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Úvodní slovo redakční rady
„Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je
v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla: „Štěstí“.
Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě
být, já napsal: „Šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl, že oni nepochopili
život.“
John Lennon
Milí spoluobčané,
čtvrté vydání Palkovických listů je opět nabité
informacemi ze života obou částí naší obce. Určitě si nezapomeňte pročíst rubriku Informace pro
občany, kde se mimo jiné dovíte, jakým způsobem
letos můžete požádat o dar na údržbu nemovitosti. Na rozdíl od let minulých, tam jsou malé změny.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro připojky ke splaškové kanalizaci. Za jakých podmínek
lze o tento dar požádat, o tom se dočtete uvnitř
listů. Dopravní komise zase informuje čtenáře
o základních pravidlech správného chování na silnici, což je v dnešní době také důležité a hlavně
nám to mnohdy může zachránit i život. Blíží se
doba letních prázdnin a tím pádem Základní škola
tak trochu bilancuje uplynulý školní rok. I tom se
můžete dočíst v její rubrice, kde se mimo jiné loučí žáci devátých tříd se svou školou. Popřejme jim
společně hodně úspěchů v dalším studentském
životě. Je před námi spousta kulturních a společenských aktivit, na které vás prostřednictvím listů srdečně zveme. Milí spoluobčané, ať už vaše
letní cesty a dovolené povedou kamkoliv, přejeme vám pohodové prožití léta, slunné dny, pevné
zdraví, optimismus na rtech a šťastný návrat do
vašich domovů. Nenechte se omezovat hloupými

myšlenkami od hloupých a omezených lidí a zůstaňte šťastní podle našeho citátu. Odpočiňte
si od starostí všedního dne a načerpejte energii
pro další roční období. Dobrou obec nedělají jen
pěkné stavby a kvalitní služby, dobrou a šťastnou
obec dělají její občané. A to jste přece vy! Mějte
krásné léto.
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
po 11 letech, které utekly jak voda, se letos rozloučíme s ředitelem školy v Palkovicích panem
Mgr. Ivo Fišerem. Za vše, co pro školu vykonal, mu
patří velký dík a přání všeho dobrého do dalšího
života. Zároveň si Vám dovoluji oznámit, že novým
ředitelem od 1. 8. 2019 bude v Základní a Mateřské
škole Palkovice, pan Mgr. Milan Šponer z Frýdku-Místku. Přeji mu mnoho zdaru do jeho ředitelování v naší krásné škole a školce.
Vážení spoluobčané, dokončili jsme přestavbu
prodejny Jednoty a v podzimních měsících ještě

dostavíme zpevněné plochy okolo celé budovy.
Velkou radost mám z dokončené lávky u hasičárny. Chci říct, že je to víc veřejný prostor než jenom
obyčejná lávka přes potok. Jsem moc rád, jak velmi je využívána i pro čekání na autobus, čekání
na rande nebo jenom pro pohled na potok nebo
okolí.
Milý Palkovjané a Myslikovjané, přišlo léto, tak
Vám přeji mnoho krásných slunečných dnů, hezky
strávené prázdniny a co nejméně trápení a starostí.
S pozdravem Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
dlouho jsem přemýšlel nad tím, čemu se
v tomto úvodním slově věnovat. O novém řediteli
ZŠ a MŠ Palkovice píše ve svém slově dostatečně
starosta. Proto bych se tentokrát omezil jen na pozvánku na tři hlavní letní akce, které jsme pro Vás
v Palkovicích připravili.
V sobotu 13. července se uskuteční již „tradiční“
pátý ročník Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností. Záměrně uvádím slovo „tradiční“,
jelikož se jedná již o pátý ročník. Tento festival se
pomalu stává v naší obci tradicí a současně šíří
dobré jméno i daleko mimo náš region. Hlavními
účinkujícími bude letos Šuba Duba Band z Frýdku-Místku, Malá černá hudba z Karviné, Dechová
hudba Bludověnka a Dechová hudba Mistříňanka.
Programem provede Artur Kubica. Specialitou letošního ročníku bude doprovodný program nejen
pro děti, ale i pro seniory v podobě projektu Senior bez nehod. Určitě se můžete těšit i na skvělý
guláš, pivo a celkově výbornou atmosféru akce.
Dále bych Vás rád pozval celkem na šest představení letního kina, které se bude promítat vždy
po setmění ve volnočasovém areálu za tělocvičnou. Připraveny budou nové české komedie Ženy
v běhu a Teroristka, filmový a hudební trhák Bohemian Rhapsody a rodinné promítání filmů Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Raubíř Ralf

a internet a Jak vycvičit draka 3. Kino bude promítat 3 týdny po sobě od 19. července vždy v pátek
a v sobotu rodinné představení. Vstupné bude
dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude
promítání bez náhrady zrušeno.
V sobotu 24. srpna od 13.00 nás čekají již
XVI. Obecní dožínky a s nimi spojený vrchol celého léta v Palkovicích. Letos vystoupí Palkovjanka,
Jakub Děkan, Maxim Turbulenc, Hana Zagorová
a skupina Slza. Večer se můžete těšit na zábavu
se skupinou Sagar a Qeen show. Programem provede Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy. Opět
bude připraven bohatý doprovodný program pro
děti i dospělé, ohňostroj, kolotoče a spousta další
zábavy. Vstupné na akci bude letos činit 100 Kč
pro příchozí do 14.00 hodin a poté 200 Kč. Odběratelé Palkovických listů však získají možnost
platit vstupné ve stejné výši, jako loni. V listech
č. 5/2019 bude umístěn kupón na 50 % slevu na
vstupné, který bude platit maximálně pro 4 osoby. Pokud tedy ještě nejste odběrateli Palkovických listů a máte zájem o slevu, je nejvyšší čas si
je zajistit.
Pevně věřím, že nám letos vyjde počasí, atmosféra bude opět skvělá a akce se celkově budou
líbit. Přeji všem hezké léto a hodně zábavy na
obecních akcích.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 27. 5. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 19. 3. 2019.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 11. 3. 2019, 8. 4. 2019, 15. 4. 2019 a 29. 4. 2019.
3. Rozbor hospodaření obce za období 1–4/2019.
4. Zápis č. 1 Kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2019.
5. Protokol o kontrole provedené ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadem regionální rady na projekt Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice ze dne 14. 5. 2019.
6. Zápis z kontroly Finančního výboru č. 2 ze dne 5. 4. 2019 a z něj vyplývající návrhy budou projednány na příštím jednání Zastupitelstva obce.
7. Petici o uvedení obecní cesty par. č. 1057 na Myslíku do použitelného stavu ze dne 1. 3. 2018.
II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Hana Brožová a Petr Kreuzmann.
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2018.
5. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2018, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce - spolky a jednotlivci - rok 2019 dle přílohy č. 1 zápisu.
7. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2019 fyzickým osobám,
které jsou přihlášeny k 31. 12. 2018 k trvalému pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti
v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu
o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice.
Finanční dar ve výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo
na účet ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti. Detailní pravidla stanoví Rada obce, kontrolou poskytnutí
darů se pověřuje Finanční výbor.
B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2019 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 2018 vlastníky nemovitostí,
užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní
zemědělské výrobě v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po
předložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve
výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy
o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti. Detailní pravidla
stanoví Rada obce, kontrolou poskytnutí darů se pověřuje Finanční výbor.
8. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019.
9. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Mgr. Věrou Kahánkovou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku
par. č. 1687, k. ú. Palkovice o výměře 109 m².
10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Palkovice ve věci koupě
pozemku par. č. 4316/7, k.ú. Místek dle geometrického plánu č. 4920-61/2018 zpracovaného Ladou
Adámkovou, obec Frýdek-Místek o výměře 197 m².
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11. Záměr nechat si darovat pozemek par. č. 2399/1 v k.ú. Palkovice.
12. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny ceny a rozsahu díla č. 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 a 33 a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.
13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ a.s. na akci Oprava
místních komunikací v obci Palkovice ve věci změny termínu zhotovení díla a dalších smluvních
podmínek a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku.
14. Přípravu a podání žádosti o dotaci z Programu 117D08 – Podpora revitalizace území pro projekt
„Komunitní centrum Palkovice“, jehož obsah je popsán v projektové fiši ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu. V případě schválení dotace na realizaci projektu „Komunitní centrum Palkovice“, schvaluje profinancování realizace projektu, finanční
spoluúčast na projektu ve výši 40 % způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých výdajů a zařazení
tohoto financování projektu do rozpočtu obce příslušných realizačních let.
15. Financování provozu projektu „Komunitní centrum Palkovice“, na který bude poskytnuta dotace
z Programu 117D08 po celou dobu povinné udržitelnosti.
16. Poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 4 000 Kč na jedno nové připojení ke stávající
splaškové kanalizaci v obci Palkovice mimo IV. etapu výstavby kanalizace. O dar lze požádat do
31. 8. 2019 po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s Obci Palkovice.
17. Prodej cenných papírů ve vlastnictví obce dle Výpisu z účtu cenných papírů.
18. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2019.
19. Plán činnosti Finančního výboru pro rok 2019.
III. vyhlašuje
1. Záměr prodeje pozemku par. č. 4316/7, k.ú. Místek dle geometrického plánu č. 4920-61/2018 zpracovaného Ladou Adámkovou, obec Frýdek-Místek o výměře 197 m², který bude zveřejněn po jeho
nabytí do vlastnictví Obce Palkovice.
2. Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1856/1 a 1856/2, k.ú. Palkovice.
3. Záměr směny pozemků par. č. 2391/4, k. ú. Palkovice za pozemky par. č. 2042/6, 2986/1, k. ú.
Palkovice a pozemku 2592/7 dle geometrického plánu č. 2141-45/2019 zpracovaného společností
GIS-Stavinvex a.s. v k.ú. Palkovice.
IV. ukládá:
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi zajistit trvale personální zastupitelnost na podatelně OÚ Palkovice.
2. Radě obce Palkovice jednat o směně pozemků ve věci uvedení cesty na parcele č. 1057, k. ú. Myslík
do vyježděného koridoru.
V Palkovicích dne: 27. 5. 2019
Radim Bača					
Starosta							
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INFORMACE PRO OBČANY
Dar na připojení ke kanalizační síti
Zastupitelstvo obce Palkovice dne 27. 5. 2019
schválilo poslední možnost pro poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 4 000 Kč na
jedno nové připojení ke stávající splaškové kanalizaci v obci Palkovice. Toto platí pro všechny
nenapojené domy, pro které Obec Palkovice již

neuhradila zpracování projektové dokumentace přípojky v rámci IV. etapy výstavby kanalizace
(2016-2018). O dar lze požádat na OÚ v Palkovicích do 31. 8. 2019 po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s Obcí Palkovice.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta

Pravidla pro poskytování daru na údržbu nemovitostí
a jejich okolí v roce 2019
I v letošním roce mohou občané Palkovic a Myslíku obdržet dar na údržbu nemovitostí a jejich
okolí. Je to však možné pouze při splnění následujících podmínek:

33 m³ na přihlášenou osobu a rok. Případné sporné a nejednoznačné situace individuálně posoudí Komise pro životní prostředí (předseda Petr Kreuzmann), kterou tímto
pověřila Rada obce Palkovice.

1. Fyzická osoba – poplatník daně z nemovitostí
(dále jen příjemce daru):
• Měl k datu 31. 12. 2018 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.
• Letos nově také platí, že 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

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
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo
ostatní platby).
• Zde letos nově také platí, že 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
6
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dokladem za odvoz a likvidaci splaškové
vody odpovídající množstevně spotřebě dle
vodoměru nebo jiným kvalifikovaně vypočteným způsobem. Případné sporné a nejednoznačné situace individuálně posoudí
Komise pro životní prostředí (předseda Petr
Kreuzmann), kterou tímto pověřila Rada
obce Palkovice.

v pondělí a ve středu, vždy od 7.00 – 11.00,
12.00 – 17.00 hod.
• Přineste s sebou:
o OP,
o číslo účtu (pokud chcete příspěvek zaslat na
účet),
o potvrzení o zaplacení daně z nemovitostí
(složenka, výpis z BÚ),
o 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.
Eva Vránová

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na
Obecním úřadu v Palkovicích od 8. 7. 2019 do
27. 11. 2019. Každý rok se ovšem při sepisování
smluv vyskytují problémy, proto ještě krátké shrnutí:
• Darovací smlouvy se budou sepisovat v období od 8. 7. do 27. 11. 2019 v úřední dny, tzn.

Obdrželi jsme ocenění v soutěži
Stavba Moravskoslezského kraje 2018

Ve čtvrtek 13. 6. se v Ostravě uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018. Obec do soutěže přihlásila stavbu
nové lávky pro pěší přes Olešnou u hasičské zbrojnice. Tato lávka porotu velmi zaujala a udělila jí
čestné uznání v kategorii Dopravní, vodohospodářské a inženýrské stavby. Porota mimo jiné velmi ocenila originální kompozici lávky a lípy, která tvoří přirozenou bariéru pro vjezd automobilu na lávku. Plán vybudovat lávku pro pěší začal
vznikat od roku 2015. Vzhledem k řadě požadavků a množství vyjádření příslušných úřadů bylo
možno stavbu realizovat až v druhé polovině roku
2018. Obec na lávku také obdržela dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve
výši 1 871 588,89 Kč.
Na návrhu lávky se podílel architekt Kamil
Mrva ve spolupráci se statikem Tomášem Šenovským a dalšími spolupracovníky. „Pro obec Palkovice pracujeme již delší dobu. Realizovali jsme
zde rekonstrukci hasičské zbrojnice, úpravy kaple na Myslíku, úpravy bytového domu, navrhujeme centrum obce či fasádu potravin. Podél řeky
Olešné navrhujme a postupně realizujeme drobné urbanistické zásahy. Jedním z nich je pěší lávka
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přes řeku v místě, kde dříve stával most. Nechtěli jsme navrhnout jen pěší lávku, ale také veřejný prostor nad řekou. Místo pro setkávání lidí,
místo pro odpočinek, místo s výhledem na okolí.
Ocelobetonová konstrukce mostu se skleněným

zábradlím a speciální lavičkou umožňuje nerušeně pozorovat kachny a pstruhy v řece. Večer je
lavička osvětlena a působí dojmem, jako by se
vznášela.“
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta

Dopravní komise
Rozhled na silnici

vozidla v těsné hranici prostor výjezdů a křížení
silnic.
Mimo povolené vzdálenostní hranice zastavení
a stání od křižovatek a výjezdů na pozemní komunikaci platí, že silniční vegetace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně
zatěžovat použití těchto pozemků k účelům jejich
údržby a obhospodařování pozemků sousedních.
V případě že vlastník takové překážky na výzvu
vlastníka komunikace k odstranění nereaguje, tak
jí odstraní a vzniklé náklady pak vymáhá po jejím
majiteli.
Řada věcí však má svá nenásilná řešení a mnohdy se stačí na věc podívat i z té druhé strany, vyslechnout sousedský názor či jiný pohled na věc.
K sjednání nápravy není vždy nutný zásahu kompetentních a represivních institucí.

Část již provedených úprav porostů v blízkosti obecních silnic, situaci v dopravě značně zpřehlednily. Odstraněním a úpravou keřů, stržením
břečťanů ze sloupu elektrického vedení se stala
místní komunikace na Osadu bezpečnější jak pro
chodce, cyklisty tak i řidiče vozidel.
To, co se na první pohled jeví jako pěkné,
může ve finále způsobovat komplikace v dopravě. Stačí se porozhlédnout kolem sebe, kolik
takových nepřehledných míst v obci je. Nejsou
to vždy jen keře a větvě stromů zasahující až na
komunikaci bránící hladkému průjezdu z důvodu obavy odření vozidla či vlastního poranění,
ale také samotné oplocení zahrad, které je vystavěno bez či v nesouladu s vydaným stavebním
povolením. Samotnou kapitolou jsou parkující
8
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Je potřeba ještě učinit další nezbytné vyjadřovací
a schvalovací kroky a vyslechnout i řadu opodstatněných pozitivních i negativních názorů.
Své náměty a připomínky v oblasti zlepšení dopravní situace zasílejte na obecní úřad. Každý Váš
podnět bude řádně projednán dopravní komisí
s odpovědí. 
Mgr. Petr Gřes

Náměty a požadavky
S pozitivním ohlasem k instalovaným zpomalovacím prvkům na „Staré cestě“, eviduje dopravní
komise další požadavek k jejich umístění. Tentokrát se jedná o úsek cesty v části Palkovice-Dráhy. Žádost předložili obyvatelé domů v blízkosti
navrhované instalace. Zda k tomu dojde, se uvidí.
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Díl III – Nejčastější přestupky v dopravě na území obce
V posledních dvou číslech Palkovických listů
jsme si představili některé poslední změny v pravidlech a dopravních značkách. Tentokrát se podíváme na dodržování platné „silniční“ legislativy na
území Palkovic a Myslíku.
Nejčastěji se asi skloňuje dodržování nejvyšší dovolené rychlosti hlavně na krajských silnicích protínající naši dědinu. Většina z vás ví nebo už slyšela, že
s vyšší rychlostí vozidla se prodlužuje celková dráha
na zastavení vozidla. Logicky. Už ale méně lidí ví, že
rozdíl je i v nárazové rychlosti, a ten rozdíl je zatraceně významný. Rozdíl celkové dráhy pro zastavení vozidel jedoucích 50 a 60 km/h je u běžného
řidiče na suché vozovce cca 10 m (záleží na reakci
řidiče, stavu brzd a přilnavosti pneumatik na vozovce). V případě nárazové rychlosti – v místě, kde
vozidlo z rychlosti 50 km/h zpomalí na 0 km/h, tj.
bezpečně stojí před překážkou, má vozidlo brzdící
z šedesátikilometrové rychlosti aktuální rychlost cca
45 km/h. To je jako náraz na chodník, kdybyste vypadli z 6. patra… „Kouzlo“ spočívá v tom, že do výpočtu brzdné dráhy vstupuje druhá mocnina času
a rychlost tak neklesá lineárně, ale po parabole.
Na opačné straně nepřiměřené rychlosti je tzv.
„doprava v klidu“ neboli parkováni a odstavování vozidel. Časté nelegální (krátkodobé) parkování spatříte v křižovatce „U Kubalů“, kde policie pokutuje řidiče
vozidel stojících na tzv. „dopravním stínu“. Stáním na
této vodorovné dopravní značce č. V 13 je porušována jak Vyhláška č. 294/2015, kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,v plat.
zn., tak ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v plat. zn., § 27, o zákazu stání v křižovatce. Takový „dopravní stín“ organizuje dopravu
v křižovatce, zajišťuje prostor, kam lze zajet v případě potřeby vyhnutí se nehodě, ale hlavně v tomto
případě zajišťuje volný rozhled pro řidiče vyjíždějící
vlevo z vedlejší na hlavní pozemní komunikaci.
Další nelegální stání najdete prakticky po celé
obci a to v místech, kde jsou chodníky. Chodníky
jsou určeny pro chodce a (částečným) zaparkováním vozidla na minimálně širokých chodnících nutíte hlavně osoby s kočárky či vozíky vstupovat do
silnice a obcházet vozidlo po vozovce. Před časem
byla v Palkovických listech zobrazena fotka vozidel
stojících na chodnících před základní školou během třídních schůzek. Jak úspěšná, myslíte, může
být ve škole probíraná dopravní výchova, když
žáci vidí dopravní přestupky hned u svých rodičů?

K porušení zákona ale může dojít i při stání vozidla plně na vozovce. Zde se jedná o § 25 Zákona
o silničním provozu, kdy „při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy“. Při vědomí, že prostor mezi ploty
v bočních ulicích bývá okolo 8 m a sama vozovka
má v lepších případech na šířku cca 5,5 m, je stání
vozidel v těchto místech na okraji legálnosti. Sousedé prostorovou stísněnost ulice pravděpodobně
pochopí, řeší stejný problém. Projíždějící řidiči se
zemědělskou technikou nebo vozem na odpad už
mohou mít pro vaše odstavené vozidlo pochopení
méně. Nejhorší situace však nastane, pokud bude
okolo vašeho vozu potřeba projet k zásahu s velkým hasičským vozem. Je proto minimálně zarážející, že i v případě nové zástavby většího počtu
rodných domů (např. „Pod Rakovcem“), stavební
úřady developerům povolují šířku veřejného prostoru s obousměrnou pozemní komunikací 8 m.

V současné době jsou na území Palkovic i Myslíku pro přecházení krajských silnic stavebně řešená „místa pro přecházení“. Jejich existenci poznáte
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sníženou obrubou se slepeckou dlažbou, optickými
brzdami v jízdních pruzích a speciálním nasvětlením prostoru vozovky. Tato místa vyznačují relativně nejbezpečnější místa pro přejití vozovky, byť
chodcům řidiči vozidel nejsou povinni chodcům
zajistit nerušené přejití vozovky, tj. nemusí zastavit
či přibrzdit své vozidlo. Situace se ovšem změní, až
dojde k vyznačení přechodu pro chodce u zastávky
„Palkovice, rest. U Kubalů“ (a výhledově v blízkosti základní školy). V těchto případech se na řidiči
vozidel (a to i jízdních kol, apod.) bude vztahovat
povinnost § 5, odst. (2), písm. f) Zákona o silničním
provozu, která stanoví „řidič nesmí ohrozit nebo
omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro
chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce“.
Vedle nerespektování výše uvedené povinnosti
ze strany řidičů je potenciálním vznikem přestupku
i ignorování nové povinnosti kladené na chodce,
a to dle § 54 stejného zákona, odst. (1), který říká
„Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení
vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod
nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na
těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí
vpravo“. Stometrový úsek s přechodem pro chodce uprostřed bude v délce cca od autobusové zastávky směr Myslík až po vstup na starou lávku.

Po vyznačení přechodu pro chodce, tak již nebude možné např. legálně přejít přímo přes vozovku
mezi novou lávkou a autobusovou zastávkou směr
Myslík. Chodec v tomto směru si bude muset trochu „zajít“.
A nakonec přestupek, který pácháme pravděpodobně všichni jedoucí motorovým vozidlem
o třech a více kolech na Palkovické Hůrky z Myslíku či okolo rekreačního střediska. Na začátku
těchto přístupových komunikací je svislá příkazová
značka č. C 5a s celoroční platností. Ruku na srdce, kdo z nás příkaz (Vyh. č. 294/2015 Sb., v pl.
zn.) vyplývající ze značky „Sněhové řetězy“, tj.
„….pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě
hnací kola“ dodržujeme?
Jedná se o „úsměvný“ přestupek, ale v době
striktních právních výkladů zákona a snahy pojišťoven vyplácet co nejméně, si lze představit, že
absence řetězů může být důvod ke snížení pojistného plnění či bonusu v případě dopravní nehody
klidně i v létě. Dobrou zprávou je, že možností vyměnit stávající „plech“ značky za sklopnou variantu, je už projednávána na dopravní komisi.
Napsal: Josef Laža
Fotografie: Petr Gřes, Josef Laža
Díl I. – Aktuálně z dopravy
Díl II. – Nové dopravní značky
Díl III. – Nejčastější přestupky v dopravě na území
obce
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Jak se loučí deváťáci se základkou
Mohlo by se zdát, že úsilí nás, deváťáků, mělo
v posledním pololetí naší povinné školní docházky
skončit, ale nebylo tomu tak. Nikomu se nechtělo,
ale učit jsme se museli dál. A nejen to. Rozhodnutí, jakou školu si vybrat, aby nás naplňovala, bylo
docela složité. Přijímací zkoušky na střední školu
nebyly vůbec jednoduché, báli jsme se. My jsme to
však všichni úspěšně zvládli, protože jsme se pilně
připravovali. Na druhou stranu jsme si období posledního pololetí užívali.

Televizní soutěž Bludiště
Dne 7. února 2019 se naše třída zúčastnila soutěže Bludiště. Sestavili jsme čtyřčlenný tým ve složení Tereza Radová, Tomáš Bůžek, Laura Kubačáková a Eliška Václavíková. Společně se spolužáky,
třídní učitelkou Ditou Janošcovou, paní učitelkou
Denisou Chaloupkovou a šestou třídou, kteří povzbuzovali v publiku, jsme se vydali soutěžit!
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V Bludišti soutěží vždy dvě družstva, z nichž vítězí to družstvo, které získá ve všech disciplínách
nejvíce bodů - bludišťáků. Podle dosažené bodové
hranice pak získává ceny bronzového, stříbrného
nebo zlatého bludišťáka. V soutěži si na nás pořadatelé připravili vědomostní, ale i fyzicky náročné
soutěže. První kolo bylo docela obtížné, Tomáš musel vyšplhat po „totemu” pomocí kolíků až do výšky sedmi metrů a zazvonit na zvon dříve než jeho
protivník. Bohužel se mu to o kousek nepovedlo.
Přestože jsme si nemohli díky úvodní soutěži vybrat
témata, odpověděli jsme na všechny otázky úspěšně. Další disciplínou byla lanová dráha, v níž pro
nás Laura společně s Tomášem vyházeli 13 bodů.
Naše třídní, paní učitelka Janošcová, se zúčastnila

světelného pole, kde o kousek neuspěla, ale naštěstí ani protihráči na tom nebyli o nic lépe. V laserovém bludišti Terka s Eliškou obstály a získaly dalších
šest bludišťáků.
Vše mělo rozhodnout až poslední kolo, kdy
bylo naším úkolem poznat název díla s pomocí získaných indicií. Tým protihráčů však při páté
nápovědě, opravdu o vteřinu dříve než my, uhodl
odpověď a tím celou soutěž vyhrál. Útěchou nám
byla trička s logem bludiště a také bludišťák, kterého pro nás získala paní učitelka Chaloupková při
„tygřím skoku“.
I přes prohru nás soutěž při velké podpoře publika ohromně bavila a rádi bychom se jí zúčastnili
znovu.

Valentýnská diskotéka
V následujícím únorovém týdnu jsme pro ostatní spolužáky z druhého stupně připravili Valentýnskou
diskotéku. Vybírali jsme hudbu, vyzdobili jídelnu, vydávali občerstvení, připravili soutěže. Za nás, a snad
i za ostatní, spokojenost!

Televizní soutěž „Už tam budem?“
Další skupinka žáků z naší třídy reprezentovala
ZŠ a MŠ Palkovice v soutěži ,,Už tam budem?“,
která se natáčela 24. 4. v prostorách Malého světa techniky v oblasti Dolních Vítkovic. Úkolem našich zástupců, tedy Laury Kubačákové, Alana Hajduška, Rostislava Ježka, Terezy Radové a Elišky

Šotkovské, bylo porazit soupeře ve vědomostně-sportovních soutěžích. Museli jsme své znalosti
a dovednosti uplatnit v sedmi soutěžích. Čtyři
soutěže jsme s přehledem vyhráli, dvě bohužel
prohráli, pak přišla na řadu poslední, rozhodující.
Kdo uhodne vědce, bude vítěz. Odhalit Johanna
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Keplera se nepovedlo nám ani soupeřům, celkový výsledek záležel na předchozích soutěžích.
Bylo to tedy napínavé až do konce. Všichni drželi palce, ať je právě jejich tým vyhlášen vítězem,
a to se i stalo. Vyhráli jsme!
I přes naše velké nadšení jsme museli soustředit
všechny síly, abychom zvládli poslední část – boj
o výhry. Nechtěli jsme odcházet domů s prázdnou,
od výher nás dělily odpovědi na tři otázky, které

nám mohly otevřít tři bedny s cenami. Kapitánka
družstva čekala ve sprchovacím koutu, zda se ostatním podaří správně odpovědět, či nikoli. Za každou
špatnou odpověď byla Terka potrestána sprchou.
Nakonec sprcha přišla jen jednou a nám se podařilo otevřít dvě bedny, ve kterých jsme našli malé
občerstvení, mobilní telefony a poukaz na volný
vstup pro celou třídu do Světa techniky v Dolních
Vítkovicích. Všichni jsme si soutěž moc užili.

Sbírka Český den proti rakovině
15. května se vydali čtyři
žáci deváté třídy Natálie Bebčáková, Terezie Bebčáková,
Karolína Špačková a Rostislav
Ježek ve žlutých tričkách do
ulic Palkovic, aby svou účastí
přispěli ke sbírce Český den
proti rakovině. Tuto akci většina lidí zná jako Květinovou
sbírku, neboť jejím symbolem
jsou žluté kytičky. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha
a letošní ročník byl již dvacátý

třetí. Děti nabízely letáčky týkající se prevence nádorových
onemocnění plic, zájemci
si také mohli koupit kytičku
a tím přispět finanční částkou
na prevenci onkologických
onemocnění.
Přestože počasí účastníkům sbírky v letošním roce
úplně nepřálo, podařilo se
dětem vybrat částku 3.366 Kč.
Děkujeme všem za jejich podporu.
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Halda Ema
Pan učitel Pavel Tomalík pro naši třídu zajistil dne 21. 5. 2019 exkurzi ,,Halda Ema“, která se
nachází v Ostravě. Moc jsme si přáli, aby tato
exkurze vyšla, protože už byla dvakrát zrušena.
Ráno jsme se dopravili linkovým autobusem do
Ostravy, kde jsme byli přibližně v 9 hodin. Trolejbusem jsme pak pokračovali směrem k zoologické zahradě. Tam už čekala průvodkyně, která
nás na začátku seznámila s tím, jak exkurze bude
probíhat. Nejprve jsme vyplňovali pracovní listy,
díky kterým jsme se dozvěděli různé zajímavosti
o haldě. Po tomto úvodu jsme se vydali na cestu.
Celkem nás čekalo pět zastavení, na kterých jsme
si ve skupinkách do pracovních listů doplňovali

chybějící informace. Nakonec nás čekal výstup
na samotnou „Haldu“. Tvoří ji milióny tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů. Její povrch je
neustále zahříván vnitřními procesy. Právě proto
v zimě kolem Haldy není sníh. Je zajímavé vidět,
co všechno příroda umí. Počasí nám přálo. Ve
13 hodin nás autobus přivezl zpět do Palkovic.
Musíme říct, že se nám exkurze líbila.
Blížil se konec května a všichni už jsme věděli, na jakou střední školu v září nastoupíme.
Díky pocitu, že to nejnáročnější je za námi, jsme
si mohli naplno užívat třídní výlet do Prahy ve
dnech 22. 5. – 24. 5. 2019.

Třídenní výlet do Prahy
V brzkých ranních hodinách jsme odjeli z Hlavního nádraží v Ostravě s paní učitelkou Ditou
Janošcovou a Ludmilou Skarkovou. Cesta nám
rychle utekla a kolem deváté hodiny jsme dorazili
do Prahy. Poté jsme jeli do místa ubytování, do
Domova dětí a mládeže Klamovka. Jakmile jsme
se ubytovali, vyrazili jsme tramvají k metru a dojeli
na Václavské náměstí a poté k Pražskému hradu.
Začali jsme prohlídkou Zlaté uličky. U východu ze
Zlaté uličky na nás čekala paní průvodkyně, která
nás provedla hradem a Chrámem svatého Víta.
Celý den nám počasí moc nepřálo, stále poprchávalo. Jelikož jsme byli unaveni, užili jsme si další
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cestu metrem a pozdní oběd. Sladkou tečkou na
konec dne bylo kino. Po něm jsme si nakoupili snídani na další den a vyrazili zpět na Klamovku.
Druhý den jsme vstávali stejně brzy jako do školy. Po ranní hygieně a snídani nás paní učitelky provedly Vyšehradem, odkud jsme přes Nuselský most
prošli k Policejnímu muzeu. Když jsme přicházeli,
viděli jsme mnoho slavnostně oblečených zástupců
policie a hradní hudbu. Podařilo se nám zhlédnout
slavnostní slib nových členů Policie ČR. Pro některé
to bylo velmi přínosné, neboť dva žáci ze třídy nastoupí od září na Policejní střední školu v Holešově.
Po zajímavé prohlídce muzea jsme se autobusem

4/2019

přemístili do zoologické zahrady v Troji, kterou jsme
si prohlédli a také se zde naobědvali. Ze zoo jsme
se vydali na Petřínskou rozhlednu. K ní jsme dojeli
lanovkou a poté nás čekalo mnoho schodů, ale výhled v krásném počasí nám byl odměnou. Na Petříně jsme navštívili také Zrcadlové bludiště. Odtud
jsme došli na Karlův most, kde jsme obdivovali pouliční umělce a krásu Vltavy, z něho pak na Staroměstské náměstí, kde jsme viděli orloj a postupně

jsme došli až na Václavské náměstí, kde jsme se
mohli najíst, prozkoumat obchody a také se podívat
na sochu svatého Václava. Pak jsme se už dopravili
zpátky na ubytovnu.
Nastal poslední den našeho výletu. Po sbalení
a uložení věcí jsme začali s prohlídkou v Muzeu
čokolády a voskových figurín. Zde jsme se oblékli
do plášťů a po úvodním vysvětlení postupu a dodržování zásad při práci s čokoládou jsme si vyrobili
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hrou v němčině Rostislav Ježek, v soutěži Mladý
zahrádkář Tereza Radová, Eliška Václavíková, Eliška
Šotkovská, Kristýna Ochvatová, v soutěži BESIP Veronika Žídková, Eliška Šotkovská, Alan Hajdušek.

vlastní čokolády. Kromě muzea čokolády, kde byla
spousta informací o její výrobě, bylo v tomto muzeu mnoho podařených voskových figurín známých
osobností. Výlet jsme si ještě zpestřili plavbou na
lodi po Vltavě s výkladem o památkách. Pak už nás
čekala poslední zastávka v Praze, v Muzeu smyslů,
které bylo velice zajímavé. Mohli jsme zde otestovat
naše instinkty, smysly i chytrost. Myslím, že to bylo
příjemné zakončení výletu. Po hraní v muzeu jsme
se už ubírali k hlavnímu nádraží. Následovala pohodová cesta vlakem a večer už jsme byli doma. Výlet
v Praze jsme si všichni moc užili a neradi jsme naše
hlavní město opouštěli.
Všechny tyto akce byly třídními akcemi. Samozřejmě jsme pomáhali také se sběrem papíru
a reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích,
například ve sportovní gymnastice Vanda Gřesová, v atletice Adéla Mičulková, Laura Kubačáková,
Rostislav Ježek, Alan Hajdušek, Matěj Škuta, Vanda Gřesová, Kristýna Ochvatová, Tomáš Bůžek,
Jiří Kostka, Alexandra Radová, v konverzaci z německého jazyka Tereza Radová, v soutěži Jazyky

V červnu, snad i díky počasí, jsme začali mít pocit,
že prázdniny už jsou tady. Nicméně učitelé se tak
netváří a nutí nás k nadlidským výkonům. Ale stále
se máme na co na základní škole těšit. Protože jsme
v pořadu ,,Už tam budem?“ vyhráli volný vstup pro
celou třídu do Světa techniky v oblasti Dolních Vítkovic, čeká nás ještě jednodenní výlet do Ostravy.
S příchodem konce školního roku si stále více
uvědomujeme, že nás od září čeká nové školní
prostředí, kamarádi a učitelé, avšak na naší základku nikdy nezapomeneme a možná přijdou i chvíle,
že se nám po ní občas zasteskne.
Chtěli bychom poděkovat nejen učitelům, ale
všem zaměstnancům školy, kteří o nás devět let
pečovali.
Tereza Radová, Eliška Václavíková,
Veronika Žídková, Dita Janošcová

Česko-polské setkání
V letošním roce jsme se opět v rámci naší spolupráce setkali s polskými dětmi z Witkowic a Bujakowa, tentokrát za námi přijely do Česka. Ve
čtvrtek 16. 5 2019 jsme už Poláky kolem 10. hodiny

dopoledne netrpělivě vyhlíželi. Po příjezdu se
krátce občerstvili a šli jsme společně do tělocvičny
soutěžit. Učitelé si pro nás připravili různé disciplíny, například běh přes lavičku nebo slalom. Na
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jsme navštívili Pevnost poznání, kde jsme strávili
asi dvě hodiny. Všechny nás to tam hodně bavilo
hlavně proto, že jsme si mohli vyzkoušet a prohlédnout různé experimenty. Následně jsme šli
k Dolnímu a Hornímu náměstí a rozdělili se na dvě
skupiny - jedna skupina obědvala, druhá si prohlížela náměstí, nechyběla ani zmrzlina, protože
bylo horko. Pak se skupiny vystřídaly a mohlo se
jet dále do Mladečských jeskyní. Tam se nám asi
nejvíce líbil ten chládek, který byl uvnitř. S průvodcem jsme si prohlédli jeskyni a pak jsme se odebrali k autobusu.
Nakonec jsme se s polskými dětmi rozloučili
a čekala nás dlouhá cesta autobusem až domů.
Adéla Radová, 8. třída

konci soutěže se vyhlašovaly nejlepší týmy, ve kterých byly promíchané jak české, tak polské děti.
Pak jsme se převlékli a šli jsme do školy na oběd.
Odpoledne po obědě jsme jeli autobusem
do Aquaparku Olešná. Po hodině a půl koupání
v bazénu a ježdění na tobogánech jsme si udělali
procházku zpátky do školy. Během cesty jsme potkali děti z Witkowic, které byly místo aquaparku
na exkurzi v továrně Marlenka. Všichni jsme se sešli ve školní jídelně u večeře. Dojedlo se, a pro ty,
kteří ubytovávali polské žáky, si přijeli jejich rodiče.
Večerní program už zajišťovaly rodiny, většinou se
hrály hry, nebo se šlo na bowling a druhou večeři.
Druhý den byl sraz hned v 7 hodin ráno u školy a jeli jsme společně do Olomouce. Nejprve

Návštěva dětí ze ZŠ Hrčava
Na podzim v rámci 100 let výročí republiky žáci
naší školy navštívili Trojmezí, obec Hrčavu a tamější školu. Navázali jsme malá přátelství a na oplátku nás ve dnech 23. – 24. května navštívila „celá
škola“ z Hrčavy. Celá škola představuje 16 dětí ve
věku od 1. do 5. třídy. Složitým cestováním veřejnými dopravními prostředky dorazili až do Palkovic.
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Dopoledne jsme za doprovodu pana starosty Radima Bače prošli obecní úřad, navštívili jsme mateřskou školu na Habeši, prohlídli zdejší kostel i myslíkovskou kapli, projeli naši vesnici od přehrady až
po Kozlovice. Za jeho ochotu, vstřícnost, volný čas
a spoustu propagačních drobností jemu i ostatním
zaměstnancům OÚ patří velké poděkování.

4/2019
Po obědě se přidali naši žáci ze 4.B., kteří
s nadšením svým kamarádům ukázali naši školu
a hlavně předvedli volnočasové aktivity na chodbě, které velmi zaujaly. Následovalo opékání špekáčků v klubovně oddílu volejbalu, neboť počasí
bylo velmi nevlídné. Ale i přes soustavné drobné mrholení a množství bláta pod nohama jsme
museli hostům v podvečer předvést a zároveň
s nimi vyzkoušet obecní venkovní tělocvičnu za
areálem hřiště. To byl neskutečný úspěch a nadšení, přestože bláto krásně klouzalo nebo možná
právě proto. Tolik smíchu a radosti určitě stálo za

„trochu“ bláta, které snad bylo na dětech všude.
Palkovští se vraceli večer s úsměvem domů a děti
z Hrčavy usínaly plné dojmů ve třídě školní družiny. Dopoledne ještě rozloučení, předání drobných dárečků ve třídě a společná písnička „Okolo Frýdku cestička“. Pak už jen pár přátelských
slziček na rozloučenou a návštěva jela domů.
A my čtvrťáci jsme si slíbili, že Hrčavu, kraj, kde
lišky dávají dobrou noc, určitě musíme ještě navštívit. Když ne jako školáci, tak určitě jako výlet
s rodiči.
Mgr. Věra Krpcová
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Akce v 5.B
Tento školní rok byl pro nás velmi zajímavý. Byli
jsme součástí několika projektů, které nás moc bavily. Jedním z nich byla interpretace českých pohádek dětem v mateřské školičce. Každé pondělí vybraní žáci navštívili oddělení Hvězdička a Motýlek
a poutavým vyprávěním dětem zpříjemnili odpolední usínání. A zároveň si vyzkoušeli své rétorické
schopnosti.
I když se školní rok pomalu schyluje ke konci,
nás ještě čekají zajímavá setkání.

Ve čtvrtek nás ve škole navštíví pan F. Šulgan,
zaměstnanec pracoviště Správy CHKO Beskydy.
Téma přednášky bude: Medvědi a lidé mohou
spolu žít bez problémů.
19. 6. se zúčastníme besedy s paní Málkovou na
téma: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Školní rok 2018/2019 zakončíme společným výletem pátých tříd do Zoo Lešná, následovat bude
prohlídka Moravského krasu-propast Macocha.
Krásné prázdniny přeje 5.B

Školní roční projekt: Dopisy nejsou retro
si dopisovali a vyvrcholením projektu bylo, že nás
naši noví kamarádi z Mikulčic navštívili. První oční
seznámení bylo napínavé. Podle poznámek z dopisů jsme přemýšleli, kdo je doopravdy ten kamarád, s kterým si píšeme. Nakonec nás paní učitelka představila jmény a naše anonymní identita

Paní učitelka pro nás na školní rok 2018/19 naplánovala velký projekt. Chtěla nám přiblížit dobu,
ve které psaní dopisů a pohlednic byla samozřejmá věc. Vybrala nám školu v Mikulčicích, kam zaslala seznam s našimi jmény. Nikdo nevěděl, jak
kdo vypadá, a kdo byl komu vybrán. Celý rok jsme
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jídelny. Večer jsme ukončili zábavným programem
a dobrodružným přespáním ve škole. Následující
den jsme se museli s kamarády rozloučit. Protože
jsme si s nimi padli do oka, paní učitelky se domluvily a netrvalo dlouho a my jsme se vydali do
Mikulčic. Rozhodli jsme se, že se na naši výpravu
vydáme bez domluvené dopravy a postupně jsme
jeli autobusem, vlakem atd. Cesta byla zábavná
a velmi rychle nám uběhla. Naši kamarádi nás čekali na zastávce, kde nás vřele přivítali. V Mikulčicích bylo supeeeer, velmi jsme si užili program,
který si pro nás připravili.
Vše má svůj začátek, ale i konec. A my pevně věříme, že přátelství získané díky dopisům neskončí, ale bude pokračovat dále.
Žáci 5.B a paní učitelka Juřicová

byla prozrazena. Po seznámení jsme se vydali na
naši výpravu, která byla dobrodružnější, než jsme
si mysleli. Pár dní před tím bylo zjištěno, že na
místech, kde se budeme pohybovat, je medvěd.
Přes ochranáře přírody jsme se ale dozvěděli, že
už odešel. Pan starosta nám pro jistotu obstaral
myslivce, který nás doprovázel. Vycházeli jsme
z Myslíku. První zastávka byla na Myslíkovské vyhlídce, kde jsme se museli pochlubit překrásným
pohledem na naše pohoří, dále následovaly Myslíkovské Lurdy, Kubánkov a zpět jsme se vraceli
přes Palkovické hůrky. Musíme ale uznat, že výprava byla pro naše kamarády velmi náročná. Mnozí
z nich ještě nikdy nic takového neabsolvovali. Po
návratu do školy jsme si dali výbornou večeři, kterou nám připravily šikovné kuchařky z naší školní

Cykloturistický kurz VIII. třídy
V termínu od 28. do 30. 5. 2019 se žáci VIII. třídy
zúčastnili cykloturistického kurzu v Horce nad Moravou. Ubytováni jsme byli v Lovecké chatě v srdci

malebné krajiny Litovelského Pomoraví. Děti si
mohly vybrat ze dvou nabízených variant podle aktuální fyzické kondice. Během cyklovyjížděk
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jsme navštívili město Litovel s historickou radnicí
a pivovarem a obec Úsov. Tam jsme se zastavili
u židovské synagogy, židovského hřbitova, místního zámku a kaple Sv. Rocha. Rád bych pochválil

žáky za 140 najetých kilometrů i bezproblémové
chování. Cyklovýlet jsme si všichni užili, což bylo
podpořeno i příjemným počasím.
Mgr. Pavel Tomalík
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Přebor Povodí Ondřejnice Brušperk v lehké atletice
s malým zklamáním z neúspěchu jsme se vraceli
se 6 medailemi – 2 x první místo ve sprintu (Jakub
Mamula 5.r., Štěpán Seibert 3.r.) , 2x druhé (Jakub
Mamula 5.r a Šárka Bednářová 2.r., skok daleký)
a 2x třetí (Alexandr Boščík a Alena Jakubková 3.r.
sprint). V celkovém vyhodnocení škol jsme se
umístili na 6. místě.
Následující den se střetli na stejném stadionu
žáci 6. až 9. tříd z šesti škol. Opět za každý ročník
2 děvčata a 2 chlapci, avšak disciplíny měli čtyři – skok do dálky, sprint, hod a vytrvalostní běh.
Na každou disciplínu mohli být jednotlivci na rozdíl u malých dětí, kde jedno dítě musí zvládnout
všechny 3 disciplíny. Starší žáci získali medailí
13 a v pořadí škol se umístili na 4. místě. Všem
soutěžícím patří poděkování a pochvala za snahu,
úsilí a reprezentaci školy.
Umístění žáků 6.- 9. ročníku
Štěpán Zeman
6. r. 2. místo - hod
Tereza Ježková
7. r. 2. místo - skok,
		
3. místo - sprint
EliškaŠpačková
7. r. 3. místo - hod
Oliver Grzych
7. r. 2. místo - vytrvalostní běh
Adam Šrámek
7. r. 3. místo - sprint
Tomáš Krpec
8. r. 2. místo - sprint
Jiří Ryška
8. r. 3. místo - vytrvalostní běh
Adéla Mičulková 9. r. 1. místo - vytrvalostní běh,
		
3. místo - sprint
Laura Kubačaková 9. r. 1. místo - hod,
		
3. místo - vytrvalostní běh
Vanda Gřesová
9. r. 3. místo - skok
Mgr. Věra Krpcová

Jako každým rokem, tak i letos se naše škola
zúčastnila závodů v atletice na Přeboru Povodí
Ondřejnice v Brušperku. V úterý 4. 6. se 20 dětí
z 1. až 5. ročníku, 10 chlapců a 10 děvčat, vydalo do
Brušperku soupeřit s dětmi z dalších 7 škol z Povodí Ondřejnice. Každé dítě muselo předvést své
sportovní schopnosti ve třech disciplínách (skok
do dálky, sprint na 50 m a hod kriketovým míčkem). Mnozí s malou dušičkou a bolením žaludku,
neboť takové soupeření zažili poprvé. Všichni však
vydali veškeré své úsilí a bojovali se vší silou a nadšením. Konkurence byla veliká a sluníčko a přílišné vedro násobilo únavu. Někteří s úsměvem, jiní
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Zakončení kroužku Kytara
V pondělí 27. 5. se ve školní jídelně ZŠ Palkovice uskutečnilo závěrečné vystoupení dětí z kroužku Kytara. Vystupovali tam žáci prvního i druhého
stupně naší školy. Zazněly známé písničky, jako
třeba Na ostří nože, Já jsem muzikant, Okolo Frýdku cestička, Mám jizvu na rtu a další. Uváděla to
paní učitelka Martina Fatrdlová, která také kroužek

kytary vede. K velkému překvapení jak paní učitelky,
tak nás dětí, byla účast rodinných příslušníků veliká.
Druhý den jsme za odměnu šli s paní učitelkou
opékat párky, špekáčky a marshmallouny k ohništi za tělocvičnou. Po vydatném „naplnění bříšek“
jsme šli hrát různé hry. Obě akce se moc vydařily.
Vojtěch Hampl, žák 5. A

Zprávička ze zahradnického kroužku
Dne 16. 5. 2019 se konala soutěž Mladý zahrádkář na 5. ZŠ. Frýdku-Místku. Soutěžilo 14 našich
žáků ve dvou kategoriích: mladší žáci 4.-6. třída
- Filip Muroň, Tomáš Oliva, Vašek Kula, Kája Machálková, Roza Vyvialová, Monika Krpcová., starší
žáci 7.-9. třída - Nikol Kupčáková, Kája Bužková,
Adriana Polášková, Eliška Šotkovská, Eliška Václavíková, Terezka Radová, Kristýna Ochvatová, Zuzka Kulová. Všechny děti se moc snažily. Poznávaly

rostliny, plevele, semínka, bylinky, okrasné keře,
ovocné stromy. Mladší skupina psala test o 35-ti
otázkách. Starší měli otázek 40. Umístili jsme se
v první desítce.
Všem dětem moc děkuji za účast v soutěži a za
pěknou reprezentaci naší školy. Přeji Všem krásné
vysvědčení a nádherné prázdniny.
Vedoucí kroužku Libuše Kocichová
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MŠ Palkovice
Činnost mateřské školy byla v uplynulém období velmi pestrá, o čemž se můžete přesvědčit
v následujících článcích.

Velikonoční dílny
Na Velikonoce se dětí velice těší. Proto si předvelikonoční čas rády zkrátí nějakými činnostmi. Letos pro ně a rodiče připravily paní učitelky všech
tříd odpolední velikonoční dílny.
V předvelikonočním týdnu jsme ve všech třídách průběžně absolvovali velikonoční tvoření
s rodiči. Na výběr byla připravena řada námětů

nejrůznějších velikonočních dekorací. Ve třídě Sluníčko navíc děti rodičům předvedly „jarní pásmo“
písní, říkanek a tanečků. Ve třídě Květinka rodiče
shlédli prezentaci fotek z akcí celého školního
roku.
Všichni jsme si dílny užili a už nyní se těšíme na
další kreativní odpoledne v roce 2020.
25
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Kočárkový závod
V pátek 17. 5. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnil již 2. ročník „Závodu kočárků ve
sportovní chůzi“. Po registraci a zahájení v jídelně
místní školy se děti rozešly na jednotlivá stanoviště, kde plnily různé úkoly. Rodiče projevili zájem
o tematický fotokoutek, maminky o make-up artist, dětem se líbila mini karaoke show.
Samotný kočárkový závod byl odstartován
v 15 hodin před budovou školy, ale pro silný déšť

a bouřku byl nakonec závod přesunut do přízemí
ZŠ.
V závěru byli vyhlášeni vítězové kočárkového
závodu. Tašky plné odměn získaly všechny děti
a radost měli i vylosovaní účastníci tomboly, ve
které byly hodnotné dary.
Celkový výtěžek této charitativní akce byl věnován Aničce z Bruzovic na hypoterapii.

Dopoledne s Policií ČR
V úterý 4. června 2019 si pro děti z MŠ „Pod
Habešem“ připravila Cizinecká policie ze ZZC
Vyšní Lhoty program, ve kterém děti seznámila
s prací Policie ČR a obeznámila je s významem
loga „Pomáhat a chránit“. Děti si užily prohlídku policejních vozů, mohly si vyzkoušet uniformy
a různé pomůcky – pouta, štíty, ochrannou masku, taktickou vestu. Nejzajímavějším bodem programu pro děti byly ukázky výcviku policejních

psů, jejich poslušnost a dále shlédly ukázku dopadení nebezpečného pachatele pomocí policejních psů. Pro zpestření programu bylo dětem
předvedeno snímání otisků prstů. Ukázky se dětem líbily. Na závěr děti ze tříd „Květinka“ a „Sluníčko“ dostaly od policistů jako dárek pastelky
a logo Cizinecké policie. Děti mají slíbeno, že je
policisté navštíví příští rok znovu.
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Vítání občánků
„Když někde zavoní heřmánek, narodí se děťátko.“

ráno se všichni sešli v mateřské škole a následně
se přemístili do sálu Restaurace pod Habešem. Sál
byl vyzdobený, raut připravený, takže vše mohlo
začít. V těch letních šatičkách to holčičkám moc
slušelo, kluci rovněž vypadali dokonale.
Všichni se moc snažili, zpívali, recitovali a tančili
ze všech svých sil. Odměna byla sladká v podobě
výborné čokoládky a paní učitelky mají doma ve
váze krásné kytice. Vystoupení dětí se všem moc
líbilo.

V Palkovicích také zavoněl, a tak mohly děti
z MŠ „Pod Habešem“ ze třídy Sluníčko přivítat
nové kamarády, kteří budou za chvilinku také navštěvovat mateřskou školu.
Děti si společně s paní učitelkou Zuzkou
a Darjou připravily pásmo ukolébavek, básní a přidaly jeden taneček. Pro vzpomínku na tento den
vyrobily jako dárky papírová miminka. V neděli

Výlet na „Jarošův statek“
Konec dubna byl provázen krásným počasím,
sluníčko svítilo, bylo teplo a my jsme se těšili na
náš výlet.
Byl naplánovaný na „Jarošův statek“ u Studénky. Během cesty autobusem bylo k vidění mnoho
přírodních krás: kvetoucí stromy, srnka u lesa, hejno holubů, louka plná pampelišek.
Na statku už nás vyhlíželi. Po rozdělení do
3 skupinek na nás čekaly různé aktivity: hřebelco-

vání koníka, čištění stáje, krmení králíků, ale také
pomazlení a hlazení jehňátek a králíčků.
Také jsme se seznámili s tím, jak zvířátka žijí,
čím se živí, jak se jmenují jejich příbytky, jak se
mezi sebou dorozumívají, celkovou péči o ně.
V závěru jsme se proběhli a zdolali překážky
jako závodní koníci. Při zpáteční cestě do školky
jsme si sdělovali své zážitky, někteří usnuli a nechali si o nich zdát.

Školní výlet - „Liščí mlýn“
V jedné básni o indiánech se píše:

„Dnes pojedeme na výlet a už se moc těšíme“
toto si zpívaly děti od rána a vůbec jim nevadilo, že venku prší. Děti z MŠ vybavené gumáčky
a pláštěnkami se vydaly autobusem na výlet do
Liščího mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Těšily se na program pod názvem „Indiáni ještě nevymřeli“. Po příjezdu na místo viděly, že je
tomu tak. Děti přivítali indiáni a ti se jim pak po
celou dobu pobytu věnovali. Pomáhali při výrobě čelenek s indiánským jménem a ozdobným
pérem, připravili terče ke střelbě z luku, povozili děti na koníkovi, připravili zajímavé soutěže
o zvířatech. Pro děti byla zajímavá hra na různé
indiánské hudební nástroje, při které zazněl i radostný zpěv. Větší část programu proběhla pod
střechou.

Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa hopsasa,
chytají se do lasa.
Večer vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
“Mámo, mámo, máme hlad“,
snědí vlka a jdou spát.
Do spánku jim tiše vyjí
kojotové na prérii“.
Naše děti snědly oběd, který jim připravily paní
kuchařky do batůžků a do spánku jim tiše vrněl
autobus na zpáteční cestě do školky.
Učitelky MŠ Palkovice
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Divadelní představení „Co je štěstí?“
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Jestlipak víte, proč 3. června nemohlo 26 dětí
z Palkovic a Myslíku dospat? Protože byl tady velký
den – premiéra zatím posledního nastudovaného
kusu Dětského ochotnického souboru NAHLAS!
Na programu byla pohádka pro velké i malé s názvem „Co je štěstí?“ Děti po půlročním maratónu
zkoušek vložily do premiéry skutečně všechno.
I velkému umělci se stane, že vypadne text, i na
velkých jevištích se stane, že padne kulisa k zemi.
Ale co! Děti to vzaly s nadhledem a diváci ani nic

nepoznali (nebo byli tak hodní a nedali to znát).
V dalších dnech proběhly dvě reprízy pohádky –
jedna pro děti z mateřské školky Palkovice a Lhotka, druhá pro žáky nižšího stupně ZŠ a pro veřejnost. Celý Dětský ochotnický soubor NAHLAS! by
nemohl fungovat bez perfektní spolupráce s rodiči, kteří ochotně vyrábějí nebo shánějí kostýmy.
Velké díky za finanční podporu pak také patří obci
Palkovice.
Za Kulturní komisi Hana Brožová

Poděkování
jak odhodlaná nacistická armáda, tak důmyslné
obranné linie včetně československého opevnění,
kterého se Němci zmocnili po Mnichovské dohodě
před začátkem války. Střetu se zúčastnilo čtyřista
tisíc vojáků a stovky obrněnců.“
Tímto bych chtěl jménem vedení obce srdečně
poděkovat panu Jaroslavu Korytáři za skvěle zpracovaný dokument a neméně zajímavější besedu
k tématu. Tento film by si také zajisté velmi zasloužil stát se povinnou školní pomůckou při výuce
dějepisu.
Ing. David Kula, kulturní komise

V pátek 14. června se v Kulturním domě v Palkovicích uskutečnilo promítání nového českého
dokumentu Bitva o Ostravsko 1945 spojená s besedou s autorem Jaroslavem Korytářem. Celý film
pojednává o největší vojenské operaci na našem
území, která se bezprostředně dotýkala i naší
obce: „Ofenzíva Rudé armády spolu s československými vojáky, tankisty a letci začala v březnu roku
1945 a mířila skrz polské Slezsko přes Sudety do
nitra Protektorátu. Jejím cílem bylo osvobodit Ostravsko a připravit tak Třetí říši o poslední funkční průmyslové centrum. V cestě jim ovšem stála
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
Letos již popáté se v sobotu 13. července od
12.30 uskuteční Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti ve volnočasovém areálu za tělocvičnou. Program bude opět nabitý, v 9.00 proběhne
zahájení soutěže ve vaření guláše, v 12.30 bude
zahájení kulturního programu. V 13.00 se můžete
těšit na Šuba Duba Band, v 14.30 bude následovat Malá černá hudba z Karviné, v 16.00 Dechová
hudba Bludověnka a od 18.00 Dechová hudba Mistříňanka. Poté se v 19.00 uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ve vaření guláše. Po něm
bude následovat večerní taneční zábava.
Letos kulturním programem provede moderátor Českého rozhlasu Ostrava Artur Kubica. Na
stáncích bude připraveno pivo z řady pivovarů
a minipivovarů, bohaté občerstvení i soutěžní
guláše, které budete moci sami ohodnotit. Vítěze určí odborná porota i návštěvníci festivalu.

Připraven bude doprovodný program pro děti
i seniory Senior bez nehod. Vstupné zůstává
50 Kč, děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.
Ing. David Kula, kulturní komise
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Pozdrav od Michala Davida
Na začátku měsíce května jsme strávili celý týden
se zpěvákem Michalem Davidem. Našli jsme i chvilku, kdy jsme společně vzpomínali na jeho vystoupení
v roce 2007 u nás v Palkovicích. Tehdy si na pódiu
s ním zazpívali také členové zastupitelstva a Dožínky, ač nedosahovaly takových rozměrů jako dnes, se
zařadily mezi ty nezapomenutelné. Michal David Vás
všechny moc zdraví a posílá Vám psaný pozdrav.

Omluvte prosím kvalitu fotografie, kterou nám
v rychlosti do zahraničí poskytl Radek Němec
stáhnutím z videa, ve kterém si můžete akci připomenout.
https://www.youtube.com/watch?v=3qiyYkSvDcc
Důležité je ale to, že můžeme říci, že na Palkovice se nezapomíná.
Petra Opělová
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Frýdecko-místecký festival vína
Dne 8. 6. se konal v areálu bývalé tkalcovny
Slezanu nový festival vína pořádaný pod záštitou
města Frýdku-Místku. Kromě známých vinařství
z Jižní Moravy a Slovenska zde byly představeny
i vína z okolí Frýdku-Místku. Místní spolek vinařů zde zastupoval náš rodák, vinař a zakladatel
spolku pan Jaroslav Pavlíček. Přírodní vína od vinařů, kteří je produkují s láskou a určitě ne za
vidinou zisku ochutnávali návštěvníci se zvědavostí a byli překvapeni jednak chutí a také tím,

že např. v Palkovicích, Tiché či Horních Bludovicích je možné se něčím takovým zabývat. Z Palkovic byla přímo na místě ochutnávka Hibernalu
od Jarka Pavlíčka a směska s největším podílem
odrůdy Solaris od Radima Bače. Zájemci mohli
také vyslechnout přednášku o víně, kterou si Jarek připravil.
Děkujeme Jarkovi i Radimovi za propagaci Palkovického vína.
Iva Pustková
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TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Výprava na Čupek je oázou klidu

Dříve velkolepá turistická útulna, dnes
chátrající objekt nevalného vzhledu. I přesto
má vrchol Metylovické hůrky co nabídnout,
pokud se k němu vydáte třeba nedělní procházkou nebo se rozhodnete pro prázdninové
přespání v přírodě.
„Za krásného počasí jsme se sešli na Bařině.
Bylo nás jen šest, ostatní asi měli nějakou práci.
Po zahájení jsme měli za úkol hodit pěti kameny
do čtverce. Zvítězil Kukadlo.“ Tak začínala výprava
turistického oddílu Modré šípy na Čupek zhruba
před třiceti lety zpátky. Na vrchol vede několik cest
a jedna z nich může začínat od Bařiny vzhůru po
louce přes ovocné sady a kolem Rokle smrti, kudy
šla také tenkrát parta kluků pod vedením Jindřicha
Plačka. K Rokli smrti se mimo jiné váže i pověst

o jistém člověku na koni. „Ten byl prý pronásledován, dostal se až na okraj rokle, kde se jeho kůň
nešťastně zabil. Jiná pověst zase vypráví o kravách, které se pásly na okraji rokle a s jednou se
utrhl břeh,“ říká vášnivý turista a bývalý vedoucí
Modrých šípů Jindřich Plaček. V Rokli smrti bývala
také malá pamětní deska jako upomínka na amerického letce, který byl ke konci druhé sv. války sestřelen poblíž Čupku (ta byla nahrazena památníkem s pamětní deskou a fotografií padlého letce).
A znáte názvy stromů, které zde rostou? Víte,
jak se v lese orientovat podle světových stran?
Znáte všechny okolní vesnice? Po vzoru skautíků
můžete i dnes drobnými úkoly okořenit svým dětem procházky lesem, který se ovšem za ta léta
změnil.

Smutný konec turistické atrakce
Ačkoliv samotná Metylovská hůrka se svou nadmořskou výškou 523 m není žádným extra turistickým lákadlem, v minulosti se o jeho atraktivitu
zasloužili manželé Závodní z Metylovic a v roce
1933 tu postavili turistickou útulnu, která sestávala
z kuchyně, výčepu a ubytovací části. Prvními hosty
byli hudební a výtvarní umělci a dokonce se tu pořádaly tzv. čaje o páté. Později (ve 40. letech min.
stol.) zde Sokolové začali s tradicí pálení hranice
v upomínku na Mistra Jana Husa.
Po znárodnění v roce 1948 připadl objekt Jednotě, od které ji odkoupil Důl Šverma, aby ji v roce
1968 prodal Dopravnímu podniku města Ostravy.
Objekt začal sloužit jako rekreační středisko pro
zaměstnance DPMO a také pro občany NDR.
Na konci osmdesátých let bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí, která však nebyla nikdy dokončena. Po revoluci v roce 1989 byla tato budova vrácena v rámci restitucí dědicům původních
majitelů. Ti se ovšem nemohli shodnout na jejím
dalším využití, takže budova bohužel začala postupně chátrat až do dnešní podoby.
„Vrcholové“ občerstvení bude tedy čistě ve vaší
režii.

Na vrchol Čupku vede několik cest – například
také od zastávky Čihadlo v Metylovicích a nahoru
po žluté značce nebo z druhé strany z Hodoňovic od hostince U Čendy. Naše trasa vede z Rokle
smrti lesem přes palouk se zastřešeným tábořištěm a vzhůru k vrcholu po lesní cestě mezi stromy (nebo oklikou po asfaltce navazující na trasu
z Metylovic). Z úpatí Čupku se otevírají výhledy na
okolní vršky v čele s nejvyšším vrcholem Beskyd.
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Cestou necestou ke studánce
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Jedním z cílů po cestě z Metylovic na Čupek
byla dříve i studánka, ke které se sjížděli místní
i z okolních vesnic pro vodu. „Dnes je již studánka
bohužel zanesená a neslouží,“ připomíná s lítostí
Jindřich Plaček, a pokud byste ji hledali na jaře
či v létě, budete si muset navíc proklestit cestu
vysokou trávou přes louku.
Rádoby turistický ráj na vrcholu Čupku nyní
ožívá alespoň jednou v roce při tradičním výšlapu. Na rozdíl od Palkovjanů (kteří podnikají novoroční výstup na Kubánkov), se Metylovjané vydávají na svou hůrku už na Silvestra. Poslední den
v roce se z vrcholku kopce line hudba a všeobecné veselí a dokonce zde zavítá i sám Lašský král
se svou družinou, aby požehnal novému roku.
Nechybí ani přespolní kuchyně s občerstvením

a k posezení poslouží místo bývalého rekreačního zařízení malý dřevěný přístřešek s lavičkami
a stoly.
5. července letošního roku bude na Čupku
posvěcen panem farářem Bronislavem Wojnarem dřevěný reliéf Cyrila a Metoděje. Slavnostní
akce bude zahájena ve 14 hodin Lašským králem
a starostou Metylovic. Pro rodiny s dětmi bude
k výstupu na Čupek připravena soutěžní trasa
s plněním různých úkolů.
(Bližší informace webových stránkách obce
Metylovice: www.metylovice.cz)
Kromě několika málo aktivit v roce je Čupek
spíše oázou klidu, kterou po rušném pracovním
týdnu mnozí ocení.
Mgr. Lenka Vašková
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování
V měsíci květnu jsme hýřili aktivitou, počínaje
vycházkou, následně zájezdem, pak přátelským
posezením a konče účastí na sportovních hrách
seniorů. Ale pojďme si jednotlivé akce přiblížit.
Dne 1. 5. 2019 jsme májový měsíc zahájili již
tradiční prvomájovou vycházkou do blízkého
okolí. Tentokrát jsme vycházeli od myslíkovské
kaple, od které 16 účastníků zvládlo náročnější
výstup ke Králově a Kozlovické hoře. Po prohlídce
„Zlaté studánky“ jsme pokračovali na Babí horu
a na vyhlídku Na Magoni. Opět se nám otevírala
nádherná panoramata, zejména na okolní vesnice
a města, ale především na ladné kopečky našich
Beskyd. Pak jsme prošli Skalním vrchem a kolem
pozůstatku restaurace Habeš pod sjezdovku.
Odtud už naše kroky směřovaly neomylně do
Hospůdky Tomis, kde jsme si doplnili vyčerpané

kalorie. I nádherné májové počasí určitě přispělo
k velké spokojeností všech účastníků s touto tradiční akcí.
Dne 15. 5. 2019 jsme uskutečnili letošní první
zájezd do Lešné a Vizovic. Vyjeli jsme na Žofii, tj.
za deštivého počasí, ale objednané počasí nás
nezklamalo. Po prohlídce unikátního zámku v Lešné jsme si prošli nádhernou zoologickou zahradou. Velmi silným zážitkem byla možnost krmit
Siby Ománské, druh rejnoka, ladně se pohybující
v obrovském bazénu. Naše putování jsme ukončili
exkurzí ve světoznámé výrobně pálenek - Rudolf
Jelínek, Vizovice. Při závěrečné degustaci jsme usilovali o zvýšení ukazatele ve spotřebě alkoholu na
obyvatele republiky. Dodnes nevíme, zda se nám
to povedlo. Děkujeme Ing. Jiřímu Bužkovi za výborně zorganizovaný zájezd.
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v Třinci, v nádherné městské sportovní hale.
Deštivé počasí způsobilo vrásky pořadatelům,
protože některé disciplíny museli přemístit z přilehlého atletického stadionu do sportovní haly.
K prozkoumání této akce jsme vyslali dva kontrolní brouky v podobě Josefa Gavlase a Vladimíra
Kiše, kteří soutěžili v 10 disciplínách za neúnavné
podpory svých manželek. Díru do světa jsme sice
neudělali, ale aspoň malou náplastí a povzbuzením snad do dalšího sportovního zápolení bylo
třetí místo prvně jmenovaného v běhu s tenisovým míčkem na tenisové raketě, kdy soutěžilo
410 seniorů. Vážnost této akce podtrhla účast primátorky Třince paní Věry Palkovské, která sportovní hry zahájila, předávala medaile a hry rovněž
ukončila. Při propagaci této akce i města Třince si
počínala velmi zdatně. Děkujeme pořadatelům
a především hlavnímu rozhodčímu panu Karlu
Moškořovi za to, že si máme kde hrát a navazovat další přátelství mezi seniory. Malým a utajeným přáním našeho výboru je postavit družstvo
pro další krajské hry seniorů v roce 2020.

Dne 29. 5. 2019 jsme si společně zavzpomínali
na akce z počátků Senior klubu, za účasti bývalých
členů výboru Oskara Bílka, Olgy Kvapilové, Růženy
Mališové, Ivy Mičulkové, Jiřiny Perutíkové, Marie
Sikorové a Viléma Vlka. Ostatním třem pozvaným
(Josefu Chlebkovi, Jarmile Lederové a Ing. Stanislavu Vašínkovi) zabránil v účasti zdravotní
nebo rodinný stav. Po občerstvení se vzpomínalo
a vzpomínalo. Zejména pan Vlk nás rozveselil zážitky z některých akcí klubu. Naše setkání navštívil
i starosta Radim Bača, který předal přítomným pamětníkům dárek. Chtěli jsme tímto aspoň trochu
poděkovat bývalým členům výborů za jejich obětavou a nedoceněnou činnost pro klub, kterou vykonávali na úkor svého volného času, který mohli
věnovat svým koníčkům a především rodině. Ještě
jednou Vám moc děkujeme a přejeme do dalšího života jen to nejlepší a těšíme se na spolupráci
a setkávání.
Dne 29. 5. 2019 pořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 5. ročník Krajských sportovních her seniorů 2019 uspořádaný
38
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A co nás čeká?

Společenská rubrika:

Na středu 17. 7. 2019 plánujeme druhý zájezd
v tomto roce, a sice do Buchlova a Buchlovic, s odjezdem v 7.15 hodin od Kulturního domu. Jeďte
s námi navštívit další místa naší krásné vlasti. Přibalte dobrou náladu a svěží krok, stačí i méně svěží. A pomalu šetřete na srpnové smažení bramborových placků.
Doporučujeme Vám sledovat naše vývěsky, na
kterých se objevují i neplánované akce, např. vycházky do okolí obce.

V měsíci červenci 2019 oslaví svá kulatá životní
jubilea Ing. Jaromír Charvát, Rotraut Kroláková, Anna Lančová a Eduard Rada, všichni z Palkovic a Marie Skurková z Myslíku. V měsíci srpnu
2019 pak Oskar Bílek, Ota Brudný, Ludmila Mívaltová a Jarmila Zemanová, všichni z Palkovic
a Alois Davídek z Myslíku. Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme jim šťastné zdraví,
rodinnou pohodu a nezlomný životní optimismus.
Za výbor Senior klubu Palkovice
Mgr. Josef Gavlas, jednatel
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SPORT
Úspěch Palkovických jachtařů
Ve dnech 18. – 19. 5. 2019 se naši „finnaři“
účastnili pohárového závodu na přehradě Rozkoš.
V této olympijské třídě finn se sešlo 18 nejlepších
závodníků z celé ČR. Po 4 odjetých rozjížďkám
v sobotu a jedné v neděli se našim borcům podařilo zajet skvělý výsledek: Patrik Ščerba 3. místo,
Kamil Ščerba 5. místo.
Na úspěchy navázali 1. - 2. 6. 2019 znovu na
pohárovém závodě na Velkém Dářku, kde se sjelo
25 lodí této lodní třídy včetně olympionika Ondry
Teplého. V sobotu se odjely 4 rozjížďky, v neděli
nefoukalo, umístění našich: Kamil Ščerba 3. místo a Patrik Ščerba 13. místo.
Gratulujeme.
Kamila Ščerbu a ty nejlepší finnaře z celé České republiky, Slovenska a Polska můžeme vidět 21.-23. 6.
2019 na přehradě Olešná při konání závodu FINN
MASTERS, všechny příznivce zvou pořadatelé.

Odkazy: rajče net - závod na Rozkoši
https://finnclass.cz/article/973 - závod na Velkém Dářku
Za Jachting Palkovice:
Kamil Ščerba (CZE 63) – předseda oddílu
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Odbor ASPV (Asociace „Sport pro všechny“) - soutěže CPP
Regionální soutěž CPP
Rok se sešel s rokem a my jsme se v sobotu
4. 5. 2019 opět zúčastnili regionální soutěže CPP
„Medvědí stezka“ – závod v turistických dovednostech a znalostech, který se i letos uskutečnil
v Mošnově. Celý týden před soutěží pršelo a bylo
zima, čemuž museli organizátoři přizpůsobit i trať.
V sobotu se na nás ale usmívalo sluníčko a bylo
i poměrně teplo, takže se nám závod vydařil.
Na trati dlouhé cca 5 km předváděli soutěžící své znalosti ze zdravovědy, kulturně poznávací
činnosti, fauny a flory, vázání uzlů, orientaci mapy,
práci s buzolou, hod na cíl a další.
Naši závodníci si vedli velmi dobře. Získali
11 medailí a do krajského kola postoupilo 8 hlídek.

3. místo

Starší žákyně IV
Eliška Ručková, Adéla Radová

1. místo

Dorostenky
Bára Šidelková (Palkovice),
Eliška Majerková (Kunčice p.O.)
Eva Martinová, Anežka Sochová
Hana Polášková, Kateřina Žváková
Eliška Kubalová (Palkovice),
Lucie Chovančíková (Kunčice p.O.)

4. místo

Mladší žáci
Tomáš Menšík, Václa Kološ

1. místo

1. místo

Starší žáci IV
Matěj Huďa, Jiří Ryška

1. místo

2. místo
3. místo

Dorostenci
Ondřej Šnajder, Michal Bužek

1. místo

Výsledky:
Mladší žákyně
Sofie Zhorelová, Marie Kopřivová
Tereza Matulíková, Anežka Bužková,
Markéta Bužková
Elli Jurčová, Nikol Matulíková

Starší žákyně III
Viktorie Krčová, Karolína Machálková
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1. místo
2. místo
3. místo
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Máme přeborníky Moravskoslezského kraje
Na krajskou soutěž CPP 27. 5. 2019, která se uskutečnila rovněž v Mošnově, jsme se všichni těšili. Počasí k nám bylo opět velmi shovívavé. S náročnou
tratí jsme se všichni poprali velmi dobře a ve čtyřech
kategoriích jsme se stali krajskými přeborníky.
Výsledky:
Mladší žákyně II
Marie Kopřivová, Tereza Matulíková
Elli Jurčová, Nikol Matulíková

1. místo
4. místo

Starší žákyně IV
Adéla Radová, Eliška Ručková

3. místo

Dorostenky
Eva Martinová, Anežka Sochová
Kateřina Žváková (Palkovice),
Eliška Majerková (Kunčice p.O.)

2. místo

Mladší žáci
Tomáš Menšík, Václav Kološ

3. místo

Starší žáci IV
Jan Ryška, Matěj Huďa

1. místo

Dorostenci
Michal Bužek, Ondřej Šnajder

1. místo

1. místo

Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka
Republikové finále soutěže CPP se konalo ve
dnech 14. - 16. 6. 2019 v Českém ráji. Letos se na
start postavil rekordní počet hlídek, a to 157. Závodníky čekalo na šesti kilometrové trati, kromě plnění
různých úkolů, především úmorné vedro. My jsme
měli štěstí, že jsme byli nalosováni do prvního bloku,
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takže naše hlídky vybíhaly v dopoledních hodinách.
Naši závodníci si v soutěži vedli velmi dobře. V hlavním závodě jsme získali dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V nočním orientačním běhu staršího
žactva a dorostu naši kluci Ondřej Šnajder a Michal
Bužek dokonce zvítězili.
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Výsledky:
Anežka Sochová, Eva Martinová
Ondřej Šnajder, Michal Bužek
Jan Ryška, Matěj Huďa
Hana Polášková, Kateřina Žváková
Nikol Matulíková, Tereza Matulíková

Bára Šidelková, Eliška Majerková
Adéla Radová, Eliška Ručková

2. místo
2. místo
3. místo
6. místo
8. místo

11. místo
18. místo

Moravskoslezský kraj obhájil prvenství z předchozích let a opět si domů odváží putovní pohár
pro nejlepší kraj.
Za odbor ASPV Martina Mertová

Přeborníci České republiky ve sportovní gymnastice
17. 5-19. 5. 2019 se konala republiková soutěž
ve sportovní gymnastice ČASPV (Česká asociace
„Sport pro všechny“). Každoročně se závody konají ve sportcentru Doubí u Třeboně, které je pro
děti skvělým areálem se sportovním využitím.
Z důvodu velké účasti byla soutěž rozdělená do
dvou závodních dnů, v nichž startovali také odchovanci palkovického gymnastického oddílu Jan Provazník, Karolína Bužková, Vanda Gřesová
a Kristina Gřesová, kteří v současné době závodí
za TJ VP Frýdek-Místek 11. ZŠ.

Honza se svým týmem, který byl doplněn závodníky z Havířova, cvičil ve III. kategorii, která
je určena pro závodníky od 12 do 13 let. Předvedl se na čtyřech nářadích, a to na kruzích,
hrazdě, přeskoku a prostných, kde zacvičil obtížnou sestavu s akrobatickými a silovými prvky
a povedla se mu na jedničku. Díky svému výkonu se Honza stal „Přeborníkem republiky – České
asociace sport pro všechny - pro rok 2019“. Také
celé jeho družstvo zazářilo a vyhrálo svou kategorii.
43
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Kája s Vandou cvičily v jednom týmu ve IV. kategorii, který byl doplněn závodnicemi z Paskova
a Oder. Holky se předvedly na přeskoku, hrazdě,
prostných a kladině, které se děvčata vždy obávají, a na které svůj závod započaly. Bohužel pro
Vandu to nebyl nejšťastnější začátek závodů a zaznamenala dva pády. Svou chuť si ale spravila na
prostných, kde obě děvčata dostala velmi vysoké
známky. Kája svůj závod zacvičila čistě a mohla se
tak radovat z nejvyšší příčky a titulu „Přebornice
České republiky“. Vanda nakonec skončila na krásném 6. místě z 39 závodnic. Jako družstvo si dívky
odváží domů zlaté medaile.
Za dorostenecký tým, se svou kolegyní z oddílu a závodnicemi z Oder, startovala Kiki Gřesová. Na přeskoku a prostných ukázala svou kvalitu
a mohla se pyšnit vysokými známkami. Hladký
průběh závodů narušila malá chyba na kladině, ze
které jednou spadla, ale i tak byla se svým výkonem spokojená. Na vyhlášení výsledků nechyběla
radost, protože se umístila na krásném 2. místě
s těsným odstupem od nejvyšší příčky. Jako družstvo získaly holky titul „Přebornice republiky“.
Petra Tobiášová, trenérka oddílu
sportovní gymnastiky TJ VP FM
44
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TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
opět Vás zdravíme v myslíkovském okénku.
Teplé dny už začaly, prázdniny a čas dovolených
se nepřetržitě blíží. Máme polovinu roku za sebou, podívejme se, co jsme za půl roku opět
stihli. 19. května se konal „Pochod okolo Palkovic“
kde letošní zakončení bylo na Myslíku – SKSC.
Počasí vyšlo parádně. Účastníkům pochodu jsme
mohli nabídnout širokou nabídku pochutin a tekutin. Od 14 hodin na to navazovala „Palkovická
struna“. Této akce se mnozí z nás účastnili poprvé a opravdu jsme byli překvapeni, jak hudebně nabitá akce to je. Konec patřil za mě osobně
naprosto famózní kapele v tradičních skotských
převlecích a kluci to rozjeli na plné čáře. To si myslím, že na Myslíku ještě nebylo. Děkujeme organizátorům za netradiční hudební zážitek a já
děkuji všem sokolům, kteří zajišťovali catering
a obsluhu.
2.6 proběhl „Dětský den na Myslíku“ ve stylu řemesla. Bylo 6 stanovišť (výroba dřevěných
budek - Pavel Adamovský, sázení kytiček - Jarek
Pavlíček, šití rybiček - Jana Spěváková, ruličkování - Lenka Vyvialová, keramika- Hana Ovčačíková
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a elektrika – Michal Tkáč). Tady bych se jen krátce zmínila, že je fajn, když se zapojují i mladší ročníky, protože když něco umíš tak to ukaž.
A náš Míša je velice talentovaný a ochotný se zapojit, ale i pomoct při akcích. Pokud by se někdo
chtěl takto zapojit, tak aktivitě se meze nekladou
a budeme jen rádi. Je to pěkný příklad, že není
nutné sedět jen „za pecí“ hrát hry na pc nebo
mobilu, ale využít svého talentu, ale i oblasti svého zájmu pro něco prospěšného. Děti, ale i jejich
rodiče vyzkoušet ať už tradiční nebo pro někoho
netradiční úkoly. Poděkování patří i další podpoře
na stanovištích, protože někdy v jedné osobě by
se to nedalo zvládnout. Děti si mohly své výtvory odnést domů a těšit se z nich i nadále. Hasiči
opět zajistili pěnu, která každoročně slaví úspěch
podobný vyhlašování slavíků. Děkujeme všem
umělcům a kutilům, že nás podpořili a stanoviště
si krásně a poutavě připravili. Chtěli bychom poděkovat panu Závodnému za bezplatné dodání
květináčů. Díky za perfektní spolupráci s našimi
hasiči a za pomoc při organizaci. Celková účast
nás překvapila. Zapsaných dětí bylo okolo 120.
Ale odhad byl přes 350 příchozích. Překvapilo
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nás, že přijeli i lidi z Ostravy, kterým někdo tuto
akci doporučil a hodně lidí bylo i z Frýdku-Místku, kteří si to našli přes fcb nebo slyšeli o nás
a přijeli se podívat. Těší nás pozitivní ohlasy, které
jsme letos slyšeli. Děkujeme a je super, že jste přišli, i když nabídka z okolních vesnic rovněž byla
nabitá a poutavá.
Jak jsme již informovali, opět se nám podařilo
pro rok 2019 získat příspěvek 10.000 Kč na sportovní vybavení z Nadace OKD – „Srdcovka“ pro
projekt „Sportovní pomůcky a vybavení do tělocvičny“. Tyto prostředky budou využity pro nákup sportovního vybavení do tělocvičny (žíněnky,
drobné sportovní pomůcky). Tímto bychom chtěli
poděkovat „patronovi“ projektu a nadaci OKD –
Srdcovka“ za podporu i pro tento rok. Dále jsme
jako v předešlých letech zažádali obec Palkovice
o dotaci. Dotace je opět o něco vyšší než v roce
2019, tímto děkujeme obci za podporu.
Nyní nás čeká v polovině července fotbal a po
létě odstartují další akce Myslíkovské odpoledne,

Branný den, Vánoční dílna, Mikuláš, Turnaj ve
stolním tenise. Finanční prostředky budou opět
a jsou již nyní čerpány tak abychom Vám připravovali kulturní a společenský program a hlavně,
aby nebyla na Myslíku nuda!
Těšíme se na Vás
Za TJ Sokol Myslík H@H
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Mistrovství České republiky v turistickém závodě
V sobotu 22. června 2019 se na území obcí
Palkovice a Metylovice konalo Mistrovství České republiky v turistickém závodě, pod záštitou
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo
Vondráka, CSc.
V tomto vydání vám aktuálně přinášíme výsledky a několik fotografií.
Nejmladší žáci:
Tomáš Menšík 

9. místo

Mladší dorostenci:
Vít Jakub Pavlas 

3. místo

Starší dorostenky:
Kateřina Žváková 
Hana Polášková 
Anežka Sochová

2. místo
5. místo
6. místo

Starší dorostenci:
Ondřej Šnajder 

7. místo

Ženy A:
Kateřina Vyvialová 

5. místo

Muži A:
Petr Bílek 
Jiří Bajtek 

4. místo
6. místo

Muži B:
Tomáš Huďa 

12. místo

Open kategorie:
Monika Matulíková 
Petr Pavliska 
Nikol Matulíková 
Michal Řezníček 
Marie Kopřivová 
Tereza Matulíková 
Valérie Šupinová 

3. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo

Český pohár
Do této soutěže se započítávají 3 nejlepší výsledky ze čtyř republikových závodů.
Petr Bílek 2. místo
Kateřina Žváková 2. místo
(podrobnější výsledky zatím nejsou k dispozici)
Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci
oddílu i naší obce. Děkujeme rovněž všem sponzorům a organizátorům, bez kterých bychom
tuto soutěž nemohli uskutečnit. Podrobnější informace o celé soutěži si budete moci přečíst v
příštím čísle.
Vedení oddílu Žlutý kvítek
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SPOLKY V OBCI
Turnaj v kuličkách

Ve středu 8. května 2019 úspěšně proběhl první
ročník turnaje v kuličkách na novém dětském hřišti
v Palkovicích. Turnaj pořádala Pionýrská skupina
Miloše Sýkory.

V letošním prvním ročníku turnaje zvítězili:
Veteráni Soňa Miliánová
Děti Roman Mohyla
Trpaslíci Vítězslav Spěvák

Zúčastnilo se celkem 29 hráčů, kteří soutěžili ve
třech kategoriích. Veteráni, děti a trpaslíci s věkovým rozdílem 2 roky až 60 let.

Doufáme, že i Vy si přijdete zacvrnkat na nové
dětské hřiště se svými dětmi či vnoučaty a těšíme
se, že se zase za rok sejdeme u důlku.
Pro ty, co neznají pravidla, jsme je vyvěsili na
dětském hřišti v Palkovicích u místa, kde můžete
kuličky hrát. Tedy jediné co potřebujete, je pytlík
kuliček a dobrá nálada.
Za pořadatele vedení oddílu Lesních Skřítků

Turnaj trval celé tři hodiny. Vítězové si odnesli
sběratelské sady kuliček dle vlastního výběru. Také
jsou zapsáni pro další ročníky na putovní desce
turnaje.
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ZAHRÁDKÁŘI
Zájezd za jarní Florii do Kroměříže
V sobotu 4. května 2019, po opět propršeném
celém týdnu konečně vykouklo sluníčko a zahrádkáři, spolu s chovateli a obyvateli Palkovic hned
z rána vyrazili na cestu do Kroměříže. Čekala nás
návštěva jarní Florie v Kroměříži na výstavišti. Letošní téma expozic byl květinový zvěrokruh ve hře světel a stínů. Součástí venkovních okrasných zahrad
bylo aranžování na téma čtvero ročních období.
Stejný nápad – sobotní návštěvu výstavy, měla
spousta dalších lidí, ale na tak velkém výstavišti jsme se všichni hezky střídali, jak u prodejních
stánků, stánků s občerstvením a také u pódia. My

měli štěstí a v sobotu odpoledne tam zrovna vystupoval Vladimír Hron.
Počasí nám po celou dobu opravdu fandilo a zapršelo až v neděli. Takže všichni úspěšně nakupovali,
koukali, fotili, koukali a nakupovali… V mnoha prodejních stáncích jsme si mohli zakoupit od přísad,
letniček, bylinek, keřů, stromů, kytiček a dalších potřebných věcí na zahradu, úplně všechno. Však taky
pan řidič koukal, co všechno se do autobusu vešlo.
Fotografie najdete: http://palkovice-zahradkari.
rajce.idnes.cz/
Lenka Žaarová za ZO zahrádkářů v Palkovicích

Zájezd do Polských zahrad
V sobotu 18. května 2019 jsme za slunečného počasí vyjeli do Piszarzowic na výstavu azalek a rododendronů. Trošku se nám to zkomplikovalo, protože
v Polsku je to skoro jako u nás, opravují se všechny
cesty najednou… Po třetí objížďce jsme nejprve dojeli do Goczalkowic – okrasné zahrady Kapias. Jako
každý rok měli pro nás zase něco nového – skandinávskou zahradu. V zahradách, spíše „v parku“ je
mnoho laviček, altánů, přírodně zastíněných míst,
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rohů. Vše je bezbariérové - přizpůsobeno maminkám s kočárky, osobám s hendikepem. Pro děti je
tam veliké hřiště, bludiště, břečťanové iglú. Můžete
tam strávit celý den, a přesto budete mít pocit, že
jste zase neviděli všechno… V místní restauraci jsme
se občerstvili – někdo oběd, někdo pivo, někdo zmrzlinu, kávu, dezert a někdo třeba všechno.
Pak jsme opět vyjeli do okrasné zahrady Pudelek do Piszarzowic na svátek kvetoucí azalky 2019
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– počasí bylo naprosto perfektní, ty rozkvetlé azalky a rododendrony v odpoledním slunci byly nádherné. Zase se fotilo, kochalo a hlavně nakupovalo. Podvečerní návrat s nakoupenými kytkami,

keři i stromy byl doufám pro všechny úspěšný. Fotografie najdete: http://palkovice-zahradkari.rajce.
idnes.cz/
Lenka Žaarová za ZO zahrádkářů v Palkovicích

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Z činnosti

V dubnu proběhl ve spolupráci
s Obecním úřadem opět úklid Palkovic v rámci celorepublikového projektu
Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Počasí nám
tentokrát nepřálo, ale i přesto se nasbíral
celý kontejner odpadků. Uklízeli jsme kolem
přehrady Olešné, kolem Muroňky, hlavních cest
do Palkovic, centrum obce a další místa. Letos byl
úrodný rok na pneumatiky, kterých bylo více než
40 kusů. Před semaforem směrem na Frýdek-Místek bylo neuvěřitelně mnoho odpadků, které byly
evidentně vyhozeny z aut čekajících na zelenou.
Otázka je, proč se tak děje...to si každý, kdo tak činí,
musí odpovědět sám a zamyslet se, že to bude muset někdo uklidit. Hned na druhý den po sběru totiž
byly nové odpadky na tom samém místě... V letošním roce byla také odevzdána Městské policii injekční stříkačka nalezená vedle chodníku k zemědělské
škole. Moc děkujeme všem, kteří s námi dobrovolně
uklízeli a příští rok se těšíme zase na viděnou.
Oddíl malých hasičů za podpory obce a sponzorů pořádal 4. 5. soutěž v hasičském trojboji

v místní tělocvičně. Ze souboje oddílu
z okrsku Kozlovice naši zvítězili. Pravidelně se scházejí a trénují každý čtvrtek
před hasičskou zbrojnicí. Mimo účasti
na soutěžích provedli také ukázku požárního útoku na Mysliveckém odpoledni.
Výjezdová jednotka vyjela již jednou k likvidaci bodavého hmyzu, zúčastnila se námětového
cvičení v Kozlovicích zaměřeného na dálkovou
vody. Dále proběhlo několikrát čištění kanalizace a velmi populární je výroba pěny pro zábavu
dětí. Zatím se pěna vyráběla na dětském dni na
Myslíku, Mysliveckém odpoledni na Bařině v Palkovicích a na odpoledni s Mateřskou školkou za
tělocvičnou.
Pro naše členy jsme uspořádali stavění a kácení
máje a pravidelně každý poslední pátek v měsíci
se výbor SDH schází a řeší všechny záležitosti kolem činnosti.
V květnu oslavila životní jubileum naše pokladní paní Marie Mertová a my ji ještě jednou prostřednictvím listů přejeme hlavně hodně zdraví!
za Výbor SDH Petra Opělová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítání občánků

20 dětí se svými rodiči. Z toho 10 děvčat a 10 chlapců, 3 se nezúčastnili. Paní Helena Kapsová přivítala rodiče i hosty. Příjemnou atmosféru obohatilo
vystoupení dětí z místní mateřské školky pod vedením paní učitelky Zuzany Pavlíčkové a Darji Morozové.
Slavnostní projev pronesla předsedkyně pro
občanské záležitosti Karla Menšíková.
Následně se rodiče podepsali do pamětní knihy obce. Maminky dostaly od pana starosty Radima Bače růžičku a dárek pro dítě. Tatínkové
převzali peněžitý dar v hodnotě 2000 Kč. Na památku se rodiče s dětmi vyfotografovali u kolébky. Poté pan starosta popřál všem dětem i rodičům mnoho zdraví, štěstí při výchově jejich dětí
a radostný život v naší obci. K poslechu nám
hrál na housle pan Břetislav Chovanec. Celá akce
byla zakončena slavnostním přípitkem a malým
rautem pro všechny zúčastněné. Na závěr bych

Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.
Vítáme Tě mezi námi
malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.
Ať Tě máma něžně hladí
vždycky když jdeš spát.
Ať si se svým hodným tátou
můžeš hezky hrát.
Ať máš dobré kamarády
co tě nezklamou
to Vše Ti přejeme na uvítanou.
V neděli 2. června 2019 se v sále Restaurace pod Habešem konalo slavnostní vítání občánků. Na slavnostní přivítání do života bylo pozváno
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chtěla poděkovat panu starostovi Radimu Bačovi, paní Heleně Kapsové, paní Dáši Bajtkové,
paní Daně Lakomé, paní Lence Žaarové, učitelkám paní Zuzaně Pavlíčkové, paní Darji Morozové a dětem z MŠ.

Velkou odměnou pro nás všechny je, že se vítání rodičům a hostům velice líbilo a nešetřili pochvalou a za slova chvály jim moc děkujeme.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková
Foto Dana Lakomá
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Zlatá svatba
manželů Radoslava a Marty Morýsových z Palkovic
V dobrém manželství žádá jeden od druhého jen málo,
ale ve skvělém manželství se dává i bere hodně!
Gratulujeme Vám ke zlaté svatbě, jste krásným příkladem skvělého manželství, ať Vám
slunce svítí na Vaši cestu i nadále!
Krásných padesát let manželství neboli
zlatou svatbu spolu oslavili dne 26. 4. 2019
Radoslav a Marta Morysovi.

Přejeme Vám, aby Vám i ta druhá padesátka
Vašeho manželského života přinášela tolik radostí a štěstí jako ta první!
Všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společného života!
Blahopřejeme

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

26. 4. 1969

26. 4. 2019
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Blahopřejeme
Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
hodně štěstí, hodně zdraví,
ať Vás život stále baví,
ať Vaše oči štěstím září,
ať máte stále úsměv na své tváři.
V měsíci květnu 2019 oslavili své krásné životní jubileum pan Vlastimil Kusý 90 let, paní
Ludmila Morysová 93 let, paní Milada Halatová 80 let, paní Marie Mertová 80 let, pan
Miroslav Kahánek 80 let, paní Zdenka Židková 80 let, všichni z Palkovic.
V měsíci červnu 2019 oslavili své krásné narozeniny paní Libuše Ivánková 95 let, paní
Aloisie Chlebková 90 let, pan Milan Zlý 80 let
všichni z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se
Zapalte svíce,
kdo jste je měli rádi.
Vzpomeňte na krásné chvíle,
které jste s nimi prožívali.
V květnu nás opustili pan Jaromír Gřes
z Palkovic a paní Vlasta Tomanová, rovněž
z Palkovic.
Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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HOLKY V AKCI
V dnešním vaření si ukážeme recept na prostou
českou klasiku. S trochou
nadsázky by se dalo říci
národní jídlo. Švestkové
knedlíky jsou pokrmem předávaným z generace na generaci,

který má i velkým gurmánům stále co nabídnout. Druhou takovou
klasikou je jablečný závin.
A protože naše babičky vařily stejně nejlépe, ukážeme si
jeden takový recept přímo od nich.

Švestkové knedlíky
Základ těsta tvoří hustá krupicová kaše uvařená
z mléka a hrubé krupice. Necháme kaši vychladnout na vále, přidáme do ní vejce, osolíme, přidáme hrubou mouku a zpracujeme v těsto. Pak už
balíme do těsta švestky a knedlíky vhazujeme do
vařící vody. Uvařené vyplavou na povrch. Sypeme
mákem, cukrem a mastíme máslem.
Poznámka: Dobře se skladují v mrazničce, ovšem nevařené.

Babiččin závin
Těsto:
250 g tuku na pečení
1ks smetany na šlehání
hladká mouka

Náplň:
strouhanka
jablka
rozinky
ořechy
skořice
cukr
vejce na potření

Postup:
Na jednu šlehačku použijeme 250 g tuku na
pečení a stejný díl hladké mouky, abychom vypracovali hladké nelepivé těsto. Dáme na chvíli
ztuhnout do lednice. Mezitím přelijeme rozinky
vroucí vodou, aby změkly, nastrouháme nahrubo
jablka a ořechy nalámeme. Těsto rozvalíme, posypeme strouhankou, poklademe jablky, ořechy,
rozinkami, posypeme skořicí a cukrem dle vlastní chuti. Těsto zavineme a potřeme rozšlehaným
vejcem. Pečeme asi 20 minut. K závinu můžeme
podávat ušlehanou šlehačku.

na gulášových slavnostech v našem stánku. Současně s gulášem připravíme i v doprovodném
gastronomickém programu něco malého na zub.
Těšíme se na vás.
Dobrou chuť a neutuchající inspiraci
vám přejí Holky v akci.

Příště Vám připravíme chutný guláš, tentokrát
opravdu naživo a jen pro vás. Bude to v červenci
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Z HISTORIE
Tragédie v lomu na Myslíku
jeho syna Jiřího. Všichni mladí chlapci i s Václavem Volným byli společně odvádění do Zátopkova
lomu v části Palkovic na Myslík, kde byli střeleni
ránou do týla. Mezi zastřelenými obětmi bylo šest
mladých chlapců ve věku od 17 do 23 let z Palkovic, dále dva metylovští občané a jeden sovětský
zajatec. Tato tragédie jistě se nejvíce dotkla rodin
zastřelených chlapců a dodnes vzpomínají s hořkosti na německé okupanty, kteří zavinili smrt jejich nejdražších. Byli to: z Palkovic Alois Červenka,
stolařský učeň, l8 let, Vladimír Kusý, kovářský učeň,
l7 let, Jaroslav Mališ, zřízenec ČSD, 20 let, Milan
Poruba, obchodní příručí, l7 let, Václav Šupina,
hutník, 23 let a statkář Václav Volný, 56 let, z Metylovic Alois Pustka, l9 let a Jan Svoboda, 2l let. Další
obětí byl neznámý sovětský zajatec, jehož jméno
se ani po více než 55 letech nepodařilo zjistit.
Čest jejich památce - nikdy na to nezapomeneme!
Obecní úřad pořádá každoročně na místě tragédie kladení věnců k památníku osvobození druhé světové války. 
Vilém Vlk

Měsíc květen je měsícem vzpomínek na osvobození naši vlasti po německé okupaci, na kterou
pamětníci nemohou zapomenout.
Psal se rok 1945. Než přišla svoboda, byly poslední dny světové války v Palkovicích velmi kruté.
Ani této obci se nevyhnula lidská tragedie. Jednoho dne si vyšlo několik chlapců z Palkovic na místní
kopec, zvaný „Habeš“ (pojmenování, kdy tam byla
postavená restaurace v době etiopské války, pozn.
autora), aby odtud pozorovali ústup německých
vojsk od Frýdku-Místku směrem na západ k Příboru. Dlouhou chvíli si krátili karetní hrou. Během hry
jeden z nich povstal a zvolal: „Hleďte, Němci už
ustupují od Místku!“ V tom padl výstřel a všichni
se rozprchli do blízkého lesa. Zpovzdálí od Krčůvek je pozorovala předsunuta německá vojenská
hlídka. Němci brzo dorazili na Habeš a všechny je
pochytali v lese, v domnění, že jsou to partyzáni. Svázali jim ruce a odvedli je do blízkého statku
místního statkáře Václava Volného. V tomto statku
se je snažil jeho majitel Václava Volný zachránit,
ale Němci mu nedůvěřovali. Pouze ho vyměnili za
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LETNÍ KINO PALKOVICE
Program letního kina červenec - srpen
Pátek 19. 7. 2019 v 20:30

Ženy v běhu

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý
kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela
(Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet
let neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro
něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa
Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí
na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink.
Komedie / Česko / 2019 / 93 min / ČSFD 79 % / přístupný
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý,
Vladimír Polívka, Martin Hofmann, Samuel Gyertyák, Michaela Sodomková, David Kraus, Petr Vondráček,
Ondřej Malý, Bolek Polívka a další.
Sobota 20. 7. 2019 v 20:30

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě
střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí
ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby návod na
magickou směs zapomněl. S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného
talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá
zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Francie / 2018 / 82 min / 69 % / přístupný
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Pátek 26. 7.2019 v 20:30

Bohemian Rhapsody

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním
z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím
jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo
právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu
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Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla
a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA / 2018 / 134 min / ČSFD 89 % / 12+
Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech,
Tom Hollander, Mike Myers, Aaron McCusker, Meneka Das, Ace Bhatti, Priya a další.
Sobota 27. 7.2019 v 20:30

Raubíř Ralf a internet

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní
záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po
světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf
s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli Webčany, mezi které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2018 / 113 min / ČSFD 71 % / přístupný
Režie: Phil Johnston, Rich Moore
Pátek 2. 8. 2019 v 20:30

Teroristka

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne,
že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas
napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné
životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.
Komedie / Drama / Česko / 2019 / 95 min / ČSFD 71 % / 12+
Režie: Radek Bajgar, hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová,
Jana Plodková, Kristína Svarinská, Jaromír Dulava, Jan Vondráček, Martin Sitta, Ctirad Götz a další.
Sobota 3. 8.2019 v 20:30

Jak vycvičit draka 3

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným
parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě
láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může
za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění
z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro
všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt.
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie / Rodinný / USA / 2019 / 104 min / ČSFD 80 % / přístupný
Režie: Dean DeBlois
Vstupné: dobrovolné
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POZVÁNKY NA AKCE

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Vás srdečně zve na XVII. ročník
soutěže O POHÁR PALKOVICKÉ SJEZDOVKY
v požárním útoku družstev mužů, žen a 35+ o

POHÁR PALKOVICKÉ
SJEZDOVKY
„MEMORIÁL
MILOSLAVA
MENŠÍKA“

sobota 29. 6. 2019 od 16 hodin
V AREÁLU POD SJEZDOVKOU V PALKOVICÍCH
Soutěž je zároveň 4. kolo XV. ročníku Beskydské ligy.
Pro děti bude připraven program a malování na obličej.
Bohaté občerstvení zajištěno!
Na akci bude probíhat fotografování.
Těšíme se na Vás!
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ČESKO – MORAVSKOSLEZSKO

KRAJANÉ
LAŠI, VALAŠI, GORALE,…
DRUHÝ ROČNÍK

SRAZ NA ROZHLEDNĚ
14. ČERVENCE 2019 V 15:00 HOD.
HORA KABÁTICE

CHLEBOVICE
PŘÍJDE LAŠSKÝ KRÁL
ZDEŇA VILUŠ KRULIKOVSKÝ A JEHO DRUŽINA.
BUDOU HRÁT A ZPÍVAT ŠUMNÉ I VESELÉ
LAŠSKÉ PÍSNĚ. DOPLNÍ JE BUBNOVÁNÍ
A WESTERNOVÍ JEZDCI.
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náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Jiří Navrátil, MBA

Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez složení manželského slibu. K výhodám plynoucích z projektu
získáte přístup po provedení registrace, která je díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako neodmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.

Milí rodiče,

RODINNÉ PASY

Letak_RP_MSK registrace_RP 07.03.19 11:27 Stránka 1

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.

Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku.

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

msk@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu

l zaslání údajů elektronickou cestou

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

na adresu kontaktního centra:

l zaslání vyplněné žádosti o registraci

www.rodinnepasy.cz

l přímá registrace na internetu

Způsob registrace:

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

Podmínky registrace:

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?
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Chceme koupit dům
nebo chatu
v Palkovicích a okolí.
Budeme rádi za každou nabídku.
Volejte klidně i o víkendu.
704 387 724
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Termínový kalendář
29. 6.		

Memoriál Miloše Menšíka „O pohár palkovické sjezdovky“

13. 7.		

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti – volnočasový areál

24. 8.		

XVI. Obecní dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou – od 13.00

30. 8.		

Memoriál A. Řezníčka – běh na Kubánkov – start od tělocvičny v Palkovicích

		

		
7. 9.		

za tělocvičnou – od 12.30

v 17 hodin – od 17.05 závod dětí a mládeže
Slavnostní otevření přístavby tělocvičny

Kino Palkovice
19. 7.		

Ženy v běhu

20. 7.		

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

26. 7.		

Bohemian Rhapsody

27. 7.		

Raubíř Ralf a internet			

2. 8.		

Teroristka

3. 8.		

Jak vycvičit draka 3			

(rodinné představení)

(rodinné představení)

(rodinné představení)

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: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Internetová
verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je
zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně
přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla
5/2019 je ve středu 24. 7. 2019. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, Ph.D., MBA

67

