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Úvodní slovo redakční rady
Vážení spoluobčané obou částí naší obce, čtenáři Palkovických
listů,
nový rok 2022 s sebou přináší
nová přání, nové vize, nové naděje, … Za vším tím stojí očekávání,
aby ten nadcházející rok byl lepší
než uplynulý. My v redakční radě
si nepřejeme nic jiného. V letošním roce budou vaše listy vycházet v prakticky nezměněném
formátu. Vyjde celkem sedm pravidelných vydání a k tomu obecní kalendář pro příští rok. Chtěli
bychom se moc omluvit za obecní kalendář pro
tento rok, který jste dostali do schránek později,
než jsme původně chtěli a předpokládali. Na konci
roku 2021 došlo k velkým výpadkům v tiskárnách,
které v určitý okamžik nestíhaly (zaměstnanci, materiál) a tyto problémy se nevyhnuly ani té naší, se
kterou spolupracujeme. V našich listech se budeme i nadále snažit přinášet informace z obecního
úřadu, samosprávy či života obce a jejich občanů.
Budeme rádi za vaše příspěvky či náměty. Nemusíte se vůbec bát o to, zda vaše články budou
dokonalé či nikoliv. Jsme na vesnici a nepíšeme
odbornou jazykovou literaturu. Mějte prosím ale
pořád na paměti, že nejsme „bulvár“ či prostor pro
chatování, a proto nemůžeme a také nechceme
zveřejňovat žádné příspěvky, které mají tendenci
kohokoliv znevýhodňovat či záměrně vystavovat posměchu nebo které ventilují útočné emoce
svých autorů vůči ostatním spoluobčanům, případně které obsahují vulgarity. To říkáme jen dopředu,
aby pak někdo nebyl překvapený a nehledal v našem redakčním postupu znaky cenzury či něčeho

podobného. V prvním vydání najdete základní informace z obecního úřadu, kterými jsou mimo
jiné i pravidelné poplatky. Článek
týkající se kanalizace asi nebude
patřit mezi pozitivní věci, ale i tyto
neduhy v něm popsané jsou bohužel součástí života naší obce.
Zkusme se všichni nad tím článkem zamyslet, co ještě můžeme
udělat více ku společnému prospěchu nás všech. O to by nám všem mělo jít především. V rámci naší nové rubriky vám přinášíme
zajímavý rozhovor. Jedna naše spoluobčanka nám
„pootevřela dveře“ do svého soukromí a podělila
se s námi se všemi o velkou část svého života. Nahlédneme do její profese, běžné profese častokrát
přehlížené, která ale svým významem a dopadem
na společnost může být vnímána jako poslání. Pokud i vy znáte někoho z Palkovic a Myslíka, který by
byl svým životem, povoláním, koníčkem nebo čímkoliv jiným zajímavý pro rozhovor, dejte nám vědět
na redakční e-mail (na obálce listů). Nechceme ani
v letošním roce zapomínat na příznivce soutěží
a rébusů, a proto budeme i nadále přinášet tajenky a kvízy určitým způsobem spjatými s naší obci.
Myslíme také na naše nejmenší čtenáře, a proto jim
budeme pravidelně věnovat dvě zábavné a interaktivní stránky na konci listů.
Milí spoluobčané v Palkovicích i na Myslíku,
přejeme vám a vašim rodinám po celý rok pevné
zdraví, pohodu, lásku a porozumění. Buďte pozitivní mysli a negativní testem!
Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
velice vás vítám v roce 2022 a přeji vám do něj
jen to nejlepší! Pevně věřím, že tento rok bude
rokem velmi dobrým, stane se symbolem nového začátku po pandemii koronaviru a stejně tak
i naší obci přinese řadu změn, na které už velmi
dlouho čekáme. Možná se už budu opakovat, ale
snad nejočekávanější změnou a naprostým historickým milníkem naší obce bude nový obecní
úřad, jehož výstavba se po krátké vánoční přestávce v lednu rozjela už naplno. Pevně věřím,
že již na konci tohoto roku jej budete moci navštívit, stejně jako si zde zajít k lékaři či do lékárny. Přelomový však bude tento rok i z hlediska chodu naší obce samotné, protože bude
znamenat v řadě oblastí digitální revoluci. Těsně
před spuštěním je Portál občana, kde budete
mít přehled o všech poplatcích vůči obci nebo
si zde budete moci vyřídit elektronicky řadu žádostí, kvůli kterým jste dříve museli osobně na
úřad (např. přihlášení/odhlášení psa nebo žádost
o vratku daně z nemovitosti). Už nyní nově na
OÚ můžete využívat bezhotovostní platby kartou. Těsně před spuštěním jsou pak informační
kiosky, nové webové stránky a obecní dashboard.
O všech těchto digitálních novinkách se dočtete
dále v samostatném článku.
V prosinci zastupitelstvo obce schválilo nový
rozpočet pro rok 2022, kde počítáme i s řadou
dalších akcí. Pokud klapne dotace, tak už na jaře
by se mohl začít stavět chodník z centra obce

směrem na Podhůří. V únoru začneme s úpravou parkoviště u budovy Mateřské školy pod
Habešem tak, aby bylo průjezdné a celkově
bezpečnější a pohodlnější pro dopravu dětí do
školky a zpět. Pokračujeme na úpravě prostranství v centru obce, kde již nyní stojí základ budoucího odpočinkového sadu a další část bude
pokračovat v návaznosti na stavbu nového OÚ.
V rozpočtu je také zahrnuto pořízení nového IT
vybavení pro základní školu a vybudování čtvrtého oddělení mateřské školky v budově pod
Habešem v prostorách, které na podzim opustí
lékaři. Budeme dále pokračovat v opravách některých cest nebo plánujeme vyčištění části potoku Václavka. Pomyslnou třešničkou na dortu
by pak bylo zahájení stavby nového komunitního
centra s knihovou, které je však závislé na přidělení dotace, u které budeme znát výsledek až
v květnu. Celkově je vidět, že rok 2022 je velmi
nabitý, a to jsem ještě určitě na řadu dalších věcí
zapomněl, nebo si je schválně nechám až do některého dalšího vydání Palkovických listů.
Chtěl bych také ocenit další velmi úspěšný
ročník Tříkrálové sbírky, o kterou se se již řadu
let výborně stará Tomáš Huďa, kterému za toto
patří velký dík. A velký DÍK patří i vám všem, kteří
pravidelně či nepravidelně sbírku podporujete.
Podrobnosti o ní se dozvíte taktéž dále.
Na závěr svého úvodního slova bych vás ještě
rád pozval do kina, kde se snažíme nabízet řadu
filmů a představení pro děti. Využijte toho, že zde
kino stále ještě máme a nenechte si ujít skvělou
podívanou, kterou můžete spojit např. s krátkým
posezením v bufetu kina. V sobotu 19. února jste
také srdečně zváni na divadelní představení Dokonalá svatba, kde je stále několik desítek lístků
k dispozici. A o týden později v sobotu 26. února
po roční přestávce vás zveme na Obecní ples ve
stylu plesu v opeře. Podrobnosti o obou akcích
naleznete dále v jednotlivých pozvánkách v listech. Vstupenky na divadlo i ples si pak můžete
zakoupit v úřední hodiny na pokladně OÚ v Palkovicích nebo eventuálně pak na místě. Těšíme
se na vás!
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo

dne 29. 11. 2021 v tělocvičně v Palkovicích (Palkovice č. p. 20)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

II. schvaluje:

I. bere na vědomí:

1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Mgr. Hana Brožová a Josef Lukeš.
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr
Gřes, Ing. Jaromír Ivánek, Ing. David Kula, Ph.D.,
MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2021.
5. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Lubomírem
Huškou a Obcí Palkovice ve věci koupě pozemku parc. č. 2042/5, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
334 m2, parc. č. 2042/8 vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 68 m2, parc. č. 2042/9 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 293 m2 vše v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
kupní smlouvy.

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 31. 8. 2021.

2. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne
9. 8. 2021, 27. 8. 2021, 16. 9. 2021, 6. 10. 2021
a 12. 10. 2021.
3. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Palkovice, IČ 00297054 v roce 2021.

4. Protokol o kontrole provedené na základě
Oznámení o zahájení kontroly s pověřením
č. 865/04/2021, předmětem kontrol bylo dodržování povinností zapisujícího orgánu podle
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Protokol o kontrole provedené na základě
Oznámení o zahájení kontroly s pověřením
č.862/04/2021 k provedení kontroly, předmětem kontroly byla aplikace zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a z toho vyplývající správní řízení, správa místních poplatků zavedených na
území obce podle zákona č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, vč. souv. daňových řízení dle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vybírání správních poplatků podle položek č. 1 a 21 sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.

6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Věrou Lesniákovou, Oldřichem Lesniákem a Obcí Palkovice
ve věci koupě pozemku parc. č. 1636/1 zahrada o výměře 1 609 m2, parc. č. 1635 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, jiná st. o výměře 28 m2, parc. č. 1668/9
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 24 m2 vše v k.ú. Palkovice a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
kupní smlouvy.

7. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Břetislavem Kožuchem, Jarmilou Kožuchovou a Obcí
Palkovice ve věci směny části pozemku parc.
č. 1945/31 označený dílem „b“ orná půda o výměře 540 m2 za část pozemku parc. č. 1945/8
označený parc. č. 1945/8 orná půda o výměře
541 m2 vše v k.ú. Palkovice, které vznikly na
základě Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 2272-78/2021, který vyhotovila
firma GIS-STAVINVEX a.s., a pověřuje starostu
obce Palkovice k uzavření a podpisu směnné
smlouvy.

6. Rozbor hospodaření Obce Palkovice za období
1-10/2021.

7. Zápis Finančního výboru č. 3/2021 ze dne 4. 11.
2021.
8. Zprávu Kontrolního výboru o provedených
kontrolách hospodaření svazku za rok 2020.

9. Dopis paní Zuzany Blažmové ze dne 6. 9. 2021
ve věci vnikání na její pozemek.

10. Dopis Ministerstva financí ČR ze dne 21. 9. 2021
ve věci zadlužení obce Palkovice. Obec veškeré povinnosti týkající se úhrady svých závazků
řádně plní.
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8. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Miroslavem Hlaváčem, Jiřinou Hlaváčovou a Obcí Palkovice ve věci směny pozemků parc. č. 642/2
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ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173 m2,
části pozemku parc. č. 643/1 označený dílem
„a“ o výměře 34 m2 a parc. č. 643/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 za
pozemky parc. č. 3100/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 403 m2 a parc. č. 3100/10
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
74 m2 vše v k.ú. Palkovice, které vznikly na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2252-40/2021, který vyhotovila firma
GIS-STAVINVEX a.s., a pověřuje starostu obce
Palkovice k uzavření a podpisu směnné smlouvy.

Palkovice“ a pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu Dodatku č. 1.
12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice
č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
13. Volbu Dalibora Rady a Ing. Tomáše Hudě na
místo kandidáta na funkci přísedícího k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022-2026.
14. Jmenování členů školské rady Základní školy
a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o. zastupujících zřizovatele ve složení
Ing. Richard Vysloužil a Vít Pavlíček, Dis., pro
volební období 2021-2024.

9. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Rostislavem Skalkou a Obcí Palkovice ve věci směny
části pozemku parc. č. 1047/1 označeného
jako parc. č. 1047/8 za část pozemku parc.
č. 1005/7 označeného dílem „a“ ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2, za část pozemku parc. č. 1000/5 označeného dílem „b“
zahrada o výměře 7 m2 a za část pozemku
parc. č. 1117 označeného cílem „c“ ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 vše v k.ú. Myslík, které vznikly na základě Geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 707-61/2021,
který vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s.,
a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu směnné smlouvy.

III. ruší:
1. Záměr směny pozemku parc. č. 2417/7 v k.ú.
Palkovice za pozemky parc. č. 2450/2, 2474/16,
2474/17, 2474/14, 2453/10 a 2439/1 v k.ú. Palkovice.
IV. vyhlašuje:
1. Záměr směny pozemku parc. č. 2417/7 v k.ú.
Palkovice za pozemky parc. č. 2453/10 a 2439/1
v k.ú. Palkovice.
V. zamítá:

10. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000197
uzavřenou mezi společností CETIN a.s. a Obcí
Palkovice pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu smlouvy.
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. AV.
21037.1.120/001/INV uzavřený mezi Obcí
Palkovice a firmou GEOSAN GROUP a.s. ve
věci „Rekonstrukce a nástavba domu služeb

1. Spoluúčast Obce Palkovice na spolufinancování
4. výzvy kotlíkových dotací.
V Palkovicích dne 29. 11. 2021
Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 20. 12. 2021 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

3. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období
1-11/2021.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:

II. schvaluje:

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Palkovice ze dne 29. 11. 2021.

2. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 13.
10. 2021.

1. Program jednání zastupitelstva obce.
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2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení
Bc. Barbora Pustková a Ing. Tomáš Huďa.
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3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David
Kula, Ph.D., MBA, Dalibor Rada a Ing. Jaromír
Ivánek.

III. vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemku parc. č. 3100/17 na
návrhu označenou jako parc. č. 3100/17 a označenou jako díl „b“, části pozemku parc. č. 2410/7
na návrhu označenou jako díl „d“ za pozemky
parc. č. 3100/16, parc. č. 3100/25 a část pozemku parc. č. 2410/18 na návrhu označenou jako
díl „e“ a část pozemku parc. č. 2410/3 na návrhu
označenou jako díl „f“ vše v k.ú. Palkovice dle
návrhu geometrického plánu č. 23-148/2021
pro rozdělení pozemku vyhotoveného firmou
GIS-STAVINVEX a.s.

4. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2021.
5. Ceník obce Palkovice č. 1/2021.

6. Rozpočet Obce Palkovice pro rok 2022 jako
schodkový. Schodek rozpočtu bude financován
z bankovního úvěru.
7. Střednědobý výhled rozpočtu na leta 2023 až
2043.

8. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Jaroslavou Menšíkovou, Jaromírem Menšíkem a Obcí
Palkovice ve věci směny části pozemku parc.
č. 3091/1 označeného dílem „b“ – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 za
část pozemku parc. č. 1763 označeného parc.
č. 1763/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 vše v k.ú. Palkovice, které vznikly
na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2287-115/2021, který vyhotovila
firma GIS-STAVINVEX a.s., a pověřuje starostu
obce Palkovice k uzavření a podpisu směnné
smlouvy.

2. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1482/1
o výměře 357 m2, části pozemku parc. č. 1482/1
o výměře 303 m2, části pozemku parc. č. 1482/1
o výměře 319 m2, části pozemku parc. č. 1482/1
o výměře 233 m2 a části pozemku parc.
č. 1572/2 o výměře 3 m2 a části pozemku parc.
č. 1572/2 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Palkovice
dle návrhu pro rozdělení pozemku vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

3. Záměr směny části pozemku parc. č. 1572/2
o výměře 87 m2, části pozemku parc. č. 1485/1
o výměře 963 m2, části pozemku parc. č. 1567
o výměře 931 m2 za parc. č. 1494, parc. č. 1493
jehož součástí je stavba č.p. 302, rodinný dům,
část parc. č. 1497 o výměře 329 m2 a část parc.
č. 1495/1 o výměře 170 m2 vše v k.ú. Palkovice
dle návrhu pro rozdělení pozemku vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

9. Realizaci výběrového řízení na zakázku Výstavba chodníku podél III/4849 Palkovice - Podhůří
- Chlebovice.

10. Realizaci výběrového řízení na zakázku Komunitní centrum Palkovice (dotační název akce:
Přestavba knihovny v obci Palkovice).

4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1121/3 a parc.
č. 1121/4 v k.ú. Palkovice dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 2274-81/2021
vyhotoveného firmou GIS-STAVINVEX a.s.

11. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro
rok 2022 včetně příloh č. 1 – 2.

5. Záměr prodeje pozemku parc. č. 427/2 v k.ú.
Lysůvky.

12. Pravidla pro individuální dary na podporu
činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže
v obci Palkovice pro rok 2022 včetně příloh
č. 1 – 3.

6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1502, část
parc. č. 1503 (mimo zpevněnou asfaltovou plochu), parc. č. 1504, parc. č. 1505/2, parc. č. 1506
a část parc. č. 1507 (mimo autobusovou zastávku) vše v k.ú. Palkovice.

13. Dodatek č. 1 ve věci změny výše finančního
podílu partnera ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty „Efektivní
komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice,
Hukvaldy a Sviadnov“ registrační číslo: CZ.03
.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782 uzavřený mezi
Obcí Palkovice a Obcí Sviadnov a pověřuje
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu
Dodatku č. 1.

14. Dary na údržbu nemovitosti a jejího okolí dle
přílohy č. 1.

IV. ukládá:
1. Radě obce Palkovice hledat technické i netechnické možnosti úspor při provozu kanalizace
během roku 2022.
V Palkovicích dne 20. 12. 2021
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Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Rozvoj digitalizace a zefektivňování komunikace
v obci přinese občanům řadu dalších výhod
Název projektu: Efektivní komunikace a řízení
obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/001
4782
Obec Palkovice ve spolupráci s dalšími obcemi Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov začala v roce
2020 realizovat projekt na podporu zefektivnění
komunikace a digitalizace v obci. Projekt se pomalu blíží ke svému závěru a již nyní je možno
vnímat několik jeho přínosů. Již v loňském roce
jsme vás informovali o čtyřech nových měřičích
rychlosti a stanici pro měření kvality ovzduší. Od
loňského roku jsme zavedli také efektními komunikaci přes Mobilní rozhlas, kde se můžete na adrese https://palkovice.mobilnirozhlas.cz/ přihlásit
k pravidelnému odběru novinek z obce přímo
do mobilní aplikace, e-mailu či SMS. Novinkou
v Mobilním rozhlase bude od roku 2022 jednoduchý přístup k Palkovickým listům, které najdete
jednoduše v aplikaci Mobilní rozhlas a budete
je moci přečíst přímo v mobilu či listovat jím na
webu. Další novinkou, kterou již nyní můžete využít, je platba všech poplatků na obecním úřadě
bezhotovostně platební kartou, do teď byla přijímaná pouze hotovost.
Hlavní přínosy projektu jsou však těsně před
spuštěním a již nyní uvádíme, na co se můžete

v brzké době těšit. Jako jedna z prvních obcí
naší velikosti v ČR spustíme PORTÁL OBČANA,
kde se budete moci ověřeně a jednoduše přihlásit např. přes bankovní identitu či jiný způsob
podporovaný NIA (např. elektronická občanka či
datová schránka). Po přihlášení budete mít přehled o všech svých poplatcích, které platíte obci,
uvidíte historii plateb a budete vědět, které poplatky jste ještě neuhradili. Poplatky budete moci
také velmi jednoduše uhradit přes platební bránu
stejně tak, jako jste zvyklí z jakéhokoliv e-shopu.
Další obrovskou výhodou nového portálu bude
možnost elektronického podání, tudíž již nebudete muset osobně na obec např. kvůli přihlášení/odhlášení psa, povolení ke kácení stromu,
žádosti o dotaci či pro vratku daně z nemovitosti,
vše pohodlně vyřídíte přímo z domova. Kromě
těchto dvou okruhů funkcí se budou postupně
přidávat i další. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o velmi zásadní přelomovou službu, tak
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k Portálu občana připravíme
podrobný návod a detailní
informace, které zveřejníme
těsně po jeho spuštění.
Zásadní novinkou bude
také elektronizace úřední
desky, kterou v brzké době
naleznete na informačním
kiosku na zastávce Palkovice, centrum a Myslík, kaple (pozn. dle zákona může
mít obec jen jednu fyzickou
úřední desku, tak ta oficiální
bude v Palkovicích, nicméně
kiosek na Myslíku bude obsahovat zcela totožné informace). Kromě funkce elektronické úřední desky naleznete na kiosku i řadu dalších
praktických informací, jako
jsou např. aktuality, kalendář
akcí, interaktivní mapa, informace o aktuálních příjezdech
a odjezdech autobusů a řadu
další užitečných informací.
Inovované budou také
webové stránky, které jsou
těsně před spuštěním. Budou

více přehlednější a lépe budou odpovídat dnešním
komunikačním a prezentačním požadavkům. Na
webových stránkách i informačních kioscích bude zcela
nová přelomová funkce tzv.
dashboard, kde na jednom
místě uvidíte on-line přehled
o dění v obci. Právě na tomto
dashboardu uvidíte statistiky
ze všech měřičů rychlosti i měření kvality ovzduší.
Součásti také budou informace z meteostanic v Palkovicích i na Myslíku, aktuální
stav průtoku v Olešné či úhrn
srážek. K dispozici budou
on-line kamery z vybraných
míst v Palkovicích na Myslíku, jako jsou např. dětská
hřiště či významná veřejná
prostranství. Taktéž informace na dashboardu se budou
postupně rozšiřovat.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA
místostarosta
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Pravidla pro žádost pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2022
1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný
postup při poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Palkovice.

snížena na tuto maximální přípustnou výši. Žadatel je oprávněn podat jednu žádost v rámci
dotačního řízení.

9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho
individuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li žádost podána na vyšší částku, částka
v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou výši. Žadatel je oprávněn podat více
žádostí v rámci dotačního řízení.

2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 12/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a rozhodnutím Zastupitelstva obce
Palkovice.

10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci výhradně na předepsaném formuláři, který je
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze
získat v úředních hodinách na Obecním úřadě v Palkovicích č.p. 20 nebo na internetových
stránkách obce Palkovice www.palkovice.cz.

3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické
osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území
obce Palkovice nebo ve prospěch občanů
obce Palkovice veřejně prospěšnou činnost
zejména v oblasti sportu, kultury, volnočasových, náboženských, sociálních, zdravotních,
vzdělávacích a společenských aktivit a aktivit
pro děti a mládež“).

11. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě
1. 1. – 31. 3. 2022. Nedodržení termínu má za
následek vyřazení žádosti z dotačního řízení.

4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:

12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo
poštou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice č. p. 20, 739 41 Palkovice.

a. provozní financování spolků a dalších zájmových organizací v roce 2022,

13. V případě, že formulář žádosti o dotaci nebude obsahovat všechny požadované údaje,
nebo bude vyplněn chybně, bude žadatel
vyzván k nápravě, maximálně však 1x.

b. realizaci individuálních projektů v roce 2022
(např. významné kulturní akce, závody, společenské akce, soutěže, představení, výstavy,
přednášky apod.)

14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada
obce a o žádostech nad 50 000 Kč včetně
rozhodne Zastupitelstvo obce nejpozději do
30. 5. 2022. O přidělení dotace bude příjemce informován doporučeným dopisem (nebo
osobním předáním) do 30 dní od rozhodnutí
Rady obce / Zastupitelstva obce, kde bude
v případě schválení také vyzván k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace.

5. Poskytovatelem dotace je Obec Palkovice, Palkovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054,
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“).
Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci
kalendářního roku a výhradně na účel, pro
který byla poskytnuta.
6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči
obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni podání žádosti má žadatel závazky po splatnosti
vůči státu, územním samosprávným celkům,
zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že
bylo vůči nim zahájeno insolvenční řízení.

15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejména vyhodnocení celoroční činnosti žadatele, odborný a společenský význam.
16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny požadované údaje.

7. Předpokládaný objem finančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000 Kč.
Konečný objem prostředků bude stanoven
Radou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.
8. Maximální výše dotace na provozní financování spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude

17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně
(např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou, hůlkových písmem) a musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
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18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
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19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok
a nemusí být poskytnuta v požadované výši.

veřejnoprávní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě vrácení dotace či její části.
K vrácení dotace je také povinen ten příjemce dotace, kterému bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.

20. Dotaci je možno využít na úhradu nezbytně
nutných nákladů spojených s provozem spolku nebo na realizaci jeho individuálních projektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.

27. Veškeré informace o dotačním řízení budou
zveřejněny na webových stránkách obce.
Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou
zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.

21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, s osobnímu údaji bude naloženo dle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.

28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo
(případně znak) poskytovatele na všech významných propagačních a informačních materiálech vztahujících se k předmětu dotace
(zejména plakáty, pozvánky apod.) a o poskytnutí dotace informovat své členy a veřejnost také jiným odpovídajícím způsobem
(např. uvedením na webových stránkách).
Nedodržení této podmínky může být důvodem k neposkytnutí dotace.

22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude
zavázán vytvořit poskytovateli dotace podmínky k provedení kontroly. Výkon kontroly
bude provádět Finanční výbor.

23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do
11. prosince kalendářního roku, v němž byla
dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení
a vyúčtování přijaté dotace.
24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 20. 12.
2021 a nabývají účinnosti dnem schválení.

26. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace nebo
dotaci použije v rozporu s podmínkami

Přílohy: 1. Formulář žádosti o individuální dotaci,
2. Závazný návrh smlouvy. (Formulář naleznete
na webových stránkách obce, ev. si ho můžete
vyzvednout na Obecním úřadě v Palkovicích)

25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování
odpovídá žadatel a jeho statutární orgán.

Radim Bača, starosta

Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti
fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových
aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2022
Článek 2
Podmínky, které musí splňovat „Dar“

Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává pravidla pro poskytnutí „Individuální daru na
podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže
v obci Palkovice pro rok 2022“ (dále jen „Dar“).

- věk 18 a více let,

- vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí
a mládeže o minimálním počtu 10 členů registrované v rámci spolků a jejich asociací, Římskokatolické farnosti nebo jednotlivých oddílů
tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Palkovicích nebo místem působnosti v Palkovicích
(dále jen „Spolek“),

Článek 1
Cílová skupina „Dar“

Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické osoby),
kteří organizovaným způsobem vedou činnost
dětí a mládeže do 21 let (organizovaně a bez nároku na finanční odměnu) ke smysluplnému využití volného času (dále jen „Příjemce“).
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Článek 3
Postup pro získání „Daru“

Článek 4
Další ustanovení

- schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti Rada obce, která není povinná „Příjemci“
sdělovat důvody svého rozhodnutí,

- vyplnění tiskopisu „Individuální žádost o finanční
dar na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit
dětí a mládeže v Palkovicích“ (dále jen „Žádost“) a její odevzdání na podatelně obecního úřadu v Palkovicích č.p. 20 nejpozději do
31. 3. 2022,

- výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena Radou obce na základě počtu podaných „Žádostí“,
- maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč

- na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok,

- předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná příloha žádosti) za daný kalendářní rok
v období od 1. 1. do 31. 10. 2022, zpráva
musí být potvrzená podpisem statutárního zástupce „Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně
zapojen a musí být odevzdána na podatelně
obecního úřadu v Palkovicích v termínu od
1. 11. do 30. 11. 2022,

- neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou
akceptovány.
Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 20. 12. 2021 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Kontrolou plnění je pověřen finanční
výbor.

- zpráva o činnosti musí obsahovat informace:
popis časového průběhu činnosti „Spolku“ za
období 1. 1. až 31. 10. 2022 (účasti na akcích spojených s činností organizace, výsledky
soutěží, způsob reprezentace obce, vhodná
fotodokumentace apod.) a dále celkový počet
hodin včetně způsobu jeho stanovení, které
„Příjemce“ věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za období od 1. 1. do 31. 10. 2022.

Přílohy:

Radim Bača, starosta

1. Formulář individuální žádosti o finanční dar
2. Závazný návrh smlouvy

3. Zpráva o činnosti Spolku za daný kalendářní rok

(Formulář naleznete na webových stránkách obce, ev. si
ho můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Palkovicích)

Hospodaření v obecním lese v roce 2021
Těžební činnost

Celková výše těžeb za sledované období činila 955,94 m3. Z toho 267,92 m3 byla těžba nahodilá (větrné vývraty a kůrovcová) a 688,02 m3
těžba mýtní úmyslná. Z celkového objemu těžeb
bylo vytěženo dodavatelskou firmou 939,94 m3
a formou samovýroby 16,00 m3, těžba předmýtní
úmyslná (výchovné zásahy do a nad 40 let věku
porostu) se neprováděla.
Pěstební činnost

Příprava ploch určených k zalesnění se prováděla na ploše 0,91 ha.
Umělá obnova první sadbou na ploše 1,15 ha
s celkovým počtem sazenic 9.675 ks (buk, jedle
a dub).
Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých
a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na
ploše 1,12 ha v počtu 10.075 ks (dub a buk).
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Byla provedena také ochrana kultur proti okusu
zvěří, a to namáčením sazenic před výsadbou (9.975
ks) a nátěrem proti zimnímu okusu (19.000 ks).
Dále byla provedena ochrana kultur proti buření, a to celoplošným vyžínáním na ploše 23,27 ha.
Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným
pletivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 0,90 ha
o celkové délce 775 m.
Výchova mladých porostů prořezávkou se prováděla na ploše 2,15 ha a výřezem nežádoucích
dřevin na ploše 0,20 ha.
Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskutečnila na celkové ploše 0,70 ha, likvidace nefunkčního oplocení včetně odvozu materiálu v celkové
délce 1.040 m.
Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo
instalováno v porostech 20 ks feromonových lapačů s pravidelnými periodickými kontrolami, a to 3
x měsíčně v období květen – září, celkem 15 kontrol.
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V návaznosti na hospodaření v lesích byla
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podána „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za období roku 2020“ ve výši 82.892,- Kč

a „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství“ ve výši 312.430,- Kč.
Ing. Jiří Patík, odborný lesní hospodář

Výzva k údržbě zeleně a odstranění pevných překážek
Stejně jako v předešlých létech, tak i nyní se obracíme na vlastníky pozemků a zahrad k včasným
zimním ořezům keřů a větví stromů, jejichž části
zasahují do hranic místních komunikací a chodníků.
Zároveň upozorňujeme na nevhodnost umísťování pevných překážek ve formě kamenů,

železných a dřevěných tyčí v blízkosti komunikací
bránících bezpečnému užívání.
Děkujeme všem, kteří sjednali nápravu z vlastní
iniciativy, ohleduplnosti, či po předešlých zveřejněných obecných a osobních výzvách.
Za Dopravní komisi Mgr. Petr Gřes

Nadměrné množství odpadních vod
v kanalizaci, plán dýmových zkoušek
Vážení spoluobčané, vážení i ostatní obyvatelé
obce,
jak vás zastupitelstvo informovalo v tomto
obecním zpravodaji, v únoru 2019 byla dokončena čtvrtá etapa kanalizace v obci. Obec kanalizaci
sama provozuje, ale platí za čištění odpadních vod
ve dvou čističkách. Zastupitelstvo znovu děkuje
všem, kdo se na kanalizaci připojili.

smyslu, zda do kanalizace sloužící výlučně (ze
zákona i dle smlouvy) k likvidaci odpadních vod
v rozsahu spotřeby dodávané měřené pitné vody,
není z vaší nemovitosti odváděna i jiná voda. Nemovitost mohla být konstruována v minulosti tak,
že do kanalizace je svedena dešťová voda např. ze
střechy stavby, voda stékající po pozemku, či voda
z vlastních jiných zdrojů (studny, prameny).

Zvýšené množství odpadních vod

Výzva k prověření stavu a nápravě

Prosíme co nejzdvořileji každého z vás, abyste
situaci u vaší nemovitosti prověřili a případně do
15. dubna zamezili odvádění vod nepocházejících
z dodávek měřené pitné vody do kanalizace.
Obec připravuje pro zjištění jednak rozsahu
průsaků a jednak pro zjištění jiných než možných
vstupů vod do kanalizace provádění tzv. tlakových
dýmových zkoušek („technický audit“ dle § 38 zákona o vodovodech a kanalizacích). Tyto zkoušky
obec bude provádět ve společném zájmu všech
obyvatel a ochrany společných majetkových práv.
Dýmové zkoušky budou prováděny buď po jednotlivých větvích kanalizace či po jednotlivých nemovitostech tam, kde se to bude jevit vhodné či
nutné.
Upozorňujeme, že provedení jedné takové
zkoušky má stát řádově 30.000 – 50.000 Kč. Situace výrazně nadlimitního množství odpadních

V zájmu hospodárnosti a možnosti dalších
projektů pro zlepšení života v obci jsme zjistili, že
z obecní pokladny zbytečně vydáváme ročně asi
1,5 milionu korun na stočném více, než by odpovídalo spotřebě měřené čisté vody. Vyloučili jsme
chybu měření na přítoku odpadních vod do čističek. Menší část nadměrného množství odpadních
vod je vysvětlitelná běžnými průsaky podzemních
či přirozených povrchových vod do kanalizace.
Nelze tak však vysvětlit tolik nadměrné množství
odpadních vod. Do kanalizace se tak nutně dostávají jiné zdroje vody, které tam jednoznačně
nepatří. Musí tak jít o vody, které jsou vypouštěny
do kanalizace bez právního titulu, bez souhlasu,
bez měření a bez placení. Na což, ku škodě všech,
bohužel doplácí naše společná pokladna.
Zastupitelstvo obce vás proto zdvořile žádá,
abyste prověřili vaše odpadní systémy. A to ve
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vod s negativním dopadem do rozpočtu obce si
žádá tyto zbytečné výdaje minimalizovat. Cenu
provedené zkoušky, která odhalí nepřípustný
svod odpadních vod, bude obec účtovat vlastníku případně uživateli nemovitosti, dle individuálního právního stavu, pokud zkoušky nepatřičný
stav nemovitostí odhalí. Obec tímto dává každému možnost předejít působení dalších finančních
škod na obecním (ale v důsledku i vlastním) majetku.
V tomto směru tak odkazujeme v obecném na
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zejména pak na
jednotlivé smlouvy o dodávce pitné vody, kanalizačním řádu a likvidaci odpadních vod (stočné).
Výhody

Kontrolou a zajištěním správnosti a legálnosti
odvodu adekvátního množství odpadních vod snižujete riziko spáchání přestupku, zejména dle § 32
odst. 1, písm. g), c) či obdobných v případě právnických nebo fyzických podnikajících osob. Obec musí
zjištěné případy předávat správnímu orgánu k řešení, s hrozícími pokutami až do výše 100.000 Kč. Na
závěr ještě dovolte abych podotkl, že nepřípustnou
situaci někteří vnímají jako „krádež“ ze společného,
jako parazitování na společné pokladně. Znovu
prosím o vaše laskavé a odpovědné zjednání nápravy tam, kde to situace a právo vyžaduje. Konečně ku společnému prospěchu nás všech.
Předem moc děkujeme.

Petr Kreuzmann, zastupitel,
předseda Komise pro životní prostředí

Doplňující informace správce kanalizace

Vážení spoluobčané,
je to už rok co jsem Vás oslovil za naše pracovníky údržby kanalizační sítě. V současné době
obec Palkovice spravuje 37 km oddělené splaškové kanalizace. Pro představu Frýdek – Místek má
35 km kanalizace. V současné době je to služba
občanům, která je pro spoustu z nás pohodlná,
ale prodělečná, z důvodu nátoků balastních vod
a celkem náročné údržbě zařízení. Je to dáno oblastí, ve které kanalizace funguje, provozem těžkých zemědělských strojů a taky chováním některých našich spoluobčanů.
Do nového roku byla platba stočného 42 korun
s daní. Od nového roku 2022 došlo o navýšení poplatku na 49 korun s daní.
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Toto navýšení stále nepokryje náklady na
údržbu. Jedním z důvodu je délka kanalizace a připojitelnost bytových jednotek (domů).
Například ve městě je na 100 metrů kanalizace
připojeno několik panelových domů, kde platí
stočné velké množství nájemníků, kteří pokryjí
náklady na kanalizaci, a ještě vytvoří zisk. U nás
je na stejné délce připojen třeba jeden dům
s čtyřčlennou rodinou, tak je jasné, že se náklady
vytvoří větší a zisk se nevytvoří žádný. Ale kanalizaci musíme brát jako službu, kde spláchnete,
zhasnete a jdete, defacto bez starostí. Snažíme se
dostat náklady na vyrovnaný rozpočet, abychom
nebyli ve ztrátě. Máme na celé délce kanalizace 9 stanic, které odpad neustále přečerpávají.
Občas však stojí se zaseklými čerpadly a oprava
pak stojí nemalé úsilí techniků, další jsou náklady
za elektrické energie. Abychom snížili náklady za
balastní vody, tak se na jaře chystáme provádět
dýmové zkoušky, zdali není někdo připojen do
splaškové kanalizace s okapovými svody, povrchovou vodou, a tím pádem v období dešťů,
nám narůstá nátok balastní vody, kterou nakonec
zaplatíme všichni.
Do kanalizace je povoleno vypouštět pouze
vody splaškové, v míře znečištění stanovené v kanalizačním řádu.
Je nepřípustné do kanalizace vypouštět látky
hořlavé, lehce zápalné, jedovaté, kyselé, tuky, žíravé a takové, jež by mohly způsobit ucpání stoky,
poškození nebo ohrozit provoz čistírny odpadních
vod.
Případné škody vzniklé na zařízení provozovatele kanalizace, způsobené nekázní odběratele vypouštěním těchto látek, uhradí odběratel
– vlastník nemovitosti. Je rovněž nepřípustné do
kanalizace vypouštět povrchové a dešťové vody!
Poruchy vzniklé na části kanalizační přípojky
umístěné v pozemku tvořícím veřejné prostranství ohlašuje její vlastník provozovateli kanalizace,
který opravy a údržbu těchto částí kanalizačních
přípojek hradí ze svých provozních nákladů. Odstranění poruchy na jiné části kanalizační přípojky
hradí její vlastník.
Vlastník kanalizační přípojky nesmí bez souhlasu provozovatele provádět jakékoliv následné
úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně připojování jiných nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku.
Takže do kanalizace žádné hadry, mopy, olej
z pánviček, vlhčené kapesníčky ani jiný textil!!! Tohle vše totiž ničí čerpadla.

1/2022
Na jaře budeme kontrolovat připojené nenahlášené přípojky a když někoho přistihneme, bude
se toto brát jako krádež. I když nic nikomu neberete, dodáváte do společné kanalizace splašky a tím
ostatním berete finanční prostředky, které za vás
ostatní ve vyúčtování zaplatí!!!

V případě problému s kanalizací, nebo ke zjištění informací k zřízení kanalizační přípojky nás
můžete kontaktovat:
Josef Lukeš		
Tomáš Vantuch		
Milan Kokeš		

739 633 315
739 554 493
737 972 565

Za správu obecní kanalizace Josef Lukeš

Pár fotografií plných košů vlhčených kapesníčků, tuků a podlahových mopů, co se nachází v zaseknutých čerpadlech.
14
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INFORMACE PRO OBČANY
Demografický přehled obyvatel
obce Palkovice za rok 2021
obyvatelé

stav k 01.01.2021
v roce 2021:
přihlášení
narození
odhlášení
zemřelí
stav k 31.12.2021
z toho:
- muži
- ženy

část Palkovice
2 931

část Myslík
517

obec celkem
3 448

84
30
42
36
2 967

26
7
4
12
534

110
37
46
48
3 501

1500
1467

269
265

1 769
1 732

nejstarší žena – ročník 1923

nejstarší muž – ročník 1927

V celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2021 (3 501 osob)
je započteno 30 cizinců s pobytem na území obce Palkovice (trvalým i přechodným).

Poplatek za odpady v roce 2022
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok
600,- Kč
Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok
600,- Kč
Poplatek za psa v roce 2022
Poplatek za prvního psa činí 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 250,- Kč.

Palkovické listy
V roce 2022 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 100,- Kč/rok. Čtenáři, kteří chtějí listy v roce 2022 odebírat, nechť je
zaplatí do 30. dubna 2022 v pokladně OÚ.
Odběratelé tištěných Palkovických listů také budou
mít možnost zvýhodněného vstupného na Obecní
dožínky, součástí letního vydání bude kupón na slevu ve výši 50 % ze vstupného.

Všechny poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2022!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo
platební kartou na pokladně a to v úřední dny:
pondělí a středa 7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

15

Pokud je to možné, využijte prosím možnost
platby bankovním převodem.
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Vodné a stočné na rok 2022
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)

45,91 Kč/m3 + DPH dle platných právních předpisů

Cena stočného (ceník Obce Palkovice 1/2021)

44,46 Kč/m3 + DPH dle platných právních předpisů

Upozornění občanům
nesprávném uvedení nebude tedy možno platbu
jednoznačně přiřadit k danému skutku.
Správným vyplněním VS předejdete případným
komplikacím.
V případě nejasností se prosím obracejte na
Obecní úřad, Vránová Eva, poplatky,
tel: 605 945 322.

Vážení občané, vzhledem k množícím se případům špatných variabilních symbolů (VS) u plateb
poplatků a stočného doporučujeme, abyste si řádně
kontrolovali variabilní symboly při platbách bankovním převodem.
Variabilní symbol umožňuje ztotožnit platbu
s konkrétním případem. Bez jeho uvedení či při

Nové výdejní místo Zásilkovny v Palkovicích
Od 31. ledna je v provozu nové výdejní místo
Zásilkovny (tzv. Z-Box), které naleznete na parkovišti vedle hospody U Myšáka. Místo je pohodlně
dostupné 24 hodin denně. Lze zasílat balíky o hmotnosti do 5 kg. Z-Box slouží zatím jen jako výdejní.
K vyzvednutí zásilky je zapotřebí mobilní aplikace
Zásilkovna v telefonu se zapnutým Bluetooth a polohovou službou (GPS), prostřednictvím které si otevřete přihrádku se svým balíčkem. Pokud objednáváte na dobírku, lze ji uhradit předem přímo v mobilní
aplikaci Zásilkovna, nebo online přes platební bránu
pomocí odkazu, který jste obdrželi v informačním emailu o dodání zásilky.

Hned vedle Z-Boxu si můžete všimnout stále volného velkého kusu betonem zpevněné plochy, kde
by v krátké době měl přibýt ještě Alza Box a v jednání je také výdejní místo některé z dalších doručovacích firem.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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Změny na úseku občanských průkazů
nahlásit ztrátu či odcizení OP na úřadech s rozšířenou působností, avšak na matrikách již to
možné nebude.
Žádost o vydání občanského průkazu není
možné podat elektronicky ani prostřednictvím jiné
osoby.
Převzetí OP bude nově možné taky na základě
zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Při převzetí občanského průkazu je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP.

Od srpna 2021 začal platit nový zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který
přinesl významné změny. Nejvýznamnější změnou
je, že na základě nařízení Evropské unie (Nařízení
2019/1157 ze dne 20. 6. 2019) jsou v občanských
průkazech (dále i OP) vedeny biometrické údaje,
kterými se rozumí zobrazení obličeje a otisk prstu
z každé ruky.
Tyto biometrické údaje budou uložené v čipu,
který je již součástí občanského průkazu.
Všechny vydávané strojově čitelné občanské
průkazy budou obsahovat biometrický snímek
obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu
z každé ruky. Přidáním těchto dalších zabezpečovacích prvků by mělo být ztíženo občanské průkazy padělat či zneužít.
Další významnou změnou je ukončování platnosti občanských průkazů z níže zákonem uvedených důvodů. Proto je nutné při jakékoliv níže
uvedené změně požádat v zákonné lhůtě o výměnu OP, protože platnost stávajícího OP bude
ve lhůtě 45 dnů automaticky ukončena, a to
ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost.

Doba platnosti občanských průkazů je následující:
• u občanů starších 15 let bude platnost desetiletá
• dětem do 15 let budou vydávány průkazy
s pětiletou platností
• senioři nad 70 let budou mít průkazy platné
35 let
• pro občany, jimž nebude možné z důvodu dočasné indispozice pořídit otisk prstu z každé
ruky, bude platnost občanského průkazu 1 rok
• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva se od srpna 2021 již vydávat nebudou.

Jedná se o změny těchto údajů:
• ohlášení změny místa trvalého pobytu
• změna jména nebo příjmení
• změna rodného čísla
• změna pohlaví
• změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím
OP uveden)
I nadále bude oddělován příslušný roh občanského průkazu, pokud nastane změna údajů v OP (například po změně rodinného stavu
– sňatek, rozvod, úmrtí atd.), nicméně k občanskému průkazu již nebude vydáváno potvrzení
o této změně.
Při změně trvalého pobytu budou k občanským průkazům i nadále oddělován příslušný roh
OP a vydávána potvrzení o změně trvalého pobytu.
Nově již do občanského průkazu není možné
zapsat akademický titul nebo vědeckou hodnost.
Nově je možné ohlásit Policii ČR i ztrátu OP
(dosud bylo možné pouze odcizení). Po ztrátě,
odcizení, poškození nebo skončení platnosti OP
z jiných důvodů se již nebude vydávat potvrzení o občanském průkazu. Dále zůstává možnost

Platnost stávajících občanských průkazů:
• dosavadní OP zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou. Výjimkou jsou OP vydané
do 30. června 2000 (typ „knížka“ nebo „růžová
karta“ s původní platností „bez
omezení“),
které pozbývají platnosti dnem 2. srpna 2026
• mají-li dosavadní průkazy strojově čitelné údaje, půjde s nimi cestovat po Evropské unii až do
konce jejich platnosti
• ty, jež strojově čitelnou zónu nemají, musí být
vyměněny do pěti let, jinak se s nimi nebude
smět jezdit za hranice.
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Dále v souvislosti se změnou zákona o občanských
průkazech dochází ke změně zákona o správních poplatcích, které se mění následovně:
• ztráta, odcizení, poškození OP – 200 Kč (dosud
100 Kč)
• žádost o OP pro občana mladšího 15 let –
100 Kč (dosud 50 Kč)
• OP bez trvalého pobytu (po ukončení trvalého
pobytu na území ČR) – 200 Kč (dosud 100 Kč)

1/2022
I nadále platí, že:
Občan může požádat o vydání občanského
průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (bez ohledu na místo
trvalého pobytu).
Pro občany obce Palkovice je nejbližším úřadem s rozšířenou působností:
• Magistrát města Frýdku-Místku 		
https://www.frydekmistek.cz/
• Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
https://www.frydlantno.cz/
• Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
https://www.mufrenstat.cz/

Nemůže-li se občan dostavit osobně k podání žádosti o vydání občanského průkazu nebo
k převzetí vyhotoveného občanského průkazu ze
závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí přijetí žádosti o vydání občanského
průkazu nebo jeho předání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
se občan zdržuje – pro občany obce Palkovice zabezpečuje Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a cestovních dokladů, telefonní
číslo 558 609 458 nebo 558 609 455.

Poradenské centrum nyní nově i ve vašich domovech
Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po
nemoci upoutána na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité informace týkající se
dědictví. Aby z toho však nevznikly nepříjemnosti
mezi jejími dětmi, chtěla si tyto informace obstarat
sama. Problém, který však nastal, byl ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do
Poradenského centra.
S obdobnými nepříjemnostmi se potýká mnoho lidí. A za tímto účelem Poradenské centrum

Charity Frýdek-Místek rozšířilo od 1. 1. 2022 své
služby také na terénní formu, kdy za vámi můžou
naše sociální pracovnice dorazit přímo až do vašich domovů.
Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek,
nabízející odborné poradenství v oblasti práva,
sociálního systému a psychologie, poskytuje nově
od ledna tohoto roku své služby mimo jiné i terénní formou těmto skupinám osob:

• Osobám, které ze zdravotních důvodů nemohou opustit svůj domov, neboť jsou závislé na
celodenní péči jiné osoby, tj. osoby imobilní
a vyžadující pravidelnou péči druhé osoby.
Pokud jste touto osobou a rádi byste získali
určité informace v oblasti dluhů, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, případně o sociálních
dávkách, pak kontaktujte naši sociální pracovnici
na tel. č.: 737 627 872.
• Služba je také poskytována těm, kteří ve spolupráci s naším Poradenským centrem mají podaný návrh na povolení oddlužení a potřebují
doprovod k přezkumnému řízení.
V tomto případě se s našimi klienty domluvíme přímo na terénní formě spolupráce už při samotném procesu sepisování návrhu na povolení
oddlužení.

18

Pokud Vás naše nově poskytované služby zaujaly
a rádi byste získali více informací, kontaktujte nás:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz,
tel.: 737 627 872, web: www.charitafm.cz
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Z činnosti mateřské školy

Putování s bramborou
To barevné listí, čarokrásné barvy všude kolem
nás, to je samo o sobě jako poezie. Také u nás 1. 10.
2021 v MŠ Palkovice začaly děti svůj den básní:
„Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ni závora.
Kam koukáš, ty závoro
na tebe ty bramboro.
Kdyby tady projel vlak,
byl by z tebe bramborák.“
A to nebylo jen tak. Jeden velký důvod byla
odpolední akce mateřské školy „Putování s bramborou.“ Sluníčko nás hřálo, děti s radostí a s úsměvem plnily na různých stanovištích spoustu úkolů
a za splnění dostaly do kartičky tvaru bramborového pytle razítka, kolik bylo stanovišť, tolik bylo
razítek. Pět stanovišť = pět razítek. Na stanovištích
byl hmatový pytlík, řazení brambor podle velikosti,
navlékání bramborových korálků s motivací „Princeznička na bále“, hod bramborami na cíl – do
košíku, skládání shodných půlek brambor k sobě.
Bramborová razítka byla pro děti hodně motivující: hvězdička, domeček, květinka, srdíčko a kapka.
Děti se snažily moc a moc, když už to nešlo, pomohli rodiče. Šlo se cestou necestou, polem nepolem, až se došlo ke statku pana starosty Bače,
kde na všechny zúčastněné čekaly bramborové
placky, zákusky a veselá hudba.

Myslím, že se akce velmi vydařila. Radost ve
tvářích našich dětí mluvila za vše. Děkujeme všem
zúčastněným, a hlavně panu starostovi a Petře
Opělové za poskytnutí příjemného zázemí a za
dlouholetou spolupráci.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Palkovice
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Beseda s myslivcem

Kolem naší mateřské školy Pod Habešem se
rozkládají krásné louky, zoraná pole a upravené
lesy se spoustou lesní zvěře.
S dětmi jsme v měsíci listopadu měli téma
o lesních zvířátkách a životě v lese. V rámci environmentální výchovy a na základě tohoto tématu jsme navázali spolupráci s myslivcem panem
Zdeňkem Slípkem, který nám přišel o všem popovídat. Je členem mysliveckého spolku Palkovice-Olešná. Nepřišel sám, přivedl s sebou vycvičeného bavorského barváře jménem Sid. V tu chvíli
jsme všichni takového pejska chtěli. Nechal se pohladit a to děti, s dovolením majitele, dělají moc
rády. Sid byl také spokojen. Pan myslivec seznámil
děti s druhy lesní zvěře, vysoké, drobné i černé.
K obdivování byly parohy od jelena, srnce a daňka,
k prohlédnutí přinesl vypreparované hlavy kance
a muflona. Děti obdivovaly vycpaninu barevného
divokého kačera, kterého doposud viděly jen na
potoce a také jestřába, kterého mohou zahlédnou
v letu na obloze. Pro pohlazení pak byly vyčiněné
kůže lišky a kuny. Velikou zajímavostí byly jezevčí
lebky, zuby z divočáka a na závěr dětem ukázal
loveckou pušku brokovnici.
Děti získaly představu o úloze myslivců a uvědomily si důležitost člověka ve vztahu k přírodě.
Předškolní děti už mají určité povědomí o myslivecké práci, proto i dětské otázky byly zaměřené
tímto směrem. Například: „Máte doma i kulovnici?“, „Nosíte do lesa dalekohled?“, „Čím krmíte

Sida?“, „Jak se staráte v zimě o zvířátka?“, „Jaké
krmení můžeme nosit do krmelce?“
S panem myslivcem a Sidem se děti rozloučily
a nezapomněly říct, že máme pro zvířátka na zimu
nasbírané kaštany a žaludy. Určitě je ke krmelci
v zimě přineseme.
Kolektiv MŠ Palkovice
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Pohádkové představení

Palkovicemi chodil Mikuláš s doprovodem

S dětmi ze tříd „Hvězdička“ a „Motýlek“ jsme
se domluvili na společném tématu: „Za tajemstvím
kouzelného klobouku, aneb když prší, nemusí být
smutno“.
Bylo to krásné téma, při kterém si děti vzpomněly na pohádky z domácího čtení, Večerníčková
vyprávění i z četby paní učitelky před odpočíváním. Některé pohádky děti zdramatizovaly, hlavně
ty podzimní, například: „Budku“, „O veliké řepě“.
Princezně navlékly korálky, „Šípkové Růžence“ navrhly šaty z podzimních přírodních barev vtlučených kladívky do bavlněné látky.
A v pátek se nám podařilo domluvit divadelní
představení v Loutkovém divadle Ostrava s názvem „Kocour Modroočko“. Děti ze třídy „Pastelka“
měly podobné téma: „Moje nejmilejší pohádky“,
tak jsme je kamarádsky přibrali. Bylo to jejich první
divadlo mimo MŠ, holčičky přišly v krásných šatičkách a kluci zase v košilích.
Společně jsme si divadelní představení moc
a moc užili a budeme se těšit na další pohádku
v jarních měsících.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Palkovice

Palkovicemi chodil Mikuláš s čertem a anděly.
Společně také navštívili děti v naší mateřské škole.
Ty se na tak vzácnou návštěvu moc a moc těšily
a slibovaly hory, doly. Zapomněly totiž, že Mikuláš
pozná pravdu. Vše má napsáno v „Knize hříchů“.
A tak se stalo, že Mikuláš slyšel, co všechno děti
budou, či nebudou dělat. Děti slibovaly na mikulášskou berli, a to je slib závazný. Sliby se týkaly
jídla, hlavně zeleniny, no a také chováni při společných hrách. Několik napravených hříšníků mělo
slzy v očích, když slibovali, že se polepší, ale cestou domů už asi o ničem nevěděli. Snad si večer
vzpomněli při rozbalení Mikulášova balíčku, který
dostali.
Mikuláš s doprovodem ocenil program, který
si pro ně děti připravily. Bylo to poděkování za
rozdané balíčky. Děti zazpívaly, zarecitovaly a zatančily. Při loučení s dětmi řekl Mikuláš jednu důležitou větu, a to, že příští rok přijde dané sliby
zkontrolovat.
Učitelky MŠ Palkovice
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Mikuláš ve škole
V pátek 3. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svým doprovodem.
I za současné problematické situace jsme se rozhodli děti o tuto
letitou tradici nepřipravit. Za dodržení přísných hygienických pravidel, žáky postupně navštívilo
a obdarovalo klasické trio – čert,
anděl a Mikuláš, které i letos ztvárnili pedagogičtí pracovníci školy.

Předvánoční pečení
Vánoční atmosféru jsme si naladili ve školní kuchyňce, kde jsme za poslechu tradičních i moderních
vánočních koled pekli perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké i nepečené kokosové kuličky. Během válení,
vykrajování, pečení a zdobení jsme si uvařili výborný vánoční čaj a na konci nám zbyl i čas na zahrání her.
Ochutnávku našeho cukroví jsme pak roznesli po škole a sklidili jsme velkou pochvalu. Celé dopoledne jsme si společně moc užili!
Třída 6.A

Vánoční beseda
V druhém prosincovém týdnu byly na
prvním stupni na programu i Vánoční besedy s paní katechetkou
Danou Málkovou, která
v palkovické škole dlouhodobě působí jako
vyučující nepovinného
předmětu Náboženství.
Děti se během povídání
hravou formou seznámily s historií nejslavnějších svátků na světě.

22

1/2022

Guerilla poetring a vánoční atmosféra
Na počátku prosince se některé třídy druhého stupně zapojily
do básnické aktivity - tzv. guerilla
poetring, která je známá také jako
„básnění ve veřejném prostoru“. Jejich úkolem bylo vyhledat na internetu či v knihách báseň s vánoční
tematikou, která je zaujala. Někteří
se dokonce pustili i do tvorby své
vlastní básně, za což jim patří velká poklona. Poté ji přepsali na list
papíru, doplnili vhodnou ilustrací
a zbývalo už jen básně roznést do
„veřejného prostoru“, kterým v tomto případě byl jejich domov – obec
Palkovice. Chtěli jsme tak zpřístupnit krásu poezie i ostatním občanům
obce. Možná jste právě i vy narazili
při procházce Palkovicemi na některou z básniček, které třeba vykouzlily úsměv na vašich tvářích. Pokud se
tak stalo, mise je splněna.
Ivana Zemanová

Workshop s drumbeny
Ve středu 5. ledna 2022 jsme se
zúčastnili výborné hudebně pohybové akce. Jednalo se o workshop
zaměřený na hru na drumbeny, papírové bubny. Do školy, do tělocvičny
přijel Zdeněk Roller ze Znojma, který
si děti podmail svými neotřelými nápady a kamarádským přístupem Děti
si zabubnovaly, zakřičely, zapohybovaly se, zasmály.
Prožili jsme společný program
plný pohybu a rytmu s radostí. Zaposlouchali jsme se i do afrických
rytmů. Následně jsme se ve škole
doučili písničku Jede, jede mašinka
– s jeho rytmem a prožili si rytmus
společně. V naší škole totiž drumbeny máme, což je velká výhoda pro
toho, kdo je mám rád.
Mgr. Miroslava Žídková
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Zdokonalovací lyžařský a snowboardový výcvik žáků 6. a 7. tříd
V termínu od 17. do 21.1. se žáci 6. a 7. tříd
měli možnost zúčastnit zdokonalovacího lyžařského a snowboardového výcviku ve SKI areálu
Rališka v Horní Bečvě. Zájem žáků o kurz byl poměrně velký, celkem se kurzu zúčastnilo 45 žáků
ze 4 tříd.
Ubytovaní jsme byli v hotelu Cherry, kde jsme
se i stravovali. V úvodu kurzu byli žáci podle
svých lyžařských a snowboardových dovedností
rozděleni do družstev, ve kterých po zbytek týdne lyžovali pod vedením zkušených instruktorů
(učitelů). V pondělí odpoledne nás překvapilo
husté sněžení spojené s nárazovým větrem, ve
zbývajících dnech však panovaly skvělé sněhové
i povětrnostní podmínky. Žáci se mimo lyžování účastnili také přednášek na téma bezpečnost
na horách, činnost horské služby nebo základní
lyžařské a snowboardové dovednosti. Mimo pohybu na svahu byly začleněny i jiné doplňkové
pohybové aktivity jako procházka kolem přehrady Horní Bečva, nebo soutěživé hry v areálu hotelu. Volný čas trávily děti většinou s deskovými
hrami.
Myslím, že si žáci kurz naplno užili, poznali se
i z jiné stránky a už se těší na příští.
Mgr. Pavel Tomalík
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ROZHOVOR

V této nové rubrice si budete moct přečíst rozhovory se známými i méně známými lidmi, které zároveň něco spojuje a tím je určitý vztah k naší obci. Rádi bychom tak nahlédli do života, jak palkovických
rodáků, tak třeba osob, které do těchto míst jen z nějakého důvodu zavítaly. Pro první rozhovor jsem
se rozhodla oslovit člověka, který mi je blízký, a tím je paní Ludmila Kulová. Mnoho z vás si ji bude jistě
pamatovat z místní školky, kde pracovala téměř 25 let jako ředitelka. Velmi si vážím, že se rozhodla
podělit o svůj životní příběh.

Rozhovor s Ludmilou Kulovou
Jak vzpomínáte na své dětství?

Právě vzpomínky mě někdy nutí přemýšlet nad tím, jak se doba proměnila, že některé
věci už nejsou, jak bývaly… Narodila jsem se ve
Křtěnově, v červnu 1939, takže za druhé světové
války. Měla jsem tři sourozence, rodičům jsme šli
na střídačku – kluk, holka, kluk, holka. Moje maminka Jindřiška pocházela z rodiny, kde dětí bylo
habaděj a žili velmi skromně, tatínek František
byl dokonce z jedenácti dětí. Tatínek pocházel ze
statku a v té době se jaksi očekávalo, že ze statku
bude i jeho budoucí nevěsta, aby bylo co největší věno. V tomto ohledu byla moje maminka
pro otcovu rodinu tak trochu méněcenná, protože pocházela z obyčejné rodiny a pracovala jen
v továrně na hedvábí. A jací byli mí rodiče? Byli
přísní, odmala jsme museli pracovat a pomáhat.
Když jsme přišli ze školy, tak jsme si nejprve museli splnit zadané úkoly, teprve pak jsme si mohli
jít hrát. Například v neděli jsme chodívali pravidelně do kostela a pamatuji si, že jeden z nás
dostal vždy za úkol vyčistit, nakrémovat a dát do
řady všechny boty. Na úkoly do školy se nás rodiče neptali, bylo samozřejmé, že si je budeme
plnit sami. Kapesné jsme neměli, když jsme něco
potřebovali, tak jsme museli pěkně poprosit. Rodičům jsme celý život vykali, takže jsem šla za
tatínkem a například prosila: „Tatínku, dal byste
mi korunu na šuměnky, prosím?“ A když jsem si
zasloužila, tak otevřel šuplík ve svém psacím stole a vytáhl drobné, které tam měl v kalíšku.

a na večeři byly hlavně brambory a k tomu mléko.
Maso jsme měli jednou za týden, v neděli, a to
hlavně drůbež, kterou jsme si sami chovali. Sami
jsme si taky pekli chleba, vždy na týden dopředu.
Výjimečně nám maminka udělala třeba knedlíky
s třešněmi, rajskou omáčku nebo škubánky, které
se podávaly s mákem, cukrem a mastily sádlem.
Jako děti jsme měly moc rády i vdolky. Také si pamatuji, že nám chodili sousedé pomáhat na pole
a maminka jim tam nosívala tvaroh se smetanou
a pažitkou a k tomu černou kávu, ne však takovou, jak ji známe dnes, tenkrát se dělala z praženého žita. Denně se této kávy uvařil hrnec, říkali
jsme tomu soc, z němčiny.
A co Vánoce? Jak se v té době slavily?

Uvedla jste, že dříve se žilo skromněji…
Jak jste se ve vaší rodině například stravovali?

Když se dneska projdu supermarketem a vidím ten obrovský výběr, tak je to až k neuvěření, jak se žilo kdysi. Přes den jsme jedli velmi
skromně, vařila se jednoduchá a bezmasá jídla,
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Tatínek v lese uřezal stromeček, který se
nazdobil jablíčky, oříšky a korálovými ozdobami.
Ve Štědrý den se pak na něm zapálily malé svíčky,
které se uchytávaly na větvičky takovými skřipečky.
Na štědrovečerní večeři jsme měli kubu, což bylo
jídlo z krup a sušených hub. Za nás ještě nebylo
běžné, že bychom měli kapra, toho možná měli
jen někteří bohatí, co měli vlastní rybník. Maminka

1/2022
nám taky dělávala sněhové cukroví, kdy se ušlehaly bílky s cukrem, a to jsme měly vážně za něco.
My děti jsme se nejvíce těšily až zazvoní zvoneček a konečně spatříme nazdobený stromeček
se zapálenými svíčkami, který se ukrýval za dveřmi. Nevím, zda je to pravda, ale slyšela jsem, že
stromeček se k nám dostal z Německa. Nejprve
ho prý měli bohatí v Německu, pak bohatí u nás
a postupně se to šířilo Evropou. Pod stromeček
jsme většinou dostali oblečení, záleželo, co rodiče sehnali, všeho bylo málo. Bylo běžné, že se
oblečení dědilo, takže jsem nosila hlavně věci po
bráchovi. Měli jsme oblečení, které se nosívalo
ve všední dny, a pak sváteční šaty, které jsme si
brali v neděli do kostela. Nikdy nezapomenu, jak
jsem byla šťastná, když mi maminka nechala ušít
mé první šaty, včetně zástěrky s kanýrky, bylo to
v době, když jsem začala chodit do školy.

A jaké byly v té době mezilidské vztahy?

Narodila jste se za války, jak jste to jako dítě
vnímala?

Asi tatínkův bratr a švagr, byli totiž v odboji a za
to je poslali do koncentračního tábora. Tatínkův
bratr Alois, můj strýc, se naštěstí vrátil. Jeho vyprávění nahánělo hrůzu, nejhorší prý bylo, když každé
ráno vyvolávali jména a nikdo nevěděl co bude.
Švagr Antonín zemřel na pochodu smrti, schválně
tam posílali oslabené lidi, pěšky je hnali bůhví kam
a lidé se během té cesty hroutili.

Když jsem se v tom devětatřicátém narodila,
tak už byl Protektorát Čechy a Morava a okupovali
nás Němci. Pamatuji si, že jsem tomu jako malá
vůbec nerozuměla, nechápala jsem, co se to děje.
A když si rodiče mezi sebou povídali nebo i jiní
lidé hovořili o válce, tak jsem z toho měla v hlavě
zmatek… Moji rodiče třeba často říkali, že partyzáni nadělali hodně zla, a to třeba tím, že vyhodili do
povětří nějaký vlak nebo napadli nějakého Němce
a ti se pak za to mstili, vyvražďovali rodiny nebo je
posílali do koncentračních táborů. Můj tatínek v té
době zastával místo starosty, úřadovalo se doma,
takže kdo něco potřeboval, chodil za ním k nám
domů. Maminka kvůli tomu drhla celou dřevěnou
podlahu dvakrát týdně. V té době museli zemědělci odevzdávat určité množství vajec, pšenice
a všeho možného a samozřejmě se to kontrolovalo. No a pamatuji si, že jednou k nám zase vtrhli
a sepisovali počet dobytka a drůbeže a já se začala přehrabovat v prádelníku, kde měla maminka
tajně ukrytý mák. Byla celá bledá, mrkala na mě
a já tenkrát vůbec nechápala proč to dělá. Naštěstí
to dopadlo dobře, díky bohu. Mnohem nebezpečnější ale bylo, když rodiče ukrývali na půdě v seně
anglického zajatce. Tajili to přede mnou, abych se
asi někde neprořekla a o to více mě zajímalo, kam
chodí a komu to jídlo tajně nosí. No, kdyby se to
provalilo, tak mohli být rodiče zastřeleni nebo posláni do koncentráku a my děti na převýchovu do
Německa. Ale těžko to hodnotit z dnešního pohledu, v té době to bylo všechno jiné.

Mezi lidmi byly vztahy pěkné. Tím, že žili v neustálém strachu, co bude, drželi při sobě a pomáhali si. Neudávali se, to se začalo dít až za komunistů. Napadá mě jeden konkrétní příklad. Ve
Křtěnově, kde jsme bydleli, byla velká usedlost,
kde měli mlýn a někdy se tam mlelo i načerno.
Jednoho dne začali kolem kroužit gestapáci a jediným řešením bylo vyvést veškerou pšenici z mlýna a ukrýt ji u sousedů. Každý moc dobře věděl, co
by ho čekalo, a přesto do takového rizika šli. Ke vší
smůle začalo ještě sněžit a na cestě byly viditelné
koleje a stopy, naštěstí však na druhý den kontrola
do mlýna nedorazila. V té době to mnohdy bylo
hodně i o štěstí.
Hovoříte o štěstí, víte o někom blízkém, kdo
ho za války příliš neměl?

Čeho jste se jako malá nejvíc bála?

Letadel, ten těžký zvuk nad hlavou vyvolával
v člověku úzkost. Jednou na sebe dokonce střílela
dvě letadla, když prolétaly nad naším dvorem. To
se nedá ani popsat, jak se člověk cítil, v jaké hrůze
jsme žili.
A když nastal konec války? Co se dělo pak?
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Situace se pak obrátila a Němci prchali z našeho území. Nad naší zahradou zůstal tank, který
tam pak byl ještě po mnoho let a my jako děti jsme
si v něm hrály. Vojáci se tenkrát potřebovali dostat co nejrychleji na vlak do Nedvědice u Bystřice
nad Pernštejnem, neměli čas, koně měli vyčerpané, a tak se rozhodli, že nám vezmou ty naše. Na
tento den nikdy nezapomenu… Do našeho domu
vtrhl Němec, namířil na maminku pistol a ptal se
na koně. Jenže tatínek byl s koňmi daleko na poli,
a tak ji ten voják přikázal, ať za ním běží a ihned se
s nimi vrátí zpátky, jinak, že ji zastřelí. Dal jí tenkrát
i nějaký časový limit, ale to už nevím jaký. A tak
maminka utíkala na to pole a přispěchali i s koňmi
domů. Tatínkův bratr se pak nabídl, že je kdesi do
těch Nedvědic zaveze, a když se po cestě chtěli
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Němci zastavit v nějaké hospodě, aby se před cestou ještě napili, tak švihl do koní a ujel jim. Rozhodl
se nás tak pomstít a podařilo se mu to!

do školy. Přes poledne byla hodinová přestávka,
a pak se učilo zase dvě až tři hodiny odpoledne,
ve škole se tenkrát nevařilo, tak aby si žáci mohli
zajít domů na oběd.

Uvedla jste, že situace pro obyvatele Křtěnova,
kde jste vyrůstala, nebyla lehká ani za minulého režimu. Mohla byste to trochu rozvést?

Kam jste nastoupila po ukončení základní
školy?

Na pedagogickou školu pro učitelky mateřských škol v Boskovicích, byl to čtyřletý obor s maturitou. Bylo mi tehdy čtrnáct let, vyšla jsem totiž
z osmé třídy a už jako tak mladá jsem se musela
o sebe postarat, protože jsem začala bydlet na internátě na Boskovickém zámku. Byly tam obrovské místnosti a na pokoji nás bylo klidně i patnáct,
sblížilo nás to, ale i tak jsem hodně dlouho po nocích tajně brečela do polštáře.

Sedláci ve Křtěnově tenkrát nechtěli vstoupit
do JZD a oni pořád chodili a přesvědčovali je,
a tak nakonec nasadili takového zvláštního člověka, kterému se říkalo “bezzubý Pepek“ a ten
chodil po domech, hlavně teda za těmi velkými
sedláky a nalhával jim různé věci, třeba, že už brzy
bude konec, že se budou komunisti věšet nebo
jim nabízel zbraně, a tak získali informace o lidech.
Koho navštívil Pepek, tam pak vjížděla taková velká černá auta a zatýkalo se. Lidé si tenkrát mohli
vzít s sebou jen nejnutnější věci a poté je odvezli
někam pryč. Pamatuji si, že sousedé, včetně mých
rodičů, pak chodili krmit jejich dobytek, který
v chlévě řval hlady. Později dostali někteří doživotí, jeden soused 12 let, jiný 8 roků, jeden dokonce
provaz a některé rodiny vystěhovali do pohraničí
do Čech, tenkrát se prostě nesmělo stavět proti
režimu. A tak u nás vzniklo JZD…
Jak vzpomínáte na školu?

Těsně po válce jsem začala chodit do první
třídy. Nejprve jsem chodila do tzv. obecné školy,
a pak do měšťanky. V obecné škole jsme měli vždy
jednoho učitele, říkalo se mu řídící a ten se s námi
tedy nepáral, kdybych něco neuměla nebo se
špatně zachovala, tak jsem musela nastavit ruku,
abych po ní dostala rákoskou. Neskutečně to bolelo, to už možná bylo lepší jít si kleknout do kouta.
Psali jsme na takové
omyvatelné tabulky
a jednoho dne jsme
se učili psát osmičku
a dostala jsem rákoskou, protože jsem ji
nakreslila opačným
směrem, než jsem
měla. Jednou se mi
dokonce
podařilo
strčit nechtíc do ředitele na schodech,
a to byste nevěřili,
jakou mi vrazil facku, ale v té době
neexistovalo, že by
si šli rodiče stěžovat

A proč jste začala dělat učitelku v mateřské
škole tak daleko od svého bydliště?

Po maturitě jsem měla nastoupit do práce
a tehdy byly tzv. umístěnky, což v praxi znamenalo,
že nás škola poslala tam, kde bylo potřeba. A tehdy byl na Ostravsku rozvoj průmyslu, zakládaly se
nové mateřské školy a chyběly učitelky. Ředitel naší
školy dostal požadavek na dvaadvacet holek, dobrovolně se přihlásily tři, a tak vzal seznam a řekl, že
půjde každá druhá a já jsem byla ta druhá. Moje
nejlepší kamarádka Hana nemusela, bylo nám to
líto, že už spolu tolik nebudeme. Ale jedna z těch
našich spolužaček začala šíleně plakat, protože
chodila s klukem a bylo to vážné, a tak ta Hana
řekla, že půjde místo ní a aspoň budeme spolu.
27
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Tehdy nám řekli, že se jedná o vlasteneckou povinnost, musíme pomoct kraji a že to bude maximálně na tři roky. No a jsem tady dodnes. (smích)

převeleli do Frýdku, protože tam nějaká paní učitelka odešla na mateřskou dovolenou. Pak jsem
pracovala v Metylovicích, kde jsem to měla opravdu ráda a až v osmašedesátém jsem nastoupila
do Palkovic. Prostě člověk v té době pracoval tam,
kde bylo potřeba a kde mu to nařídili. A já jsem
byla nakonec moc ráda, protože jsem si v Palkovicích našla i manžela.

Kde jste tedy začaly s vaší kamarádkou Hanou
pracovat?

Já jsem šla do mateřské školy ve Frýdku-Místku a Hana dostala místo v Palkovicích. První noc
nám zajistili v hotelu Beskyd, ale pak už jim bylo
úplně jedno, kde budeme bydlet. Jediné, co pro
nás udělali, bylo to, že nám dali adresy osob, které
měly nadměrný byt a tam jsme se měly jít zeptat,
ale nikde nás samozřejmě nevzali. Naštěstí nám
pomohla jedna Hančina kolegyně z práce, která
nám zajistila pokoj v rodinném domku v Palkovicích. Ale luxus to teda nebyl, měly jsme tam dvě
postele, strožoky vycpané slámou, na které když
jsme si lehly, tak jsme cítily desky, které byly pod
tím. Když se za námi přijely podívat naše maminky,
tak se zhrozily, jak bydlíme, a navíc vůbec nerozuměly nářečí, kterým se tady hovořilo.

Jak vzpomínáte na roky, kdy jste dělala ředitelku v mateřské škole v Palkovicích?

Pracovala jsem tam nějakých pětadvacet let
a přirostlo mi to tam velmi k srdci. Na začátku byly
jen dvě třídy, tenkrát se neřešilo, kolik dětí může
chodit do jedné třídy, nijak se to nelimitovalo.
Ale pak bylo dětí čím dál více, a tak rozhodoval
o přednostním umístění dítěte do školky obecní
úřad. Později proběhla rekonstrukce, což celou situaci vyřešilo. Snažili jsme se, aby to děti měly pestré, a tak jsme dělali besídky na Vánoce, k MDŽ,
jezdívali jsme na bazén, do ZOO, na různé výlety…
Je úsměvné, že jsem pak někdy učila děti mých
bývalých dětiček ze školky.

A jak jste se nakonec dostala do mateřské
školy do Palkovic?

No nejprve jsem byla v tom Místku, po necelých dvou letech mě poslali do Dobratic, a pak mě

PhDr. Nikol Kulová
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

V posledním loňském čísle Palkovických listů
jsme naše bilancování ukončili velmi zajímavou
besedou o poutních místech Ostravsko-opavské diecéze. Od té doby byly všechny naše další plánované akce zrušeny z důvodu pokračující
koronavirové pandemie. Přes tyto obtíže však

poslední uskutečněnou akcí v roce 2021 bylo
předsilvestrovské posezení členů výboru klubu
s rodinnými příslušníky, na kterém jsme zrekapitulovali celoroční činnost a poděkovali svým
protějškům za trpělivost a toleranci s touto naší
aktivitou.
A na závěr tohoto článku ještě malá
statistika: k 31. 12. 2021 máme v našem klubu evidováno 194 členů, z toho
135 žen, v uplynulém roce do našich řad
vstoupila 1 nová členka a navždy jsme se
rozloučili s 16 členy. V letošním roce dosáhne 90 a více let věku 11 členů, v rozmezí 80 až 89 let jich máme 58 a mezi
70 až 79 lety 94. Průměrný věk všech
členů je 76 let.

A co nás čeká?

Nyní již máme nový rok a po lednovém odpočinku nás čeká ve středu
16. února výroční členská schůze, doplněná na závěr filmovým představením.
Další plánovanou akcí bude oslava Mezinárodního dne žen ve středu 9. března,
na kterou chystáme zajímavý program.
Pokud nám to zdravotní situace umožní,
vše se včas dozvíte – zejména ve vývěsních skříňkách.

Společenská rubrika

V únoru oslaví svá kulatá životní jubilea paní Marie Kocichová, Božena
Vycpálková a Věra Saranová, všechny
z Palkovic a Anežka Vyvialová z Myslíku. A v měsíci březnu potom významné
jubileum oslaví aktivní člen z Palkovic –
pan Vilém Vlk a další členky z Palkovic
– paní Marta Krazalkovičová a Libuše Šimková. Všem oslavencům k jejich
jubileím přejeme hlavně pevné zdraví,
dobrou životní a rodinnou pohodu, elán,
optimismus a také trochu toho nezbytného štěstí.
Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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SPORT
30 let oddílu tenisu TJ Sokol Palkovice

terénu. Třešinkou bylo samotné budování betonového oplocení se sousedovou zahradou. Bednění,
patky, usazení sloupků a samotná betonáž s řadou komplikací trvala minimálně dva měsíce. Své
jsme si užili i u budování studny s Jaroslavem Botorem. Pramen vody byl tak silný, že jsme nestačili
vodu vyčerpávat. Zem byla kamenitá, vznikla velká taverna pod spuštěnou skruží a my museli shánět silná čerpadla. Peněz moc nebylo, chuť ano,
stálo to hodně úsilí a byla i legrace“ - zavzpomínal
Bohumír Fatrdla.
V roce 1994 ustoupila z areálu dřevěná chata,
kterou v roce 1947 věnoval Sokolu Palkovice Karel
Kocich. Práce na výstavbě však postupně zpomalovaly, a to jak z důvodu nedostatku financí, tak
i ochabující aktivitě členů oddílu. Nakonec se výstavba pozastavila a oddíl stál na pokraji zániku
Přelomovým rokem byl rok 1997. Nově zvolený
předseda oddílu tenisu Jaroslav Čechmánek si vzal
za své dobudování kurtů, což obnášelo nesčetné
množství hodin brigádnické práce v obnově povrchu kurtů, výstavby oplocení, zajištění dostatku
vody na úpravu antuky, vybudování závlahového
systému a vyčištění studny. Zázemím oddílu se stal
železniční vagón přemístěný z fotbalového hřiště.
V roce 1998 se do činnosti zapojila i mladá generace. Tenisové kurty byly dány do užívání veřejnosti.
Téměř dvacet žáků a žákyň se pod vedením trenérů
začalo věnovat přípravě na místní tenisové soutěže.
Dne 4. 9. 1999 byl oddílem uspořádán turnaj žáků
do 15 let, jehož se zúčastnilo 12 dětí. Zájemci o hru
tenisu si chodili pro klíče od areálu k Pavlu Chýlkovi
naproti řadovek a do potravin Dana.
Historie se začala opakovat. Postupem let se
stal provoz kurtů náročný a údržba velmi drahá.

Oddíl tenisu byl v Palkovicích založen před
30 lety – 1. 1. 1992. V té době byl především spojen
se samotným budováním tenisových kurtů pod
vedením Bohumíra Fatrdly ml. – předsedy oddílu
a šesti oddílových členů.

V závěru roku 1990 při jednání výboru místní
tělovýchovné jednoty padlo rozhodnutí o vybudování nového sportoviště, a to podle projektu
dodaného Ing. Jaromírem Ivánkem. V následujícím roce 1991 po vyřízení všech povolení pro samotnou stavbu dvou kurtů a cvičné stěny, byly zahájeny stavební práce. „Kurty jsme budovali v čase
svého volna, většinou v odpoledních hodinách.
S kamarádem Milanem Šigutem z Frýdku-Místku
a dalšími dobrovolníky jsme po vytýčení prováděli skrývku zeminy, návoz strusky, štěrku a úpravy
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Oddíl neměl dostatek vlastních finančních prostředků, ani ochotných členů k zajištění funkčnosti. Areál začal chátrat, činnost oddílu stagnovala,
členská základna postupně vymizela. Trávou zarůstající kurty se staly nehratelné a sportoviště
bylo nehezkou vizitkou sportovní organizace.
S myšlenkou znovuvzkříšení a obnovy sportoviště i samotného oddílu přišel v roce 2011 Petr Gřes.
Cílem bylo vybudovat multifunkční sportoviště
s umělým povrchem, méně náročným na údržbu
s osvětlením a s širší celoroční využitelností. Výbor
organizace dal obnově „zelenou“. Nově vyhotovený projekt rozšiřující sportoviště s dostatečnými
výběhy pro dva tenisové kurty s lajnováním a rozměry vhodnými pro malou kopanou opětovně
zajistil dle požadavků člen výboru Jaromír Ivánek.
Vše ostatní již bylo na realizačním týmu předsedy a místopředsedy oddílu tenisu. V roce 2012

započala rozsáhlá, svépomocí prováděná rekonstrukce spočívající v odklizení stávajícího povrchu,
zbourání betonové tréninkové stěny, rozšíření plochy, vybudování drenážního systému k odvodnění
hřiště, obnově oplocení, položení umělého povrchu a přípravě k vybudování zázemí.
Po roce intenzivních prací s podporou oslovených ochotných místních jednotlivců, obce, sponzorů a firem se dílo vydařilo. Sportoviště začalo
sloužit svému účelu k potřebě oddílových členů
i široké veřejnosti.
Jelikož vzkříšený oddíl neměl žádného svého
člena, který by se mohl věnovat dětem, byl vyhledán a osloven Adam Vejmelka – trenér, kterého si
děti velmi oblíbily. Další výraznou trenérskou posilou se stal Lukáš Filip. Členská základna se postupně rozrůstala. Děti během sezóny využívaly místní
kurty, antukové kurty v Metylovicích a v zimním
období místní tělocvičnu, tenisové haly ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Vedení oddílu
zajišťovalo provozní záležitosti týkající se údržby,
budování zázemí a sportovního vybavení. Alternativou tenisu se pro dospělé hráče stal v zimním
období badminton v místní tělocvičně.
V současné době má oddíl 60 členů, kteří v letních měsících hrají venku tenis a od podzimu do
jara badminton. Kurty využívají oddíloví hráči i veřejnost prostřednictvím elektronické rezervace pro
hru tenisu, fotbalu a nohejbalu. V létě se zde pořádají dětské tenisové a korfbalové kempy.
Po dobu 30 let si oddíl prošel složitou cestou. V posledních 10 letech však vykazuje aktivní
činnost a stále se rozvíjí. V souladu se stanovami
organizace zajišťuje vedení oddílu aktivní pohyb
dětem i dospělým. Své hráče
i veřejnost průběžně informuje o svých aktivitách, zajišťuje finanční zdroje na provoz,
údržbu a modernizaci od svých
členů, partnerů, podporovatelů
a grantů. Rozšiřuje a obnovuje
materiální vybavení, sportovní
a tréninkové pomůcky a dělá
sport dostupnější, atraktivnější
nejen pro současnou, ale i budoucí generaci. Sportoviště je
přístupné všem zájemcům po
elektronické rezervaci, registraci. (https://tjsokolpalkovice.cz/
tenisove-kurty/)
Oddíl tenisu,
TJ Sokol Palkovice
31

1/2022

ŽIVOT VE FARNOSTI
Tříkrálová sbírka 2022

Charita ČR je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice
a zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Tvoří jí zhruba
300 Charit různých velikostí – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádá
Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. Každoročně pomáhá téměř 180 tisícům
lidí po celé republice a jejich humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce přispívají ke
zlepšení kvality života lidí na čtyřech kontinentech. Je členem mezinárodních organizací Caritas
Internationalis a Caritas Europa, díky tomu má partnery po celém světě.

Ve dnech 1.-16. ledna proběhla v celé ČR tradiční charitativní
akce Tříkrálová sbírka. Akci pořádá
Charita Česká republika a počátky
sbírky sahají do roku 2000.
V Palkovicích a na Myslíku jsme
koledovali podobně jako v okolních vesnicích a městech, a to
hlavně v sobotu a neděli 8. a 9.
ledna. Loni nám vládní opatření
nedovolily koledovat, a proto jsme
měli rozmístěné statické kasičky na
několika veřejných místech. Letos
nás opatření tolik neomezovala,
takže jsme velice rádi vyrazili do
ulic. Troufám si říct, že i vy občané jste naši návštěvu přijali s povděkem, někde i s nadšením. Bylo
to velmi milé a těší nás, že jste se
v takové míře zapojili. Na začátku
to ale vypadalo, že skupinky nedáme dohromady, pořád někde chyběli koledníci. Ale nakonec se vše
podařilo díky přístupu dětí a jejich
rodičů. Tradičně využíváme v Palkovicích potenciál dětí z oddílu
Žlutý kvítek a farnosti, na Myslíku
pak potenciál dětí, které se již do
koledování zapojily v minulosti.
Jak jsme nakonec dopadli? Už na
začátku koledování to vypadalo
jinak než uplynulé roky. Spousta
lidí bylo doma, otevírali a přispívali
docela velkými částkami. Troufám si říct, že jsme
letos vybrali nejméně kovových mincí v historii.
Někteří z vás jste nás zastihli ve svých autech při
cestě pryč a neváhali jste nám přispět i touto ne-

tradiční formou „z auta“. Měli jsme
v terénu celkem 17 zapečetěných
kasiček, 17 skupin, 17 dospělých
vedoucích a přibližně 53 dětských
koledníků. To už je taková malá
škola. V kostele sv. Jana Křtitele pak byla umístěna 18. kasička,
která byla k dispozici těm, které
jsme třeba nezastihli doma. Celkově jsme vybrali rekordní částku 147 878 Kč, z toho na Myslíku
se vybralo 23 987 Kč a v Palkovicích 116 291 Kč. Výsledky za celou
Charitu Frýdek-Místek, případně
variantu „on-line koledy“ najdete
na adrese www.charitafm.cz, stejně tak i záměr využití TS, který byl
zveřejněn před sbírkou (dle zákona). Všichni malí koledníci obdrželi
jako poděkování od Charity FM
volný vstup na krytý Aquapark
Olešná a k tomu malou sladkost
a drobný dárek. Obec Palkovice
ještě dětem přidá „volňásky“ na
dětské představení do našeho
kina. Chtěl bych vám všem moc
poděkovat za vaše štědré příspěvky, které přinesou spoustu pomoci
tam, kde je to potřeba. Děkuji také
všem koledníkům a vedoucím skupinek za bezvadnou koledu a aktivní spolupráci. Moc si toho vážím.
Děkuji také vedení obce Palkovice,
za vstřícnost při zapečetění a rozpečetění kasiček,
počítání peněz a také za lístky do kina.
Ing. Tomáš Huďa, místní asistent sbírky
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Smaragdová svatba manželů
Ladislava a Vlasty Menšíkových z Palkovic
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 55 let.
Tak jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí,
lásku, zdraví a štěstí Vám k výročí přeji.
Vše nejlepší k Vaší smaragdové svatbě.

Dne 26. listopadu 2021 oslavili krásné výročí společného života, smaragdovou svatbu,
manželé Ladislav a Vlasta Menšíkovi.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.

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

Blahopřejeme

Rozloučili jsme se
Odešli jste, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách však
zůstáváte dál.

Hodně štěstí, zdraví,
ať se Vám daří,
stále mějte úsměv
na své tváři.
Krásné narozeniny!

V listopadu jsme se rozloučili s paní Věrou
Kuchařovou, paní Evou Strašákovou, paní
Zdeňkou Kusou, panem Petrem Blažkem,
panem Ladislavem Kelnarem, všichni
z Palkovic a s paní Drahomírou Bačovou
a panem Milanem Krušinou, oba z Myslíku.
V prosinci jsme na poslední cestu vyprovodili paní Helenu Vyvialovu a pana Jana
Žvaka, oba z Palkovic a pana Vladimíra
Hrnčáře z Myslíku. V lednu pak paní
Ludmilu Zlou z Palkovic.

V měsíci prosinci oslavili svá krásná životní jubilea pan Zdeněk Halata, 90 let,
paní Libuše Bálková, 85 let, paní Marie
Seibertová, 91 let, paní Marie Krčová,
90 let, paní Bedřiška Kahánková, 80 let
a paní Marie Prašivková, 90 let všichni
z Palkovic.
V měsíci lednu slavili své krásné narozeniny paní Věra Drobková, 94 let a paní
Marie Prchlíková, 96 let obě z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou
soustrast redakční rada Palkovických listů,
zastupitelstvo a KPOZ.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Za komisi KPOZ předsedkyně
Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce.
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HOLKY V AKCI

srdce, vnitřních orgánů či naši
tělesnou teplotu. Zdravá snídaně rovněž stabilizuje hladinu
cukru v krvi. Tím potlačí chuť na sladké i jiná nezdravá jídla během dopoledne,
což se promítne i do našeho stravování ve zbytku
dne. Díky pravidelnému snídání si lze rovněž udržet stabilní váhu. Pokud tělu dopřejeme každý den
sytou a vyváženou snídani, nebudeme mít nutkání
zahánět hlad nezdravými pochutinami.

Naučme se snídat
Už naše babičky říkaly, že snídaně je nejdůležitější jídlo dne.
A měly pravdu. Snídaně by totiž
měla tvořit až 25 % našeho denního přísunu energie, protože nám dodává potřebné živiny
pro dopolední aktivity. Je to jídlo, které „nastartuje“ náš organismus po dlouhé noční přestávce,
kdy tělo nedostávalo žádnou energii, ale přesto
muselo pracovat. V noci totiž udržovalo činnost

Zdravé banánové palačinky z dvou ingrediencí
z těsta vyrobit menší lívance a otáčet je v polovině
pečení co nejrychleji, aby se neprotrhly. Těsto je
velmi jemné, takže dalším tipem na zdařilé fit banánové palačinky je, aby byly před jejich otočením
z jedné strany dostatečně upečené jak po okrajích,
tak i uprostřed. Použijte co nejvíce zralé banány
pro výraznou banánovou chuť.

Tyto zdravé banánové palačinky z dvou ingrediencí už jistě dobře znáte. Jsou dlouhá léta oblíbeným
receptem mnoha nadšenců fitness a zdravého životního stylu. Banán a vejce jsou jediné dvě ingredience, které na tyto banánové palačinky potřebujete. Z těsta můžete připravit palačinky nebo
menší lívance.

Tyto chutné palačinky jsou zcela bez mouky
a mléka, vhodné tedy i pro celiaky a lidi s intolerancí na laktózu. Je to jednoduchý a rychlý recept.
K ochucení už může každý zvolit to, co má nejraději a podávat je můžete například s čerstvým
ovocem, jogurtem, ořechovým máslem, javorovým sirupem nebo polité hořkou čokoládou či přidáním kvalitního džemu.

Ingredience:
1 zralý banán
2 vejce
Postup:

Banán a vejce spolu rozmixujeme v mixéru do
hladka.
Těsto dávkujeme na rozehřátou (případně trochu
olejem vymaštěnou) pánev o velikosti palačinek
nebo lívanců a opečeme dozlatova z obou stran.

Základem tohoto receptu je mít kvalitní, nepřilnavou pánev, tehdy vám tyto palačinky vyjdou krásné. Pokud nemáte nejspolehlivější pánev, zkuste
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Muffin z mikrovlnky
Taky vás občas přepadne chuť na sladké a neodoláte? Pak vás honí výčitky a hryže svědomí? Máme
pro vás řešení, jak si vychutnat sladkost, přitom
udělat i něco pro své zdraví. A právě pro takové
okamžiky, jako je například rychlá snídaně, můžeme využít mikrovlnku.

Není nic snadnějšího než vyrobit náš dietní muffin
z ovesných vloček. Všechny ingredience smícháme a dáme do dvou hrníčků. Banán necháme na
kousky, ale samozřejmě se nám při míchání trošku rozmačká. To ale vůbec ničemu nevadí. Můžeme přidat i jiné ovoce nebo rozinky, ale směs
nesmíme udělat o moc hustší, než by byla jen
s banánem. Hrnky dáme do mikrovlnky, kterou
zapneme na nejvyšší výkon. Každá mikrovlnka je
jiná, ale po přibližně dvou minutách máme hotovo. Vyklopíme a můžeme podávat s ovocem,
jogurtem.

4 lžíce ovesných vloček
2 lžíce müsli (křupavé, pečené atd.)
1 banán
1 vejce
1 lžíce mléka
1 lžička medu

Slaná ovesná kaše
Zalijte asi 50 gramů ovesných vloček vodou a uvařte je v mikrovlnné troubě. Do vloček vmíchejte čerstvý sýr (Cottage, Lučina a pod), najemno nakrájenou jarní cibulku, trochu soli, pepře a bylinky podle
své chuti. Kompletní snídaně je na světe během pár minut.

Celozrnný žitný kváskový chléb s vejci, avokádem a rajčaty
Rozpečte dva plátky chleba v topinkovači či
v troubě. Zralé avokádo rozmačkejte vidličkou
společně s kouskem čerstvého sýra (typu Lučina),
jemně osolte a opepřete. Vejce uvařte natvrdo
a nakrájejte na kolečka. Na rozpečený chléb namažte avokádovou pomazánku, navrch položte
kolečka vajec a na závěr své mistrovské dílo oz-

dobte rajčaty (výborná jsou cherry rajčátka krátce
opečená na grilovací pánvi).
Nezbývá než popřát dobrou chuť a pustit se do
toho.
Kvalitní snídaně a spoustu energie do dalších dní
vám přejí Holky v akci.
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KINO PALKOVICE
Neděle 13. 2. 2022 (rodinné představení), 17.00

Seal Team: Pár správných tuleňů

Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro! Má to však jeden
háček: tahle “speciální jednotka” se skládá z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je nedokáže
dostat ani zkušený velitel Claggart. Jenže síla není vždy vše a možná se jim mír podaří nastolit důvtipem,
inteligencí a dobrým srdcem.
Animovaný / Jihoafrická republika / 2021 / 98 min / ČSFD 55 % / přístupný
Neděle 20. 2. 2022 (rodinné představení), 17.00

Můj soused Totoro

Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči
o domácnost, zatímco malá Mei objevuje zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními
duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší dobrodružství svého života. Nadčasový film mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho v produkci studia Ghibli s ohromující obrazotvorností
vypráví o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku.
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Japonsko / 1988 / 86 min / ČSFD 85 % / přístupný
Pátek 25. 2. 2022, 19.30

Hrana zlomu

Temné drama v hlavní roli s nečekaně maniakálním Štěpánem Kozubem a labilní hrdinkou v podání Pavly
Gajdošíkové. Kateřina s Robertem vychovávají malou dcerku v luxusní vile, těžko však jejich domácnost
nazvat harmonickou. Dospělý Viktor žije s matkou v polorozpadlém domě na samotě, jejich soužití však
není o nic zdravější. Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v ambiciózní temné příběhové mozaice,
která si Lynchovsky pohrává s divákovou potřebou vytvářet si domněnky o tom, kdo je oběť a kdo pachatel.
Drama / Thriller / Česko / 2021 / 86 min / ČSFD 66 % / přístupný 15+
Neděle 27. 2. 2022 (rodinné představení), 17.00

Dračí princezna

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem
zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera
a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé
městečko vzpomínat ještě roky. Aby ne, drak je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se moc nehodí.
Je to pořád ještě nemotorné mládě, vzbuzuje pozornost a někdy začne plivat oheň v tu nejméně vhodnou
chvíli. Na celou povedenou trojku se brzy začnou upírat zraky rodičů, policie i televizních štábů. Nezbývá,
než všem utéct a pomoci dráčkovi zpátky domů, do jeho dračí země ve skalách. Drak se ale musí pokusit
vzlétnout a vše směřuje k opravdu ohnivému finále.
Rodinný / Pohádka / Norsko / 2020 / 83 min / ČSFD 54 % / přístupný
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Moje slunce Mad

Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého milovaného spolužáka Nazira. Pod
jménem Herra začíná v exotickém prostředí novou životní etapu. K vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako hlava rodiny, pokrokový
a vřelý dědeček. Herra hledá v novém světě svoje místo, když do jejího života nečekaně vstoupí citlivý chlapec
Mad pocházející z dalekých hor. Ukazuje se, že štěstí si člověka může najít v situacích, kde by je nejméně čekal.
Animovaný / Česko / Slovensko / Francie / 2021 / 85 min / ČSFD 70 % / přístupný 12+
Neděle 6. 3. 2022 (rodinné představení), 17.00

Moje krásná příšerka

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když
zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život
Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně těžko srovnává,
vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké…
Animovaný / Rodinný / Rusko / 2021 / 98 min / ČSFD 43 % / přístupný
Pátek 11. 3. 2022, 19.30

Tady hlídáme my

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka Ježková). Po svatbě si pořídili penzion
v samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (Veronika
Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka a provozování
penzionu zanedbávají. Julie propadne zoufalství a začne navštěvovat šarlatána Kallvíniho (Milan Šteindler),
který ji má pomoci otěhotnět. Proto není divu, že zástupy hostů se do jejich penzionu nehrnou, když o tomhle krásném místě nikdo neví. Navíc se o provoz starají dvě neschopné báby (Vlasta Žehrová, Martina
Hudečková), které si najala na výpomoc Julie. Naštěstí její dcera Kačka, která měla jako malá ADHD a od
té doby naslouchá svému Hugovi, se svým čtyřnohým kamarádem vymyslí, že budou provozovat „Penzion
pro psy… a jejich páníčky“. Nápad se všem zamlouvá a krátce na to do penzionu přijíždí kohorta pejskařů
(Roman Skamene, Martin Maxa, Vendula Křížová a další).
Rodinný / Komedie / Česko / 2021 / 96 min / ČSFD 32 % / přístupný
Neděle 13. 3. 2022 (rodinné představení), 15.00 a 17.00

Tajemství staré bambitky 2

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba
a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo
a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat
už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po
světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního
království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty.
Pohádka / Česko / 2022 / 100 min / přístupný
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Kurz manželské touhy

Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na kurz
ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří
Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti
obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křehká žena středního věku Helena (Lenka Vlasáková), tak dlouho čelí výčitkám svého manžela Bedřicha (Stanislav Majer),
že tiskne málo, až ho jednou obejme nebezpečně pevně.
Komedie / Drama / Česko / 2021 / 90 min / ČSFD 56 % / přístupný 12+
Neděle 20. 3. 2022 (rodinné představení), 17.00

Myši patří do nebe

Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním
je být stejně statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života postavit děsivému lišákovi
Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího společenství.
Šupito chce všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat jeho legendární kousek – vytrhnout pár
chlupů z liščího kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu jinak,
než si malá myška představovala. Lišák se nečekaně probudí a honička končí nešťastně pro oba dva. Šupito
i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe. Při pokusu vyhnout se vstupní očistné koupeli v nebeských lázních
na sebe myška i lišák opět natrefí a díky společné nelibosti k mytí jsou přinuceni pokračovat v cestě společně.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Česko / Francie / Polsko / Slovensko / 2021 / 87 min / ČSFD 82 % / přístupný

Pátek 25. 3. 2022, 19.30

Dokud nás Bůh nerozdělil

“Dokud vás Bůh nerozdělí…” A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství za
neplatné, protože vás oddal kněz, který nebyl skutečným knězem? Co uděláte, pokud po letech ve vztahu
zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete moci znovu říct své “ANO” (nebo taky “NE”) tomu samému
člověku? Přesně to se stane hrdinům filmu Dokud nás Bůh nerozdělil. Příběh sleduje osud čtyř párů, před
kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném manželství znovu oddají. A podívaná je
to opravdu napínavá. Atmosféra by se dala krájet snad víc, než když kráčeli k oltáři poprvé. Druhé osudové
“ANO” totiž znamená začátek nového života…
Komedie / Drama / Itálie / 2021 / 101 min / ČSFD 61 % / přístupný 12+
Neděle 27. 3. 2022 (rodinné představení), 17.00

Mimi šéf: Rodinný podnik

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád.
V pokračování s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je ponořený
v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda, což jejího
otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné
stmelovací dobrodružství je čeká. Za všechno může Tina, která je ve skutečnosti tajnou agentkou organizace Baby Corp a má za úkol odhalit velké spiknutí spojené se sestřinou školou a jejím podivným ředitelem.
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2021 / 108 min / ČSFD 58 % / přístupný
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POZVÁNKY NA AKCE
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PRO DĚTI

Veselá zima
Sněhulák
Na sebe tři kruhy
dáme, sněhuláka
přeci známe.
Pusu, oči, z mrkve
nos,
žádné boty, chodí
bos.
Na tělo přidej
puntíky,
jsou to černé
uhlíky.
Hrnec místo
čepice, dva
obloučky, dvě
ruce.
A nakonec koště
dáme. Sněhuláka
rázem máme.
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Sudoku

PRAVIDLA: Každý obrázek se může vyskytovat v každé řadě, sloupci,
bloku pouze jednou.
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TAJENKA

Při dnešním luštění tajenky budeme cestovat prstem po mapě a to výhradně v katastru Palkovic a Myslíka. Setkáme se při tom se zajímavými výrazy, které běžně třeba ani moc neznáme (vrcholy, místní oblasti,…). Jejich názvy vám přinášíme, stačí je jen doplnit do tajenky.
Akorát se nám při tom cestování trochu zamíchaly písmena. Poradíte si s tím a správně je
seřadíte?
V tajence pak najdeme místo na úplné hranici katastru obce, kde se nabízejí krásné výhledy
na Beskydy a ještě si u toho opečete buřta.
Jeden vylosovaný výherce obdrží obecní tričko. Buřta si pak koupí už sám.

1. OKÁNŽ
2. IKSAHDRO
3. MŽSR
4. OHLROAPI
5. RŮGŇ
6. CIKEŠO
7. EYRNKOV
8. AIŘBAN

Znění tajenky posílejte na redakční e-mail mmertova@palkovice.cz do 9. 3. 2022
Správná odpověď z minulého čísla je : VÁNOČNÍ DEN.
Výhercem obecního trička se stává Milada Široká.
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Termínový kalendář
16. 2.

Senior klub – výroční členská schůze

18. 2.

Zahrádkáři – výroční členská schůze

19. 2.

Divadelní představení Dokonalá svatba – Kinosál, 19.00

25. 2.

Prodej rybářských povolenek – Restaurace Kuchař, 16.00 – 18.00

26. 2.

Obecní ples na téma ples v opeře – Restaurace pod Habešem,19.00

4. 3.

VH Honebního společenstva, Restaurace pod Habešem, 17.00

5.3.

Masopust – průvod od ZŠ na Bařinu, 13.30

6. 3.

MDŽ Myslík

9. 3.

Senior klub – MDŽ

18. 3.

Rybáři – výroční členská schůze, Restaurace U Kuchaře, 17.00

Kino Palkovice
13. 2.

Seal Team: Pár správných tuleňů (rodinné představení, 17.00

20. 2.

Můj soused Totoro (rodinné představení), 17.00

25. 2.

Hrana zlomu, 19.30

27. 2.

Dračí princezna (rodinné představení), 17.00

4. 3.

Moje slunce Mad, 19.30

6. 3.

Moje krásná příšerka (rodinné představení), 17.00

11. 3.

Tady hlídáme my, 19.30

13. 3.

Tajemství staré bambitky 2 (rodinné představení), 15.00 a 17.00

18. 3.

Kurz manželské touhy, 19.30

20. 3.

Myši patří do nebe (rodinné představení), 17.00

25. 3.

Dokud nás Bůh nerozdělil, 19.30

27. 3.

Mimi šéf: Rodinný podnik (rodinné představení), 17.00

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční
číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové
a informační komise, Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka
Vašková. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů. Fotografie bez uvedených autorů
pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 2/2022 je ve středu 9. 3. 2022. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní
straně: Radek Němec
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