sportovní aktivity bude korfbalový kroužek pokračovat
i v následujícím školním roce.
Mgr. Petr Gřes, korfbal

Konec roku a loučení s deváťáky
Rozloučení se školním rokem 2021/2022
a s deváťáky proběhlo na školním hřišti. Všem
přítomným popřáli pohodové prázdniny starosta
pan Radim Bača, za spolek rodičů paní Jana Ručková a za školskou radu pan Richard Vysloužil. Pak
se za symbolického posledního zvonění všichni
přesunuli k převzetí závěrečného vysvědčení. Poté
již pozvali do své třídy všechny vyučující žáci deváté třídy, aby jim připomněli svou spanilou jízdu
základní školou. Úplnou tečku za devítiletou školní docházkou obstaral pan starosta, který pozval
všechny žáky 9. třídy na oběd na ranč U Myšáka.
Přejeme všem jen to nejlepší na středních školách
a mnoho úspěchů v životě!

Mgr. Milan Šponer
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Kultura
Další ročník Festivalu dechovek,
pivních a gulášových slavností je za námi
16. července se uskutečnil vydařený VII. ročník
Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností. O jeho úspěchu hovoří rekordní počet týmů,
které vařily guláš, největší návštěvnost za všechny
ročníky a také celková pohodová atmosféra a spokojenost návštěvníků. Letošní kulturní program
jsme pojali trochu netradičněji a zařadili jsme do
něj žesťový kvinte All Bras Band, který diváky strhl
svým ztvárněním řady známých melodií včetně
ústřední písně z Pirátů z Karibiku nebo písně Bella
Ciao ze seriálu Papírový dům. O nefalšovanou
dechovku se postarala Dechová hudba Kozlovice
a Dechová hudba Drietomanka ze Slovenska. Mezi
těmito hudbami vystoupil zpěvák Martin Chodúr
s kapelou, který taktéž zaznamenal u návštěvníků
velký úspěch. Celým kulturním programem skvěle prováděl moderátor Českého rozhlasu Ostrava

Artur Kubica. Večer se pak uskutečnila taneční diskotéka, která akci těsně po půlnoci zakončila.
Nedílnou součásti akce je soutěž o nejlepší
guláš obce Palkovice. Rekordních jedenáct týmů
uvařilo řadu skvělých gulášů. Mezi soutěžní týmy
letos patřili Volejbalisté, Zelenáči, SPOLU Palkovice a Myslík, U kocourů, Palabáš, Osadníci, Poláci,
My řezníci, Chovatelé Palkovice, Myslivecký spolek
Olešná Palkovice a Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík. O vítězi soutěže rozhodovali návštěvníci a odborná porota ve složení Pavla Pavelková, Zdeněk
Suda a Radim Svačina. Udělena byla také speciální
cena starosty obce. Návštěvníci a ani porota letošní rozhodování neměli jednoduché, snaha každého týmu o co nejlepší guláš byla veliká. Nakonec
se snad poprvé v historii porota na vítězích shodla
také s diváky.
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První tři týmy v každé kategorii jsou následující:
Cena odborné poroty:
1. Osadníci
2. Chovatelé Palkovice
3. Poláci
Cena návštěvníků:
1. Osadníci
2. Chovatelé Palkovice
3. Myslivecký spolek Olešná Palkovice
Speciální cenu starosty obce pak obdrželi Volejbalisté, kteří v rámci hlasování diváků skončili na
čtvrtém místě jen o jeden jediný hlas.
Součástí akce byla také široká nabídka piv
od větších i menších pivovarů, návštěvníci mohli
ochutnat více než dvanáctku piv z devíti pivovarů. Pro děti třikrát vystoupili Klauni z Balónkova,
kteří také ochotně vyráběli řadu pozoruhodných
zvířátek z balónků. Připraveny byly skákací hrady,
malování na obličej, air-brush tetování, jízda na
ponících, tematická fotobudka či program Senior
bez nehod. Na akci se setkal s velkým úspěchem
boršč, který speciálně uvařil tým z ukrajinského
Mariopolu.
Moc tímto děkujeme všem týmům a organizátorům, kteří se na této skvělé akci podíleli a už nyní
se těšíme na příští ročník, který se s největší pravděpodobností uskuteční 15. července 2023.
Kulturní komise
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XVIII. Obecní dožínky se blíží
20. srpna vypukne letos již XVIII. ročník Dožínek. První obnovené Dožínky se uskutečnily již
v roce 2003, teoreticky by tedy mělo jít už o jubilejní XX. ročník, nicméně jednou se místo Dožínek
konala jiná kulturní akce ve spolupráci s Poláky
a v roce 2020 se zase Dožínky nekonaly z důvodu
proticovidových opatření. Obecní dožínky v roce
2003 navázaly na tradici dřívějších Dožínek, a nejdříve v nich byl silně zastoupen motiv oslavy ukončení sklizně a poděkování za úrodu. Postupně se
tento zemědělský motiv upozaďoval a Dožínky
začaly mít spíše význam oslavy dne obce, který
má dodnes. V letošním roce tomu bude stejně.
Jelikož se snažíme o to, aby akci navštívilo skutečně co nejvíce Palkovjanů a Myslíkovjanů, dáváme
vám možnost jednak lístky získat s předstihem dříve, ale také za symbolickou cenu, resp. se slevou
z Palkovických listů č. 4/2022. A to, že cena 100 Kč
je skutečně symbolická dokazuje také skutečnost,
že vstupné se během dvaceti let téměř nezměnilo, jelikož již v roce 2004 bylo vstupné na Dožínky

100 Kč. Neváhejte tedy, využijte slevu z Palkovických listů a pořiďte si letos vstupenky s předstihem na pokladně OÚ (pondělí a středa 7-11 a 1217 hodin) nebo on-line na www.goout.cz. Kapacita
areálu bude omezena, a navíc tím zrychlíte svůj
příchod do areálu. K datu psaní tohoto článku je
prodáno již cca 500 lístků a máme radost z toho,
že vetší část si koupili právě Palkovjané a Myslíkovjané, soudě dle využití slevových kupónů.
A co vás vlastně letos čeká? Těšit se můžete na
dechovou hudbu Palkovjanka, hudební skupinu
Bandjeez se zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou,
hudební skupinu Iné Kafe ze Slovenska, zpěváka
Davida Kollera se svou skupinou, zpěvačku Terezu
Maškovou a showmana a zpěváka Leoše Mareše, po něm bude následovat ohňostroj a večerní
zábava s DJ Mirkem Petříčkem. Samozřejmostí
bude také bohatý doprovodný program pro děti
i dospělé po celé odpoledne, zábavné a pouťové
atrakce, vystoupení pro děti Trampoty klauna Nešiky a Ukradený cirkus, virtuální realita, Senior bez
nehod, pískohraní, malování na obličej, air-brush,
tematická fotobudka a spousta další zábavy.
O bohaté občerstvení se tradičně postarají místní
organizace a spolky. Další informace k Dožínkám
naleznete na zadním přebalu Palkovických listů.
Letošní Dožínky také začínají o něco dříve, než
jste zvyklí. Areál bude otevřen již od 11.30 hodin
a zahájení kulturního programu bude už ve 12 hodin. Tak přijďte včas, ať nic nezmeškáte a užijete
si celý den se vším všudy. Moc se na vás těšíme.
Kulturní komise
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Tým PASPAL postoupil do mezinárodního kola soutěže CanSat
Jakožto tým PASPAL
reprezentující Střední průmyslovou školu, Obchodní
akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek
a zároveň České republiky
jsme se úspěšně kvalifikovali do mezinárodního kola
v soutěži „CanSat“.
Prvotním
úspěchem
v tomto klání, sestavení
satelitu velikosti hliníkového obalu od nápoje, byla
nejvyšší příčka v národním
kole, díky které jsme se
mohli podílet na reprezentaci České republiky
v italském městě Bologna. Zde se totiž konalo již
mezinárodní finále této soutěže, kterého se mohlo účastnit jen 25 zemí nejen z Evropy, příkladem
jsou týmy z Japonska a Kanady. Naše cesta do Itálie započala 19. června. V rámci předem domluveného a připraveného programu nám bylo po
příjezdu umožněno se ubytovat a odpočinout si
před následujícími stresujícími, ale zároveň nezapomenutelnými zážitky a zkušenostmi, které díky
této soutěži máme.
Náš šestidenní pobyt v Itálii měl vždy dvě
části: povinnou neboli soutěžní a odreagovací či
možná lépe řečeno poznávací a odpočinkovou.
Jako každá jiná soutěž i tato započala zahajovacím ceremoniálem, kde se představily všechny
soutěžící týmy z různých zemí. Součástí povinné
části byla také kontrola veškerých proporcí potřebných pro vstup a účast v mezinárodním kole
soutěže CanSat. Tou nejatraktivnější částí se stalo
vypuštění třímetrové rakety, do které jsme vlo-

žili naši družici. Start této
rakety nám připomněl rok
1969, kdy poprvé Neil Armstrong vystoupil na povrch Měsíce, neboť i náš
„kosmický let“ stejně tak
jako program Apollo zažil mnoho neúspěšných
startů a pokusů. Dovoluji
si říci, že to byl jeden z nejemotivnějších
zážitků,
když jsem viděl, že raketa
vstoupá vzhůru a malý satelit začíná snímat základní meteorologická data,
která se nám zobrazovala
online na námi vytvořené
webové stránce. Ve výšce 1 km byl satelit oddělen od rakety a volným
pádem, bržděným malým padákem, dopadl na
zemský povrch, což je důvod, proč považujeme tuto misi za úspěšnou stejným způsobem
jako Apollo 11. Veškerá získaná data a vývoj naší
družice byl prezentován odborné porotě, jež na
základě této prezentace vyhlásila vždy jen toho
nejlepšího v různých oblastech klání. I přesto, že
jsme se mezi nejlepšími z těch nejlepších neobjevili, máme mnoho nových poznatků, zážitků
a zkušeností.
Tímto článkem bychom chtěli poděkovat našim
sponzorům, především obci Palkovice za poskytnutí nemalého finančního obnosu a reklamních
předmětů. Také profesorům, organizátorům či
followerům na sociálních sítích. Velké díky patří
všem „spolupachatelům“, kteří byli ochotni zapojit
se a rozvíjet své schopnosti a možnosti v oblasti
moderních věd.
Mnohokrát děkujeme, tým PASPAL

Hrdinové Palkovic
Před nedávnem jsme vzpomínali osvobození
naší země od nacistů, s čímž se pojí i postoj našich
občanů, z nichž mnozí vynikajícím a nebojácným
způsobem projevovali svou statečnost. V obci Palkovice si jistě starší generace připomněla nebojác-

nost a životní prožitky některých z nich. Ty uvádíme znovu, a to zejména pro současnou mladší
generaci. Zachytila je i má kamera a hlas mého
přítele Jaromíra Šupiny.
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Tobruk – Náš občan Boleslav Ivánek vyučoval
v Rumunsku a po náboru Němců musel tohoto
zaměstnání zanechat, ale nevrátil se domů. Nastoupil do zahraniční armády na Středním východě, kde se jako letec vojenského seskupení RAF
dostal až do legendárních bojů u Tobruku. S touto
jednotkou se dostal do Anglie k letecké jednotce.
Tam byl přidělen k 311. československé bombardovací peruti, kde působil až do konce 2. světové
války. Byl i vyznamenán.

voják Russel I. Payne. Přibližně na tomto místě byl
turistickým oddílem mládeže postaven pomníček.
Tragédie mládeže – Na filmový pás jsme přibližně rekonstruovali událost mladých, která skončila tragicky. Několik chlapců sledovalo z kopce
Habeš řádění německého Wehrmachtu v místecké části města. Jejich pozorovací hlídka je zajistila
v domnění, že jde o partyzány a zavedla je ke statkáři Volnému. Ten je chtěl zachránit, ale Němci mu
nedůvěřovali. Pouze ho vyměnili za jeho syna Jiřího. Všichni pak byli odvedeni do Zátopkova lomu,
kde byli ranou do tyla usmrceni.

Tragédie – Na domácím působišti se odehrála rodinná tragédie rodiny Kulových, kde někteří členové rodiny byli napojeni na domácí odboj
sledovaný německým kriminálním gestapem. Velkou odpovědnost za tajné úkoly proti německý
okupantům nesly tři dcery a zejména jejich matka
Františka Kulová, která ve svém domku na Hůrkách přespávala v lese. Do těchto míst jsme i jeli
natáčet kamerou.

Slovensko – Mladý hrdina z Myslíku, Ing. František Jalůvka, se spolu s kamarádem z Hodoňovic rozhodli, že půjdou pomoci kamarádům na
Slovensko v tzv. Slovenském národním povstání.
Cestou, u obce Zázrivá, narazili na sovětskou partyzánskou skupinu, které velel plukovník Šrov. Největší boje je čekaly v západních Tatrách. Jediným
jejich dokladem byl tzv. Partyzánský průkaz.
Jistě jsou tyto zážitky hrdinů, které jsme spolu
s kolegou Šupinou zaznamenali na filmový pás,
nejen pro archiv velmi cenné.
Vilém Vlk

Osud letadla – Při americkém náletu nad naším
územím došlo k nešťastné nehodě – pádu letadla,
údajně sestřeleného německými vojáky. Očitý svědek – Ladislav Mičulka, který zde v té době pracoval, nám tuto skutečnost potvrdil. V místní části
Kúty, kde k události došlo, byl i zastřelen americký
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rozhovor
Rozhovor s Petrem Novákem
Pro další rozhovor jsem si
zvolila Petra Nováka, známého také pod přezdívkou Ajfel.
Jeho hlas jste už určitě někdy
slyšeli v televizi, reklamách,
rádiu či na některé z obecních
akcí. Od roku 2005 také působí
v kapele Maxim Turbulenc.

finanční problémy. Ze Sprintu
jsem šel do Frýdku-Místku,
kde jsem začal pracovat v Rádiu Morava, později Kiss Morava, protože rádio změnilo majitele. V Kissu jsem pracoval asi
rok a zároveň se blížila doba,
kdy jsem měl nastoupit na vojnu… Nastoupil jsem na civilní
službu, která se většinou vykonávala v nemocnicích nebo
domovech důchodců a mě
tehdy napadlo, že se zajdu
zeptat do Českého rozhlasu,
což byla státní organizace. Tak
jsem nelenil a z vlastní iniciativy jsem navštívil tehdejšího ředitele Českého rozhlasu v Ostravě, který
mě na rok a půl do civilní služby přijal. Poznal jsem
tam mnoho skvělých lidí, třeba Zlatu Holušovou,
která je teď mimo jiné majitelkou jednoho z největších festivalů ve střední Evropě, a to Colours
of Ostrava. Za nějaký čas jsem se dostal ke čtení
zpráv. Za tu zkušenost ve zpravodajství jsem moc
rád. Pak mi skončila civilka a já okamžitě nastoupil
do soukromého rádia – Pařízkovo Rádio Čas. Byl
jsem u toho samotného začátku, kdy se vše připravovalo a přepojovalo a kdy hrála pořád dokola
jediná písnička Papoušek Kakadu, a to celý víkend,
24 hodin. Později jsem přešel do Rádia Helax a po
nějaké době mě oslovili kluci z Maxim Turbulenc,
zda bych se k nim nechtěl přidat… A já se přidal.

Řekni nám něco o sobě…
Jmenuji se Petr Novák, ale
většinou mi lidé říkají Ajfel.
Tahle přezdívka vznikla až
v době, kdy jsem přibral. Na
základce mě oslovovali Brčko, protože jsem tak opravdu vypadal, do slova
a do písmene. Narodil jsem se v Šumperku, ale
vyrůstal jsem v Ostravě. Chodil jsem na základní
sportovní školu, ale to už je pěkná historie. Pak
jsem nastoupil na střední, kde jsem získal vzdělání v oboru elektrotechnika. Během studia jsem
pracoval v rámci praxe u Českých drah, což mělo
jednu neskutečnou výhodu, dostal jsem volnou
permanentku a mohl jsem tak jezdit po celé České republice zdarma. Vždy mě taky velmi zajímala astronomie, tato záliba se se mnou táhla jako
červená nit už základky, a tak jsem se rozhodl, že
si ještě udělám Pomaturitní studium astronomie,
nějakou dobu jsem pak vedl astronomický kroužek při DDM v Ostravě. Rád si o astronomii povídám a dozvídám se o tomto oboru nové věci,
až mě někdy udivuje, že si to všechno pamatuji.
Co je pro člověka důležité, to se asi nezapomíná…
A čemu se ještě rád věnuji? Můj volný čas je moje
záliba a zároveň obživa. To znamená, že všechno,
co mám rád, dělám ve volném čase. Takhle jsem
se to snažil odjakživa mít.
Kde jsi všude pracoval?
Po škole jsem začal hrát na diskotékách jako
DJ, které mě paradoxně katapultovaly do prvního
rádia a tím bylo Rádio Orion (1993). Když se podíváme na tu dráhu rádií, tak jsem po nějaké době
nastoupil do Rádia Sprint, což teda rozhodně nebyl běh na dlouhou trať, protože tam byly velké
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Říkal jsi, že jsi dělal DJ na diskotékách a moderoval jsi různé akce, věnuješ se tomu stále?
Práce DJ a moderátora se dost prolínají, takže
jsem dělal nejrůznější typy akcí – diskotéky, svatby,
oslavy… Stále mám aparaturu, ale dnes se tomu
věnuji už méně, za rok udělám maximálně šest takových akcí. Klidně bych jich udělal více, baví mě
to, ale prostě nemám kdy! Upřímně musím říct, že
už mě více baví pouštět starší písničky, ale to neznamená, že když si někdo bude přát house nebo
jinou alternativu, že mu to nezahraji.

Vystupujete před dětským i dospěláckým publikem. Spatřuješ v něčem rozdíl?
Je to taková zvláštní situace, protože dospělí,
pro které zpíváme a kteří už teď mají děti, byli před
nějakým časem taky dětmi. Za těch 17 let, co to
dělám, si troufám říct, že už je to druhá generace.
Takže pro rodiče je to nostalgie, vzpomínka a pro
jejich děti je to hlavně sranda! Děti budou pořád
stejné, tam se nic nemění, vždy budou mít legraci
z barevných oblečků a infantilních písniček. My si
nehrajeme na umělce. Všechno, co děláme, děláme proto, aby se lidé pobavili. Nejhorší je, když se
někdo považuje za umělce, bere se šíleně vážně
a lidi si z něho dělají legraci. A že takových je! Proto to my rovnou přiznáme, nejsme umělci, jdeme
po notě zábavy.

Jak dlouho už jsi členem Maxim Turbulenc?
A jak vůbec vznikl název této kapely?
V kapele působím od roku 2005, takže už nějakých
17 let. Sice jsem u vzniku názvu nebyl, protože já
jsem přišel až po Panchovi, prvním člověku, s kterým se rozloučili. V každém případě vím, jak to tehdy bylo. Název vymyslel brácha od Dana, Petr Vali,
který se vyslovil, že když někde kluci prochází, tak
se za nimi dělají turbulence, maximální turbulence, což pak zkrátil na MAXIM TURBULENC. Z této
myšlenky to tedy vzniklo, a i když se to jeví jako
docela hloupý název, tak se to mezi lidmi nakonec
uchytilo. Je až neuvěřitelné, že kapela funguje už
28 let, za dva roky budeme mít 30. výročí.

Když už jsi zmínil ty vaše barevné oblečky…
Kde si je pořizujete?
Za těch 28 let nám je šil jen jeden jediný člověk,
nikdo jiný. A tím je pan Mudra, který dělal dlouhá léta starostu Křešína, což je taková malá obec,
když se jede z Prahy na Plzeň. Zároveň měl svoje
krejčovství, kde nám šil všechny ty oblečky a saka.
A my jsme mu za to recipročně hráli na festiválku
v obci, který se tam každoročně konal k ukončení
prázdnin a začátku školního roku. Šil obleky i některým politikům, myslím, že dokonce Klausovi
a Zemanovi. V současnosti se šití už moc nevěnuje,
ale když potřebujeme, tak nás nikdy neodmítne.
Teď tráví převážně čas na svém velkém statku, kde
chová lamy, ovce, krávy… V každém případě, když
jedeme kolem, tak se tam vždy rádi zastavíme.
Mohl by ses s námi podělit o nějakou vtipnou
historku, která se vám s Maxim Turbulenc přihodila?
My si užíváme každé vystoupení, pokaždé je to
pro nás vtipné od začátku až do konce. No a pokud bych měl zmínit jednu konkrétní historku, tak
asi tu nejvtipnější, která se nám kdy stala, i když je
taková fekální teda… Dan se prostě na pódiu “posral“, to se holt někdy stane. Vyprávěli jsme vtipy,
zpívali jsme Sluníčko, sluníčko a u té písničky jsme
měli nacvičený taneček, Dan zvedl nohu a stalo
se. Naštěstí nebylo nic vidět a lidi to nepoznali, to
je hlavní! Samozřejmě jsme se mu pak škodolibě
smáli a s oblibou mu to připomínali. Jak říkám,
dobrá nálada už trvá 28 let.
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Jak často koncertujete?
Během podzimu a zimy si plánuji různé akce,
jako jsou diskotéky, moderování či svatby. A přes
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léto, v podstatě od května do konce října máme
téměř všechny víkendy zablokované. Před covidem jsme odehráli asi tak sto vystoupení ročně.
To číslo je tak vysoké díky tomu, že jsme schopni
za jeden den udělat klidně čtyři až pět vystoupení. Tento rok se to už začíná pomalu rozjíždět,
zatím máme naplánovaných přibližně nějakých
sedmdesát akcí.

A jak ses vůbec dostal do Palkovic? Je pravda, že místo, kde bydlíš, je určitým způsobem
spjato se seriálem Přátelé zeleného údolí?
V roce 1992 nebo možná o rok později jsme začali stavět chatku, která byla vedle pana scenáristy
Jaroslava Müllera. V hlavní roli hrál taky Müller, ale
to byl Vlado, otec od toho zpěváka, takže jen shoda jmen. Měl chatku vedle nás, na Hůrkách, tehdy
si vzal rok neplaceného volna, aby napsal seriál
Přátelé Zeleného údolí. Tím zeleným údolím určitě
myslel takový ten pás, který vede přes pole. No
a jak to vzniklo? Nejprve na tu naši chajdu jezdívali naši, na začátku tam nebylo skoro nic a mně
to přišlo jako škoda. Tak jsem to tam začal trochu opravovat, upravovat, dostavovat, řešit nějaká
povolení apod. Jezdil jsem tam čím dál častěji, až
jsem si jednoho dne všiml, že tam bydlím.

Co je pro tebe nejnáročnější?
Samotné vystupování mě baví hodně, ale to
cestování je velmi náročné. Představte si, že sedíte
osm hodin v autě, abyste pak hodinu vystoupili
na pódiu, a pak sedíte dalších sedm hodin v autě,
abyste stáli zase hodinu někde jinde. Takže celý
den v autě a dvě hodiny práce. Dřív jsem to tak
nevnímal, ale teď mi to začíná vadit čím dál tím víc.
A ten počet najetých kilometrů…

Kromě zpívání s Maxim Turbulenc se věnuješ i svým třem dabingovým studiím. Co tato
práce obnáší?
Své první nahrávací studio jsem si založil v Ostravě, někdy kolem osmadevadesátého roku.
Tehdy jsme dabovali převážně počítačové hry,
udělali jsme jich snad kolem pětiset. Získali jsme
i nějaká ocenění, třeba za hru Rayman 3. V této
hře jsem namluvil takového skřeta, který dělá nápovědu, pokud by vás to zajímalo, tak se můžete
podívat na Youtube. Postupně se studio rozrůstalo
a v současnosti už mám tři. Přicházejí nám zakázky
a objednávky i ze soukromých televizí, teď děláme
hodně pro TV Prima a pro jejich kanály jako je například Prima ZOOM, Prima LOVE… Potom jsme
dělali a děláme National Geographic, Discovery
Channel či Auto Motor und Sport, což je německý
kanál o automobilech, který děláme už asi deset
let. No a do toho taky spousta reklam, mohl bych
třeba vypíchnout tu na Baumax. Troufám si říct, že
s mým hlasem se lidé setkávají denně, jen o tom
možná neví. Za tu dlouhou dobu jsem spolupracoval i s neskutečným množstvím zajímavých lidí
a jsem za to moc rád. Určitě není v mých silách
vyjmenovat všechny, ale mohl bych zmínit třeba
Bohdana Tůmu, Zdeňka Mahdala, Aťku Janouškovou, Davida Prachaře nebo Lou Fanánka Hagena.

Na kterou písničku se lidé na vašich koncertech vždycky těší?
Určitě jich je více, ale myslím, že asi ta nejoblíbenější a zároveň nejznámější je Jede jede mašinka. Ten největší paradox na tom je, že hudba není
naše, je to americký tradicionál, což je něco jako
u nás lidovka. Výborné na tom je to, že se za to
nemusí autorovi platit. Text jsme taky nenapsali,
je od kapely Sentinel, Dan to s nimi vykšeftoval za
pár korun nebo piv v hospodě, to už nevím.
Každý jste odjinud, jak to děláte, když hrajete?
To máte vlastně jedno, kde bydlíte. Dan je
z Prahy, takže, když hrajeme někde poblíž mě,
tak on přijede vlakem a já jen sjedu kopec. A když
hrajeme v Praze, tak já s Tomášem přijedu autem. Pokud hrajeme někde na půli cesty, tak se
to srovná!
Velmi často jste zaznívali na MS v hokeji 2022.
Proč zrovna vaše písnička Hajný je lesa pán?
Ano, je to pravda. I letos zazníval náš song po
gólu jednoho z našich hráčů. Tentokrát si to prosadil Matěj Blümel, čímž navázal na mnohaletou
tradici. Moc si toho vážíme!
A jakou hudbu posloucháš rád ty?
Rádia vůbec neposlouchám, mám třeba Spotify
nebo Apple Music a tam to funguje tak, že když se
mi nějaká písnička líbí, tak si tě ten program načte
a podle toho co posloucháš, co se ti líbí, ti začne
doporučovat další hudbu. Takže mám plný playlist
věcí, které se mi líbí, ale vlastně ani pořádně nevím, co to je.
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A co Recepty bez Brepty? V čem spatřuješ svůj
úspěch v době, kdy existuje tak velká konkurence?
Mě baví strašně moc vařit. V kamerové a zvukové technice mám dobrou průpravu, a tak jsem se
to rozhodl skloubit. Byl jsem doma a vařil, a přitom
jsem si říkal, proč to zároveň nenatočit. A tak jsem
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v lednu nebo únoru roku 2017 vydal své první video, na kterém jsem připravoval gulášovou polévku. Dnes už má asi 500 tisíc zhlédnutí, ale nejlepší
video to není. Rekord stále drží vepřový řízek! Ten
má už 2.700.000 zhlédnutí. Postupně jsem měnil
systém pořadu, natáčení, minutáže apod. Na TV
Seznam a Youtube už tento pořad sleduje přes dva
miliony diváků měsíčně, což mě opravdu nesmírně
těší. A v čem spočívá ten úspěch? Tak zaprvé možná v tom, že se tam nemluví a ani tam nejsem vidět.
Celý život mluvím, ale tady mi to nepřišlo na místě.
Vždyť to stačí názorně ukázat, vytvořit krátký text,
aby si člověk mohl vzít mobil do kuchyně, v klidu
si uvařit a nemuset přitom poslouchat hromadu
kydů. A možná i tím, že tam nemluvím a dávám titulky téměř do třiceti jazyků, tak se mi na to začínají
hodně dívat i sledovatelé ze zahraničí, takže si mou
gulášovku už uvařili i v Argentině nebo Americe.
A zadruhé – je mi to jedno, dělal jsem to hlavně
pro zábavu a pro radost. Úspěch někdy pramení
z jednoduchosti a krátkosti toho všeho!

A co dál? Jsi otevřený nějakým dalším výzvám?
Jsem ve fázi, kdy se snažím si ty příležitosti nenabírat. Když jsem byl mladší, tak jsem byl otevřený různým věcem, ale teď už je pro mě důležitější
klid. Užívat si, posedět si venku, zajít si do přírody, trávit čas s lidmi, které mám rád. To jsou pro
mě příležitosti, ne nějaké finanční výzvy! Člověk
si k tomu asi během života dojde. Někdy vás ty
příležitosti mohou i zničit, třeba vyděláte obrovské peníze, ale k čemu vám to bude, když budete
umírat a nebudete spokojený s tím, jak jste svůj
život prožili.
PhDr. Nikol Kulová
Tento i další rozhovory najdete na webových
stránkách www.mojefilozofie.cz. Na Facebooku
@mojefilozofie se nyní můžete zúčastnit soutěže
o dvě vstupenky zdarma na Palkovické dožínky!
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Senior klub
Seniorské bilancování

V neděli 12. června se za téměř letního počasí
naše malá výprava Senior klubu spolu se starostou
Radimem Bačou zúčastnila oslav „Dni Porąbky“ na
místním fotbalovém hřišti, kde v programu vystoupili žáci mateřské a základní školy, krajská kapela,
soubor seniorů a maďarský folklorní soubor. Po
našem odjezdu ještě vystoupil dechový orchestr
a po něm následovala diskotéka s ohňostrojem.
Naší tradiční akcí v červnu bylo smažení vaječiny ve středu 15. 6. v areálu SKSC na Myslíku. Sešlo
se nás tam 68 jedlíků a tým kuchařů pod vedením pana Oty Brudného usmažil ve třech dávkách
chutnou vaječinu z celkem 310 vajec a spotřeboval
9 bochníků chleba.

28. června pořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje v areálu Základní školy
v Kravařích další ročník sportovních her seniorů.
Vyslali jsme na ně čtyřčlenné družstvo, které v konkurenci 80 týmů osadilo dělené 38. až 40. místo.
Gratulujeme k dosaženému výsledku v první polovině startujících družstev.
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Další pravidelnou akcí v měsíci červenci je zájezd, tentokrát na Litovelsko. Tam jsme ve středu
13. 7. za pěkného letního počasí v počtu 37 účastníků nejdříve navštívili Arboretum v Bílé Lhotě.
Toto arboretum v původním zámeckém parku sice
nepatří k největším (necelé 3 hektary a s více než
300 různými druhy a kultivary listnatých i jehličnatých stromů), ale vše vyvážil svým poutavým odborným výkladem místní průvodce.
Potom jsme se přesunuli na prohlídku Mladečských jeskyní se složitým labyrintem puklinových
chodeb a dómů v podzemí vápencového vrchu
Třesín. Jde o největší, nejstarší a nejsevernější sídliště cromagnonského člověka ve střední Evropě
s cennými archeologickými nálezy.

s reprezentačními prostory a knihovnou, obytné
prostory v prvním patře, sbírku arcibiskupských
kočárů a zámeckou kapli.
Pro oživení připomínáme, že fotografie z našich akcí zveřejňujeme na internetových stránkách
https://palkovice-seniorklub.rajce.idnes.cz.
Na 7. festivalu dechovek, pivních a gulášových
slavnostech v sobotu 16. července jsme byli pověřeni starostí o delegaci kuchařek z družební polské
střediskové obce Porąbka, kterou vedl místostarosta obce pan Bogusław Wawak. Pěti kuchařkám
z Koła gospodyń wiejskich z Kobiernice se podařilo se svým vepřovým gulášem u odborné poroty
dosáhnout 3. místo.

A co nás čeká?

Ve středu 17. srpna se uskuteční v areálu Penzionu U Bačů tradiční smažení bramborových placků. A na středu 14. září zařizujeme zájezd do Valašského Meziříčí, kde navštívíme místní hvězdárnu, nedaleký zámek v Lešné a na závěr Muzeum
řeznictví v Krásnu, spojené s občerstvením.

Společenská rubrika

V září svá kulatá životní jubilea oslaví paní Ludmila Chlebková a Svatava Kabuďová a pan
Zdeněk Šrubař, všichni z Palkovic. Všem oslavencům přejeme k jejich narozeninám hlavně zdraví
a dobrou rodinnou i životní pohodu.

Po chutném obědě v litovelské Restauraci Za školou náš zájezd pokračoval prohlídkou
raně klasicistního Horního zámku v Náměšti
na Hané, stojícího uprostřed kruhového parku.
Zvolili jsme si trasu C, která zahrnovala přízemí

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Sport
Tenisové tréninky

Od měsíce března do konce školního roku probíhaly tréninky mladých tenistů na domácím sportovišti tenisového oddílu.

V úterý a středu ve vyhrazeném čase od 13.30
do 16.30 se ve třech věkových a výkonnostních
kategoriích střídaly místní holky a kluci. Nácvikem
přesných úderů a technik přes síť a cvičnou stěnu
si hráči osvojili a zdokonalili tenisové dovednosti,
které zúročili při vzájemných soubojích.
V průběhu prázdnin mají děti možnost využít
sportoviště dle libosti a od září budou tenisové
tréninky pokračovat.
Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Sportovně rehabilitační masáže pro členy TJ Sokol
Po domluvě s výborovou členkou
a zároveň profesionální rehabilitační pracovnicí Lenkou Volnou, se nám podařilo
dohodnout, že své dovednosti a znalosti
nabídne všem sportovcům organizace
v rámci letošního 110. výročí založení.
Třeba i tento vstřícný krok pomůže k rehabilitaci sportem zmožených těl stejně
jako rehabilitační, zdravotní a jógové cvičení probíhající během roku pod patronací cvičitelů.
Samotné masáže si mohou zájemci
objednat každou sudou středu v odpoledních hodinách po telefonické domluvě na čísle 605 290 926. K tomuto účelu
jsou využity prostory výborové klubovny
TJ v místní tělocvičně.

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice
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Bermuda Cup 17. ročník
O prvním prázdninovém víkendu proběhl
17. ročník legendárního jachtařského závodu Bermuda Cup, který se konal na vodní nádrži Slezská
Harta.
Jde o dlouhodobě pořádaný závod pro lodní
třídy Finn, Evropa, Firewall, ILCA 4, Optimist a kajutové plachetnice.
Závod je veřejně přístupný a letos byl i se zahraniční účastí. Závodníci jeli jak klasickou trať, tak
i dálkovou plavbu.

Zázemí bylo na veřejném tábořišti poblíž Leskovce nad Moravicí. Celý tento závod pořádá YC
Rázová ve spolupráci s obcí, Mikroregionem Slezská Harta a samozřejmě s naším členem Lukášem
Vavrlou, bez kterého by se závod neuskutečnil.
Závodníci našeho oddílu jachtingu TJ Sokol Palkovice se umístili na stupních vítězů. V lodní třídě
Finn získal 2. místo Kamil Ščerba a 3. místo Patrik
Ščerba. V lodní třídě Optimist obsadil 3. místo Jan
Fikáček, v lodní třídě Fireball (dvou posádková loď)
získali 1. místo Vladimír Bílek/Vlastimil Lasztowka
a v lodní třídě Evropa obsadili všechny tři první
místa naši členové Michal Tichánek, Radim Strejček a Martina Benešová.
A co se týče kajutových plachetnic, tak i zde
jsme měli zastoupení. Naši členové s kapitánem
Tomášem Tkáčem zvítězili.
Všem naším závodníkům děkujeme za skvělé
výsledky.
Za oddíl jachtingu Lenka Volná

Palkovický fotbal
V polovině měsíce června byly fotbalové Palkovice plné radosti. Naši fotbalisté se stali přeborníky okresu Frýdek – Místek pro soutěžní ročník
2021/2022. Palkovický fotbal tak překročil hranice
okresu a posunul se na krajskou úroveň. Událost
opravdu historická, když uvážíme, že se o podobný výsledek ucházelo v minulosti bez úspěchu
několik fotbalových generací hráčů a funkcionářů.
Tímto postupem jsme také dodatečně a důstojně oslavili 90 let od založení klubu v roce 1931.
„Důstojné“ byly taky oslavy i vzhledem k tomu, že
o postupu bylo rozhodnuto již dvě kola před koncem sezóny. Snad jen pro některé neználky – žlutomodře ozdobený traktor s vlekem, kterým jsme
se projeli po Palkovicích nebyl projevem sympatií
s Ukrajinou, jak si někteří mysleli, ale jsou to klubové barvy Palkovic.
Fotbal má v Palkovicích dlouholetou tradici.
V dnešní době, kdy se obec rozrůstá a početně
zvětšuje, patří sportovní a tělovýchovné aktivity, především dětí a mládeže, k tomu nejdůležitějšímu v naší činnosti. Ne vždy, se nám v tomto
směru daří tak, jak bychom si u mládežnického

fotbalu představovali a přáli. Od nového školního
roku chceme zlepšit spolupráci se základní školou
a přitáhnout tak na hřiště další chlapce i děvčata.
Ze strany vedení obce, TJ, i ze strany sponzorů,
máme pro to připraveny ty nejlepší podmínky.
Vzpomeňme jen další přístavbu tělocvičny o nové
šatny a další zázemí pro činnost
fotbalového oddílu, instalaci závlahového zařízení trávníku, nové střídačky či zbourání starých
šaten. V plánu je nyní rekonstrukce hospůdky, tribuny a vstupu na hrací plochu. Málokterá obec či
město se může pochlubit takovým vybavením.
Od ročníku 2023/2024 bychom opět chtěli mít
vlastní družstva žáků a dorostenců, ne tak jako
doposud pouze společná družstva se sousedními Fryčovicemi. I těm nejmenším z fotbalové přípravky bychom chtěli umožnit účast na halových
turnajích v rámci Brušperské ligy. Tak, aby aktuální
úspěch dospělého fotbalu měl trvalejší charakter
a mladí plynule navazovali na své dospělé vzory.
S novou nastávající fotbalovou sezónou se
začíná psát i nová kapitola palkovického fotbalu.
Vstupujeme nejen do náročnějších sportovních,
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ale i ekonomických a celospolečenských podmínek činnosti. Taktéž jsme zavázáni početné skupině našich fotbalových příznivců, kteří v minulosti
prokazovali svoji přízeň a fotbalovou vyspělost,
za což bych jim touto cestou chtěl upřímně poděkovat. Moc bychom si přáli, aby jim fotbalisté
v 1.B třídě spolu s trenérem Liborem Bilasem svými
výkony a výsledky dělali jen ty příjemné starosti.
Většina sportovních fanoušků viděla televizní seriál Okresní přebor. Slavoj Houslice tam po létech

pokusů taky postoupil do „kraje“. Ale pak zjistili, že
mají pokladnu vytunelovanou a další rok sestoupili
zpátky do OP. Doufám proto, že nás takový osud
nepotká a fotbal nám všem v Palkovicích bude
rozdávat jen radost.
Veškeré další informace na
www.fkpalkovice.wixsite.com/fotbal
Za oddíl kopané Vlastimil Martínek, Ing. Josef Bílek

Věkové kategorie dle FAČR pro soutěžní ročník 2022/2023
mladší přípravka		
starší přípravka		
mladší žáci		
starší žáci		
mladší dorost		
starší dorost		

hráči narození 1.1.2014 a ml.		
hráči narození 1.1.2012 a ml.		
hráči narození 1.1.2010 a ml.
hráči narození 1.1.2008 a ml.
hráči narození 1.1.2006 a ml.		
hráči narození 1.1.2004 a ml.

tréninky od 6.9.2022
tréninky od 6.9.2022
tréninky od 9.8.2022
tréninky od 9.8.2022
tréninky od 9.8.2022
tréninky od 9.8.2022

TJ Sokol Palkovice, vítěz okresního přeboru mužů 2021/2022

Rozpis soutěže v kopané
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

Sobota 13.8.
Sobota 20.8.
Neděle 28.8.
Sobota 3.9.
Sobota 10.9.
Sobota 17.9.
Sobota 24.9.
Sobota 1.10.
Sobota 8.10.
Sobota 15.10.
Sobota 22.10.
Sobota 29.10.
Neděle 6. 11.

17:00
10:00
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
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Vlčovice - Palkovice
Palkovice - Fryčovice
Starý Jičín - Palkovice
Palkovice - Veřovice
Trojanovice - Palkovice
Palkovice - Ostravice
Klimkovice - Palkovice
Palkovice - Skotnice
Palkovice - Kopřivnice
Palkovice - Staříč
Stachovice - Palkovice
Palkovice - Jeseník n. O.
Spálov - Palkovice
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Spolky v obci
Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Po dvouleté pauze jsme v sobotu 2. července
uspořádali tradiční již 17. ročník soutěže v požárním útoku s názvem O pohár Palkovické sjezdovky
„Memoriál Miloslava Menšíka“.
Již od rána probíhaly přípravy celého prostoru,
abychom v 16 hodin mohli soutěž zahájit slavnostním nástupem soutěžních družstev, které přivítal
společně s našim starostou Martinem Poláškem
také starosta obce Radim Bača.
Jelikož letos nejsme součástí Beskydské ligy sjelo se k nám jen okolo 20 družstev a soutěž proběhla rychle, bez komplikací či úrazů. Náš sbor

reprezentovaly dvě družstva, a to v kategorii muži
a v kategorii 35+.
Družstvo mužů předvedlo vynikající výkon
a celou soutěž vyhrálo ve své kategorii i celkově
s nejlepším časem, a tak putovní pohár zůstal po
několika letech doma. V kategorii 35+ jsme přes
malé zaváhání obsadili druhé místo. Velmi si ceníme také účasti družstva z Myslíku, které předvedlo
rovněž kvalitní výkon.
Děkujeme všem, kteří jste za námi přišli a podpořili nás... Tak zase příští rok na viděnou.
Za výbor SDH Palkovice Petra Opělová
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Společenská rubrika
Blahopřejeme
Hodně štěstí, pevné zdraví,
ať vás všechno stále baví.
Šťastný úsměv na tváři,
denně ať se rozzáří...
Krásné narozeniny a vše nejlepší.
V měsíci červenci oslavily své krásné
životní jubilem paní Ludmila Eliášová,
80 let, z Myslíku a paní Jitka Zpěváková,
80 let, z Palkovic.
Našim oslavenkyním přejeme do dalších
let hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní
pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně
Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Od známých, milých tváří odcházím,
nevím kam.
Jak mnozí šli již přede mnou,
jdu také já sám.
Dík za vše a sbohem dávám vám…
V červnu nás navždy opustili pan Petr
Horsák, pan Miloslav Tobola, pan Jan
Seibert a paní Alena Červíková, všichni
z Palkovic.
V červenci jsme se rozloučili s panem
Miroslavem Kořenským a paní Vladimírou
Kulovou, oba z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou
soustrast Redakční rada Palkovických listů,
zastupitelstvo a KPOZ.
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Holky v akci
Cuketa

němuž se cítíte po její konzumaci sytí. Využívá se k detoxikaci a redukční dietě. Mladé
cukety nemusíte ani loupat, u těch
starších odstraňte šlupku škrabkou nebo
nožem a dále postupujte dle receptu. Cuketa se
hodí na grilování i zapékání. Zkuste ji také použít
syrovou do salátu. Uvidíte, že vám zachutná i tak.

Cuketa má velmi jemnou chuť,
zato ráda přejímá chuť koření
a dalších přísad. V obchodech můžete narazit na klasickou zelenou odrůdu, ale i žlutou. Kaloricky vaše tělo vůbec nezatíží, protože
je samá voda. Bohatá je ovšem na draslík, který
z těla vyplavuje přebytečné soli a vitamín A, díky

Cuketová krémová polévka
Krémová polévka z cukety je doplněná sýrem
a zachutná každému, kdo má krémové polévky
v oblibě. Cuketovou polévku si užijete v sezóně
z mladých nepřerostlých cuket, které jsou nejchutnější.

Postup:

Na rozpáleném oleji osmažíme cibulku. Přidáme
nakrájenou cuketu, mrkev, brambory a česnek.
Opečeme a zalijeme vodou. Přivedeme k varu,
přidáme bujon a sůl. Necháme povařit, dokud
zelenina nebude měkká. Poté vše rozmixujeme.
Přidáme smetanu a necháme povařit.

Suroviny:

1 cuketa
1 cibule
olej
1 mrkev
2 stroužky česneku
1 litr vody
smetana
kuřecí nebo zeleninový bujón
sůl
2-3 brambory

Pečené cuketové jednohubky se sýrem
Cuketová dobrota, u které nebude jedna várka stačit. Tento recept patří mezi rychlovky, cuketové jednohubky se skvěle hodí k jogurtovým dresingům nebo jako příloha k masu.
Suroviny:

olej na potření plechu

Postup:

1 hrnek strouhané cukety (vymačkaná voda)

Předehřejte troubu na 200 °C. Plech lehce vymažte olejem. Z nastrouhané cukety vymačkejte
vodu a promíchejte s ostatními ingrediencemi.
Přibližně lžíci těsta vložte na plech a pokračujte,
dokud nebude všechno těsto na plechu. Pečte 16
až 18 minut dozlatova. V polovině času pečení
plech otočte.

1 velké vejce

1/4 střední cibule, nakrájená

1/4 hrnku strouhaného čedaru
1/3 hrnku strouhanky

1/4 lžičky mletého černého pepře a soli na ochucení
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Cuketová pizza bez mouky
Pokud máte rádi zdravé, lahodné a šťavnaté těsto
na pizzu, jste tady správně. Cuketové pizza těsto
vás určitě nenechá chuťově chladnými. V kombinaci s vaší oblíbenou pizza oblohou si ho určitě
zamilujete. A co je nejlepší, celou tuto zdravou
pizzu můžete sníst úplně sami, bez jakýchkoli výčitek! Tato vynikající cuketová pizza bez mouky
je totiž skvělou fitness alternativou pro klasické
pizza těsto z mouky, a to zejména díky jejímu nižšímu obsahu kalorií, sacharidů a jednak vyššímu
obsahu bílkovin a vlákniny.

Postup:

Cuketu nastrouháme a rukou nebo utěrkou z ní vytlačíme co nejvíce vody. Následně jí smícháme s vajíčky, kořením, solí (podle chuti) a se strouhaným
sýrem. Množství sýru dejte podle vlastního uvážení, pizza je skvělá i s 50 g sýru, ale ještě lahodnější
a pevnější bude se 100 g sýru. Hotové těsto rozložíme na plech vyložený papírem na pečení a pečeme
15 minut na 190°C. Po deseti minutách pizza těsto
vyndáme, pokládáme na něho zvolenou oblohu
a dáme zapéct na dalších 10 minut.

Suroviny:
1 cuketa
2 vejce

50-100 g strouhaného sýru

mořská sůl (doporučujeme)
mletý pepř

česnekové koření

Cuketové pickles
Suroviny na 500 ml sklenici:

Postup:

1 větší cuketa

Cuketu omyjeme a strouháme na plátky i se
slupkou škrabkou na zeleninu. Cuketu škrabeme,
dokud nedojdeme ke střední části se semínky, tu
nepoužijeme. Oloupeme si česnek. Plátky cukety vložíme společně s celými stroužky česneku
a čerstvými bylinkami do uzavíratelné sklenice. Veškeré suroviny na nálev vložíme do hrnce
a zahřejeme, dokud se nerozpustí cukr a nálev
nezačne vařit. Ještě teplým nálevem zalijeme připravenou sklenici s cuketou tak, aby byla cuketa
úplně ponořená. Takto naloženou cuketu necháme alespoň 2 dny v lednici, poté můžeme konzumovat.

4 stroužky česneku

několik snítek čerstvého tymiánu

několik snítek čerstvého rozmarýnu
Na nálev:

200 ml vody
300 ml octa
1 lžička soli

3 lžíce cukru

8 kuliček pepře

4 kuličky jalovce

Tip: Pokud se nebojíte kyselého, můžete vynechat vodu a nálev udělat pouze z octa, cuketa
pak má pořádné grády!

2 lžičky semínek koriandru
2 lžičky kurkumy

Holky v akci vám přejí krásné léto s dobrou chuť!
49

5/2022

Pozvánky na akce
Obec Palkovice Vás zve na

BĚŽECKÝ ZÁVOD
Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2022
11. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:

A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
A: do 34 let
B: 35 - 44 let
C: 45 - 54 let
D: 55 - 64 let
E: nad 65 let
F: muži Palkovic

Ženy:
G: do 34 let
H: 35 - 44 let
I: nad 45 let
J: ženy Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE

ročník 2017 a mladší - 200 m
ročníky 2015 - 2016 - 200 m
ročníky 2013 - 2014 - 400 m
ročníky 2011 - 2012 - 600 m
ročníky 2009 - 2010 - 800 m
ročníky 2007 - 2008 - 800 m
ročníky 2005 - 2006 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)
Start hlavního závodu v 17 hodin
Starty kategorií mládeže od 17:05
Startovné:
- v kategorii dospělých 100,- Kč
- kategorie mládeže bez startovného

Ceny:
- poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
- pohár pro prvního muže a první ženu v absolutním
pořadí hlavního závodu
- věcná cena pro prvního muže a první ženu
na vrcholu Kubánkova
- pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hl. závodu
- medaile pro první tři v každé kategorii závodu mládeže
- tombola pro všechny účastníky hlavního závodu
Popis tratě hlavního závodu:
- délka 17 km
- povrch - střídavý - asfalt, chodník, lesní cesty
- převýšení - 370 m
Start a cíl - areál tělocvičny v Palkovicích (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledků, sprchy, šatny)
Vrcholový kulminační bod - Kubánkov (661 m.n.m.)
(občerstvení)
Zázemí:
- šatny, sprchy a občerstvení zajištěno pro všechny účastníky
Informace:
Martina Mertová, mobil: +420 736 472 247
Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

pátek 26. srpna 2022

VOlnOčAsOVÝ ArEÁl ZA tĚlOCVičnOu GPs: 49°38‘11.104“n, 18°18‘56.704“E
Více informací na: www.palkovice.cz

a www.facebook.com/ObecPalkovice
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Živé vystoupení aktérů nekorektního a oblíbeného politického podcastu
Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose.

23. září 2022

pátek
v 18:00
Kulturní dům PalKovice
Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice
Vstupné: 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě
Předprodej: na pokladně OÚ v Palkovicích v úřední hodiny (pondělí a středa 7-11 a 12-17 hodin)
nebo on-line na www.goout.cz Změna programu vyhrazena.
Adresa kulturního domu: Palkovice 295, 739 41 Palkovice
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Inzerce

PEVNĚJŠÍ
POKOŽKA

71%

VYHLAZENÍ
CELULITIDY

PEVNĚJŠÍ
PLEŤ

67%

70%

VYHLAZENÍ
VRÁSEK

87%

LPG Body

LPG Face

100% přírodní a bezbolestná technologie

Pomáhá pleti obnovit pevnost a elasticitu

Odbourání tukových vrstev

Podporuje tvorbu kolagenu

Výrazné zlepšení projevů celulitidy

100% přirozený vzhled pleti

Zpevnění pokožky problematických partií

Zabraňuje procesu stárnutí pleti

Zlepšení funkce lymfatického systému

Rozjasňuje a obnovuje pružnost pleti

NOVĚ V BAŠCE

Hodoňovice 256, Baška
+420 601 547 743

www.Zestihleni.cz
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pro děti
Je léto a děti mají prázdniny. Vendelín má také prázdniny, a proto vám tentokrát přináší jen malou omalovánku. V příštím čísle si toho ukážeme více.
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Tajenka
Tajenka

Dnešní prázdninová tajenka bude mít cestovatelskou příchuť.
Jsou prázdniny, lidé cestují, poznávají nová místa, prožívají letní zážitky.
Naše tajenka tentokrát vyjímečně nebude o Palkovicích, ale bude o cestování po naší krásné vlasti.
Zkuste si i vy, třeba po letech, svoje znalosti ze zeměpisu o naší vlasti. Obstáli byste i tentokrát (bez internetu a m
Z nejlepších znalců naší vlasti vylosujeme jednoho výherce, který obdrží obecní tričko.
město perníku
dominanta Českého ráje
dominanta NP České Švýcarsko (Pravčická …)
město s původním názvem Gottwaldov
město, tradiční centrum Chodska
klasická vodařská řeka pro začátečníky
město na řece Moravě, kde se nachází stejnojmenný pivovar
známý hrad, kde byl zfilmován slavný muzikál
obec, kde se nachází hřebčín z 16.století

Své odpovědi můžete posílat na e-mail: mmertova@palkovice.cz do 21. 9. 2022.
Vylosovaným výhercem kvízu z minulého čísla se stává Lenka Bužková.
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Termínový kalendář
17. 8.		

Senior klub – smažení bramborových placků

20. 8.		

Obecní dožínky, volnočasový areál za tělocvičnou, otevření areálu v 11.30, progam od 12.00

26. 8.		

Memoriál A. Řezníčka – běh na Kubánkov, volnočasový areál za tělocvičnou, od 17.00

14. 9.		

Senior klub – zájezd Valašské Meziříčí, Lešná, Krásno

17. – 18. 9.

Výstava ovoce a zeleniny, Restaurace pod Habešem, 9.00 – 18.00

		

(příjem exponátů v pátek 16. 9. od 14 do 18 hodin)

23. 9.		

Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, kulturní dům, 18.00

24. 9.		

Nezávislí PRO! Palkovice a Myslík – Vinobraní, u hasičské zbrojnice, 14.00

7.10.		

Zahrádkáři – opékání špekáčků, areál zahrádkářů, od 15.00

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 archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 6/2022 je ve středu 21. 9. 2022. Vychází sedmkrát ročně.. Foto na
titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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