
ornice Moravskoslezské-

rajská soutěž C
PP

dě-
li 24. 5. 2015 se 

i l a 

ve Slav-

pa-

á soutěž CPP 

í stezka“ – závod v turis-

znalostech a dovednostech. Naši 

tělovýchovnou jednotu reprezentovalo 

18 dětí z
 oddílu Žlutý kvítek.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlíd-

ky postoupily do republikového finále. 

Dorostenci Petr Bílek a Ladislav Merta 

zaběhli absolutně n
ejlepší čas celého zá-

vodu.
Hana Polášková a Ka-

teřina Žváková v kategorii 

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

to 
typ úklidových 

o-

b ě h l 

ve 

00 zemích za 

iliónů dobrovolníků. 

častníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

n před hasičskou zbrojnicí v Pal-

. I pře
s chladné a větrn

é počasí se 

o 16, z toho 1 dítě. Rozdělili
 jsme 

kupinek po 2 - 3 osobách a vyrazi-

dit odpadky v okolí všech příjezdo-

komunikací do Palkovic a Myslíka, 

ošli prostranství 

tělo-

rali asi 1000 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

5 pneumatik a další zajímavé úlovky. 

Svoz a likvidaci odpadu zajistil obecní 

úřad. Celá akce byla díky pracovitým 

dobrovolníkům 
p o m ě r n ě 

rychlá, trvala asi 

5 hodin, což bylo 

v nevlídném počasí tak ako-

rát. V příštím
 roce si úklid 

určitě 
zopakujeme a budeme 

rádi, pokud nás informujete o 

místech, na které je potřeba se zaměřit.
 

Každý podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé do-

kážou odhodit. Zapojit se do takovéto 

akce má určitě s
mysl, stá

le je co uklízet, 

takže budeme rádi, když se k nám příšt
í 

rok připojíte.
Více informací o 

čné

ní projektů na g

ostí, konečně 
v Palkovicí

vém hřišti
.

etošním roce byly pořízené z finanč-

prostředků Nadace OKD Srdcovka 

užívají je především naši nejmenší 

alisté. Jedná se o fotbalové branky z 

ké bezpečné konstrukce, snadno pře-

sitelné i samotnými hráči.
Mgr. Petr Gře

s

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 

V jednotlivcích se umístil Jan Pro-

vazník na 7. místě, Štěpán Zeman na 

tě a Filip Muroň na 16. místě.

V

žené družstvo, T

-Místek, stříb
rné medaile. K

vá se v jednotlivcích umístila na 7. mí

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V kategorii mladších žá-

kyň se družstvo, ve kterém soutěžila 

Karolínka se dvěma děvč
aty TJ VP FM, 

umístilo na 9. místě z 
16 družstev. V jed-

notlivcíc
h obsadila Karolínka 19. 

místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších 

žáků ob-
sadil 16. místo a společně 

se dvěma chlapci z H
avířova vybojoval v 

družstvech bronzovou medaili. Filip Mu-

roň o
bsadil 20. místo, Lukáš Kožuch 21. 

místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.

Martina Mertová rrepepu
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jako každý rok i 

mateřské škole maškarní ka

třída si ho připravila sama – třídy j

si společně 
s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 

přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 

fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 

A pak už to začalo. Rej masek, se známými 

dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 

štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové 

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus 

pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, 

co připravily maminky. Děkujeme rodičům za 

jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Tak 

jako každý rok i letos měl
y děti 

v naší mateřské 

škole maškarní karneval. Každá třída si ho 

připravila sama – třídy jsme si společně 
s dětmi 

vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  

Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, růz
ná zvířátka, hasiči, …

zkrátka fantazie 

a nápaditost rodičů dě
tí byla veliká. A pak už to začalo. 

Rej masek, se známými děts
kými hity odstartovala 

diskotéka, kolo štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší 

pohybové soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 

šampus pro děti 
a nechybělo ani občerstvení 

a dobrůtky, co připravily maminky. Děk
ujeme rodičům 

za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd 

se nám velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství nových informací.

Mgr. Pavel Tomalík, třídní učite
l

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

é to, že šlo o konec února, kdy velmi těžk
o lze 

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích

1. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

polečně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ě hasičárny potravinovou sbírku. 

a byla určena pro 200 rodin dětí 

evské školy. Každá dostane velkou krabici 

u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
emají peníze na 

ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
dku konfliktu se na Ukrajině vš

e zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. N
apříklad kilo mouky vyjde v pře

počtu 

na 26 Kč. M
íra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje 

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě 
zamýšlí nad tím, proč js

me 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a
 organizuje programy pro děti. 

Ve 
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rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípyy. 

programu byla v budově školy k zhlédnuutttítííííí 

historických fotografií s l
ípou a výstava žážáááááákkkkkkko

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučuččččeeeeeeeen

zejména vedení školy za podporu běhemmm ppppppř

paní školnici Janě Gajdové za výrobu ppppppaaaaaaam

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarkkuuuuuu ŠŠŠŠŠ

p ní školnici Janě Gajdové za výrobu ppppppa

a paní Věře Krpcové za poskytnuté ffffffofooo

a v neposlední řadě kulturní komisi zazaaaaa
pp
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alizací akce.

David Kula, MBA, mísststttttooooooos

ootáhnout

oovovoo
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ravinová sbírka pro Ukrajinu 

alkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

RY společně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ubovně h
asičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

plněnou potravinami, které jim vydrží několik 

ů. Bude obsahovat olej, těst
oviny, polévky, něja

ké 

nzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, k
teří n

emají peníze 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

ouštějí 
zaměstn

ance nebo jim zadržují výplaty. 

na vyplácení důchodů. V důsledku 

ě vše zdražilo, potraviny až 

ky vyjde v pře
počtu 

ká Krize se 
ň

z Vás se jistě zamýšlí nad tím, proč jsme se rozhodli 

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí 
a organizuje programy pro děti. 

Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. 
Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně 
se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

l možnost vid
ět a slyšet.... a

 to byl, asi 

puls k tomu, abychom ani 

lhostejní a nějakým 

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti o
d 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. 
Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily.
 Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti r
ozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů 
vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili 
převážně v dětském parku 

nejzákladnější 
lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 

svahu s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. 

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti 
čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměně
ny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstk
ou. Patří jim

 za to velká pochvala. Takže 

teď už jen aby nám zůsta
lo trochu sněhu – a hurááá na kopec 

sjezdovku.
MŠ školička okem proběhla v naší 

školička“ pro 
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Úvodník redakční rady 

Vážení občané Palkovic a Myslíku,
dostává se vám do rukou další vydání 

vašich listů, tentokrát prázdninových. 
Možná nám dáte za pravdu, že v létě není 
moc času na nějaké psaní, protože většina 
z nás má plnou hlavu odpočinku, dovole-
ných a někteří z nás i spoustu práce, kterou 
jsme nestihli vykonat během roku. To ale 
nesmí platit pro naši redakci. Současné léto 
začalo velice nádherně, krásnými a tep-
lými dny. Možná až příliš krásný nástup 
léta. Každý zahrádkář, a nejen on, by už 
konečně přivítal nějakou tu vláhu tolik 
potřebnou pro vegetaci. Doufejme, že se 
očekávané vláhy dočkáme v nejbližší době 
ve formě deště, který také neodmyslitelně 
k létu patří. Proto buďme na sebe opatrní 
a také ohleduplní ke svému okolí. Zvláště je 
nutno mít na paměti zvýšené riziko požárů. 
Občané Palkovic naštěstí již nemusí nic bio-
logického pálit (ač je to občas bohužel vidět 
i cítit), poněvadž mají zdarma kompostéry 
(v rámci dotačního projektu) a můžou se 
tak bezpečným a ekologickým způsobem 
s tímto odpadem vypořádat. Co se jim 
nepodaří takto zlikvidovat, mohou ode-
vzdat bezplatně v našem sběrném dvoře.

Pojďme ale k obsahu našich listů. 
Jak už tady padlo info o sběrném dvoře, 
zkusme se všichni zapojit do soutěžní 
výzvy, jak se můžete dočíst dále a pod-
pořme společně tento soutěžní projekt. 
Náš sběrný dvůr si to bezpochyby zaslouží. 

Každý občas určitě přivítá aktivity, které 
vedou k bezpečnějšímu životu. Je dobře, že 
dopravní komise hledá, připravuje a také 
doufejme, zrealizuje své nápady, jak v Pal-
kovicích bezpečnost zvýšit. 

V oblasti sportu naše mládež zanechala 
nesmazatelnou stopu v soutěžích v rámci 
celé republiky. I o tom se můžete dočíst 
detailněji. A je potěšující, že podobné 
úspěchy slaví nejen mládež (od které se to 
tak trochu očekává), ale i někteří sportovně 
nadaní spoluobčané. Vám všem patří naše 
blahopřání. 

Rádi bychom poukázali ještě na jednu 
informaci z našich listů a tou je malé jubi-
leum, které právě tyto listy slaví. Jsme 
velice rádi, že právě jeden z jeho zakla-
datelů toto výročí připomenul a všechny 
minulé i tu současnou redakční radu určitě 
potěšilo, že jeho zhodnocení bylo veskrze 
optimistické a pozitivní. Ono opravdu 
není vždy jednoduché přinášet lidem 
informace. Někdy se nám zdá, že není 
moc o čem psát a jindy zase množství 
informací skoro nestačí na jedno vydání. 
Do dalších let popřejme těmto našim spo-
lečným listům především hodně aktivních 
a pozitivně naladěných dopisovatelů, kteří 
se nebudou zdráhat podělit se s ostatními 
o své postřehy, nápady či informace. 
Možná to bude znít jako fráze, ale opravdu 
jsme tady pro vás a vaše nápady. Závěrem 
přijměte naše pozvání na všechny (nejen) 
prázdninové akce, které najdete uvnitř, 
a které nás mohou společensky posunout 
opět někam dále. 

Mějte krásný zbytek léta, užijte si 
odpočinek podle svých představ a dejte 
na sebe pozor při všech těch krásných 
letních aktivitách.

Jménem redakční rady a s přáním 
pevného zdraví a úsměvu na rtech

Ing. Tomáš Huďa, předseda.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

2

Pranostika

Srpen 
Kromě obecných srpnových pranostik 

(viz minulé Palkovické listy) má srpen ještě 
celou řadu pranostik spjatých s posta-
vami církevních dějin a světců. Zastavme 
se u dvou nejznámějších – sv. Vavřinec 
a sv. Bartoloměj. 

10. srpna:
sv. Vavřince
Vavřinec
- první podzimec. 
Vavřinec ukazuje,
jaký podzim 
nastupuje.
Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, 
možno očekávat deště.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, 
budem dobré víno míti.
Na svatého Vavřince jdou oříšky
do věnce.
Na svatého Vavřince první zelí do 
hrnce.
Vavřincův déšť - myší úroda

24. srpna: sv. Bartoloměje 
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik 
nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim 
máme naději.
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte 
ráno bosí.
Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim 
podaří.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Po svatém Bartoloměji zhořknou okurky.
Krásně o Bartoloměji, vinaři se smějí.

Září 
Zář í je devátý 

měsíc gregorián-
ského kalendáře a má 
30 dní. Kolem 23. září začíná na 
severní polokouli podzim (podzimní rov-
nodennost). Staročeské označení tohoto 
měsíce bylo zářuj nebo zářij, což zna-
mená „za říje“; odvozování od slunečního 
záření je pouze lidovou tradicí. Mnoho 
jazyků převzalo jeho latinský název sep-
tember (šlo o sedmý měsíc před reformou 
kalendáře).

V září začíná období podzimní sklizně 
a školní rok. Kromě ovoce a brambor 
dozrává také vinná réva a chmel. Proto se 
v lidové tradici českých zemích odehrávají 
v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – 
vinobraní nebo dočesná

Co srpen nedovařil - září nedosmaží. 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Teplé září - říjen se mračí.
Divoké husy na odletu - konec babímu létu.
Jaké počasí v září, tak se i březnu 
vydaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě 
zavát každý strom.
Po hojných deštích v září osení zimní 
se podaří.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta 
po ose.
V září mnoho požárů bývá, proto se 
obloha rdívá.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové 
spršky pro víno otrava.
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Zprávy z Obecního úřadu…

Slovo starosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

léto je již v plném proudu. Děti užívají 
prázdnin a dospělí zaslouženou dovolenou.

Přeji vám, aby Vaše letní dny byly krásné 
a bezstarostné. Užijte si slunce, skota-
čení u vody, večerního posezení s přáteli 
a všeho, co k létu patří.

Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

ve svém úvodním slově bych rád zmí-
nil několik klíčových věcí, které se váží 
k aktuálnímu období. Zaprvé se v lis-
tech můžete dočíst v článku Veroniky 
Zajaczové informace o nové vizuální 
podobě prezentace obce, kterou jsem 
zde již nastínil v minulých listech. Většina 
z vás měla možnost se s „Oblakovečkou“ 
seznámit již na Facebooku nebo v rámci 
Festivalu dechovek, pivních a gulášových 
slavností. I přes několik dopředu očekáva-
ných spíše negativních reakcí významným 
způsobem převyšují ohlasy velmi pozi-
tivní, za což jsem velmi rád. Zmiňovanou 
„Oblakovečku“, která bude tvořit základ 
naší vizuální identity, najdete také na pře-
balu tohoto čísla Palkovických listů.

Druhou věcí, kterou zde musím zmínit, 
je v půli července proběhlý Festival decho-
vek, pivní a gulášové slavnosti. Vzhledem 
k tomu, že šlo o první pokusný ročník této 
akce, neměli jsme příliš velká očekávání. 
Nicméně výsledný počet návštěvníků 
akce, vysoká úroveň všech vystupujících 
dechových kapel, výborné guláše a dobře 
vychlazené pivo v kombinaci s ideálním 
počasím nakonec příjemně překvapila 
všechny pořadatele a nadchla nás k tomu, 
abychom příští ročník opět zorganizovali 
a snažili se jej udělat ještě lepším. Musím 
zde ještě také poznamenat, že nás na akci 
velmi zajímalo, odkud budou její návštěv-
níci, proto jsme udělali rychlou anketu 
a přibližně 2/3 byli z Palkovic a Myslíku, 
za což jsme velmi rádi. Následoval Frýdek-
Místek a další okolní obce, nicméně zde 

28. září je svátek sv. Václava. 
Dnes den státního svátku, do nedávné 
minulosti den, kdy se v hornatých 
krajích sváděl dobytek z letních past-
vin do vsí k přezimování. V některých 
oblastech také končila roční služba 
čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy 
s hospodáři na příští rok. 

Tomuto období se také věnuje větší 
množství pranostik, z nichž uvedu ales-
poň některé.

Přijde Václav - kamna připrav. 
Svatý Václav víno chrání, po něm 
bude vinobraní.
Je-li bouřka na Václava dlouho 
teplo zvěstovává.
Na svatého Václava bývá bláta 
záplava.

Svatý Václav zavírá zem.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.

Ing. Richard Vysloužil
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Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo

dne 4. 6. 2015 v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619).

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 

16. 3. 2015.
2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 23. 3. 2015, 20. 4. 2015, 27. 4. 2015, 

18. 5. 2015, 20. 5. 2015 a 2. 6. 2015.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Aleš Kubala a Mgr. Petr Gřes.

dorazili i lidé například z Opavy či Jižní 
Moravy.

Do třetice zde musím zmínit největší 
akci tohoto léta, kterou jsou již XII. Obecní 
dožínky. Samostatný článek k dožínkám 
a plakátek najdete dále v listech. Zde bych 
se však podělil o jedno dilema vedení 
obce, které je s dožínkami spojené. S kaž-
dým dalším ročníkem se organizátoři 
snaží dělat akci čím dál lepší, což je také 
vidět na narůstajícím počtu návštěvníků. 
Současně dožínky získaly i velmi dobré 
jméno v okolních obcích, kdy pravidelně 
přitahují řadu jejich občanů. Program doží-
nek se dá stále rozvíjet, což ale povede 
k tomu, že se akce bude zvětšovat a už 
to nebude zejména sešlost primárně pro 
Palkovjany a Myslikovjany, ale pomalu 
začnou převažovat přespolní. Navíc čím 
větší akce, tím si bude vyžadovat větší 
organizační zabezpečení (místa k sezení, 
občerstvení, toalety apod.), což do jisté 
míry limituje i velikost areálu u tělocvičny. 
Letošní ročník lze chápat tedy jako takový 

zlomový, který napoví, kterým směrem se 
vydávat – zda to má být spíše menší akce, 
kde se sejdou, pobaví se a popovídají si 
naši občané, nebo zda to má být již akce 
typu klasického hudebního a kulturního 
festivalu, která bude lákat návštěvníky 
z širokého okolí.

Poslední bod, který zde v krátkosti 
zmíním, je promítání v letním kině u tělo-
cvičny. To bychom chtěli pojmout trochu 
ve větším, proto jej neskromně nazýváme 
„Festival české komedie“. Během jednoho 
týdne v srpnu bychom chtěli každý večer 
promítnout vybrané úspěšné komedie 
a zároveň se pokusit pozvat i nějakého 
známého hosta. Zda však přijede, to bude 
ještě překvapení. Více o letním kině se 
můžete dočíst ke konci těchto listů.

Na závěr článku bych chtěl ještě 
popřát všem, aby si užili druhé poloviny 
léta, odpočinuli si a aby se nás co nejvíce 
sešlo na dožínkách.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Karla Menšíková 
a Ing. David Kula, MBA.

4. Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a stezky 
mezi Vlastou Kramolišovou (zastoupená na základě plné moci Hanou Galdovou) 
a Obcí Palkovice o nákupu pozemků p. č. 572, 573, 574 a 1669/1 k. ú. Palkovice 
a budovy č. p. 44 rodinný dům na parcele č. 573, k. ú. Palkovice a nabytí těchto 
nemovitostí do vlastnictví obce Palkovice.

5. Smlouvu o advokátní úschově mezi JUDr. Lenkou Mecovou, Vlastou Kramolišovou 
a Obcí Palkovice ve věci úschovy advokáta kupní částky na nákup pozemků 
p. č. 572, 573, 574 a 1669/1 k. ú. Palkovice a budovy č. p. 44 rodinný dům na 
parcele č. 573, k. ú. Palkovice 

6. Kupní smlouvu mezi Emilií Halatovou a Obcí Palkovice o nákupu pozemku 
č. 1649, k. ú. Palkovice a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú. Palkovice a nabytí těchto 
nemovitostí do vlastnictví obce Palkovice.

7. Záměr realizace investičního projektu Modernizace Základní a mateřské školy 
Palkovice.

8. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Revis Elektro s. r. o. na stavební 
úpravy v ZŠ a MŠ Palkovice.

9. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Oldřichem Pickem na dodávku 
a montáž dřevěných uzamykatelných šatních skříněk, šatních lavic a věšákových 
stěn.

10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Z+M Partner, spol. s. r. o. na 
dodávku a instalaci interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, vizualizéru, 
stolních počítačů a tabletů.

11. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu 
„Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice“, na který bude požadována 
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše spolufinancování dle podmínek 
dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých 
výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních 
prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje, ve výši a načasování, jak 
je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.

12. Zajištění financování provozu projektu „Modernizace Základní a mateřské školy 
Palkovice“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec 
Palkovice má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtu finanční zdroje v dostatečné výši 
dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti 
projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

13. Záměr realizace investičního projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Palkovice.

14. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Turčina s. r. o. na stavební úpravy 
hasičské zbrojnice Palkovice.

15. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu 
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„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice“, na který bude požadována 
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše spolufinancování dle podmínek 
dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých 
výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních 
prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje, ve výši a načasování, jak 
je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.

16. Zajištění financování provozu projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Palkovice“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec 
Palkovice má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtu finanční zdroje v dostatečné výši 
dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti 
projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

17. Přijetí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 
„Výstavba chodníků v Palkovicích na komunikaci III/4848“.

18. Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a STASEKO PLUS-TURČINA na realizaci 
díla „Výstavba chodníků v Palkovicích na komunikaci III/4848“. 

19. A) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015 
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2014 k trvalému pobytu v obci 
Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční 
příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitostí 
a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční příspěvek 
ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti ve 
lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí 
Palkovice a poplatníkem daně z nemovitostí. 

 B)  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015 
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 
2014 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, 
stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním území 
Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu 
o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně 
z nemovitostí a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční 
příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitostí, maximálně však 
90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti ve lhůtě 1 měsíce 
po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Palkovice 
a poplatníkem daně z nemovitostí. 

20. Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015 bude žadatelům 
poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy.

21. Přílohu č. 1/2015 ke smlouvě o nakládání s odpady uzavřenou mezi Obcí Palkovice 
a Frýdeckou skládkou a. s.

22. Poskytnutí příspěvku na podporu činnosti v roce 2015 TJ Sokol Palkovice ve výši 
150 000,- Kč.

23. Záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Palkovice.
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III. ukládá:
1. Starostovi obce Radimu Bačovi zajistit místní šetření ve věci odkupu části pozemku 

p. č. 138/1, k. ú. Myslík do 30. 6. 2015.
2. Místostarostovi obce Davidovi Kulovi zajistit rozbor příjmů z daně z nemovitostí 

a výdajů na poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
do 31. 7. 2015.

3. Dopravní komisi rady obce zajistit schůzku k dopravně-bezpečnostní situaci na 
silnici z obce Palkovice směrem na Kunčičky u Bašky do 30. 6. 2015.

V Palkovicích dne: 4. 6. 2015

       Radim Bača    Ing. David Kula, MBA
         starosta          místostarosta

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo

dne 29. 6. 2015 v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619).

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 

4. 6. 2015.
2. Kontrolu usnesení z jednání rady obce z 15. 6. 2015.
3. Kontrolní zprávu kontrolní komise ve věci nájemních smluv uzavřených mezí Obcí 

Palkovice a jednotlivými nájemci v budovách ve vlastnictví obce Palkovice.
4. Kontrolní zprávu kontrolní komise ve věci kontroly investiční akce „Oprava cest 

2014“.
5. Návrh úprav Jednacího řádu Zastupitelstva obce Palkovice. Návrhy na změny 

jednacího řádu budou zaslány do 10. 7. 2015 Ing. Tomáši Huďovi.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Petr Kreuzmann.
3. Členy návrhové komise ve složení Karolína Žilková, Dalibor Rada a Ing. David 

Kula, MBA.
4. Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky mezi 

Vlastou Kramolišovou (zastoupená na základě plné moci Hanou Galdovou) a Obcí 
Palkovice o nákupu pozemků p. č. 572, 573, 574 a 1669/1 k. ú. Palkovice 
a budovy č. p. 44 rodinný dům na parcele č. 573, k. ú. Palkovice a nabytí těchto 
nemovitostí do vlastnictví obce Palkovice.

5. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2014.
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Kopce, čistý vzduch
a úsměvy obyvatel inspirovaly
nové logo Palkovic

S př íchodem něčeho nového se 
v našich myšlenkách musíme vzdát toho, 
na co jsme svým způsobem zvyklí. Zvyk 
je sice železná košile, ale brání novým 
začátkům a změny do našeho života pro-
stě patří. Ať už je hodnotíme pozitivně 
či negativně, ve výsledku si z toho vždy 
odneseme něco svého – osobitého a je to 
pro nás menší výhra, krok vpřed.

V rámci svého osobního růstu by-
chom měli dát prostor i malým změnám, 
které proplouvají našim životem. Po čase 
dokážeme s odstupem zhodnotit přínos 
věcí minulých a tak nějak se smířit s pří-
tomností. Platí to takřka u všeho a není 
třeba zavírat pomyslné vrátka před tím, 
co nám přináší budoucnost.

Nové logo naší obce si zaslouží pozor-
nost a zajisté také vysvětlení. V prvé řadě 

je nutno podotknout, že oficiální znak 
obce Palkovice tak, jak jej všichni zná-
me, zůstává zachován. V roce 1996 byl 
znak udělen Poslaneckou sněmovnou. 
Logo tedy v žádném případě nenahrazuje 
obecní znak, který bude využíván stále ve 
formálním duchu, to znamená pro ofici-
ální příležitosti. 

V lednu tohoto roku obec zadala po-
žadavek na nové logo třem vybraným 
grafikům, kteří v březnu předali 20 vy-
pracovaných návrhů. Vedení obce vybí-
ralo dva měsíce vhodný logotyp, který 
by dostatečně Palkovice reprezentoval, 
a zároveň vystihoval.

„Oblakovečka“, jak je oficiálně tento 
typ vizualizace obce nazván, má své 
opodstatnění. Vyjadřuje naší obec ve své 
kráse a otevřenosti. Inspiraci pro tento 
způsob hledali grafikové v samotném 
jádru vesnice. Kopce, které svírají údolí, 
kde leží Palkovice a Myslík, čistý vzduch 

6. Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2014, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

7. Konečný termín pro podávání žádostí o změnu Územního plánu obce Palkovice, 
a to 31. 8. 2015.

III. pověřuje:
1. Radu obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury na realizaci díla „Výstavba chodníků v Palkovicích na 
komunikaci III/4848“.

IV. ukládá:
1. Dopravní komisi rady obce projednání ořezu živých plotů kolem komunikací v obci.

V Palkovicích dne: 29. 6. 2015

       Radim Bača    Ing. David Kula, MBA
         starosta          místostarosta
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Důležité upozornění
- příspěvek na údržbu nemovitostí 
a jejich okolí v roce 2015

Dohody o poskytnutí příspěvku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2015 budou uzavírány od 15. 6. 2015 
do 30. 11. 2015 v úředních dnech na 
Obecním úřadu v Palkovicích.

K žádosti je potřeba doložit doklad 
o zaplacení daně z nemovitostí, občanský 
průkaz a číslo bankovního účtu, na který 
bude příspěvek převeden.

Informace pro poplatníky daně, 
kteří platí daň z nemovitostí ve více 
splátkách:

Dohodu o poskytnutí příspěvku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí může 
poplatník daně uzavřít pouze jednou (po 
zaplacení všech splátek).

Informace pro poplatníky daně, 
kteří vlastní nemovitosti i mimo 
katastrální území Palkovice a Myslík:

V takovémto případě je nutno doložit 
výši daně za nemovitosti v Palkovicích 
a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že 
finanční úřad provádí toto rozúčtování 
za úplatu, doporučujeme těmto občanům 
podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích 
formulář zproštění mlčenlivosti a obecní 
úřad zajistí toto rozúčtování bezplatně.

a otevřenost místních obyvatel. Základ 
loga je samozřejmě v ovci z oficiálního 
znaku obce.

Logo je už na první pohled zapama-
tovatelné a nabízí širokou paletu využití. 
Azurově modrá barva symbolizuje čistý 
vzduch, radost a život, což v Palkovicích 
rozhodně nechybí. Jde o to rámcově se 
propojit rozlišitelným způsobem s ostat-
ními obcemi, městy či maloměsty, které 
využívají ke své propagaci a komunikaci 
podobný typ vizualizace. Jako příklad lze 
uvést nedalekou Ostravu (tři vykřičníky) 
či Brno, Olomouc nebo Prahu. Palkovice 
si tímto krokem zachovají vlastní identitu 
a tvář.

V současnosti se „Oblakovečka“ 
objevuje na prvních dokumentech a při 
prvních příležitostech, ale do konce roku 
by se toto logo mělo objevit na všech 
méně oficiálních materiálech, čímž se 
rozumí internetové stránky obce, vizitky, 

turistické a propagační materiály, navi-
gační cedule, Palkovické listy a další. 

Je přirozené, že se tento typ pro-
pagace Palkovic nebude líbit všem 
občanům, protože se jedná o velmi 
subjektivní oblast a každý máme zcela 
jinou představu. Snad si v tomto sym-
bolu s odstupem času najde každý to 
„své“, protože tento typ vizualizace není 
nahodilý. Jde především o zdůraznění 
jedinečnosti naší vesnice a o její prezen-
taci navenek. Palkovice se tak stanou 
více zapamatovatelnými.

Všechno na tomto světě potřebuje 
svůj čas, dopřejme si jej i my a uvi-
díme, co nám nová vizualizace Palkovic 
přinese. Uchopitelný a snadno zapama-
tovatelný symbol snad přiláká takovou 
pozornost, která bude zároveň prospěšná 
také v různých oblastech rozvoje naší 
obce.

Bc. Veronika Zajaczová
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Zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečí na silnici 

Nová místa pro přecházení, opticky 
psychologické dopravní prvky zklidňující 
dopravu, vytvoření prostoru pro pěší 
a zvýšení pocitu bezpečí na hlavní silnici 
procházející Palkovicemi a Myslíkem. 
Opatření, které začíná mít svou podobu 
bez omezení plynulosti.  

Zvyšující se hustota dopravy, nekázeň 
řidičů, případy ohrožení účastníků silnič-
ního provozu vyvolávají diskuzi v každé 
lokalitě i komunitě. Ti, kteří se cítí ohro-
ženi, požadují opatření k zajištění většího 
pocitu bezpečí a postihy neukázněných 
řidičů. Se svými názory a požadavky se 

obracejí na zastupitele a místní obecní 
úřad. 

Současná dopravní komise obce se 
těmito podněty intenzivně zaobírala. 
Všechny podněty z řad občanů, studii 
zpracovanou místní školou, statistiku 
nehodovosti i silniční zatíženost zapraco-
vala do komplexního požadavku na řešení 
dopravní situace s cílem pozitivních změn 
ovlivňujících život v obci. 

V první fázi navrhovaného kom-
plexního opatření je řešení změn 
v centrální nejfrekventovanější části obce. 
Zpracovaný návrh obsahuje tři místa 
pro přecházení v lokalitách autobusové 
zastávky Tomis, před školou, z lávky přes 

Soutěž o „NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR“ 
Milí spoluobčané, náš sběrný 

dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr 
roku 2015. Kolektivní systém 
ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi 
sběrnými dvory o ten nejlepší, který 
získá zajímavou finanční odměnu.

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá 
od poloviny července do konce října 
2015, a to formou hodnocení široké 
veřejnosti prostřednictvím vyhledávače 
www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je 
najít v České republice ten nejlepší sběrný 
dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, 
přívětivou otevírací dobou, co možná 
nejdostupnější a širokým rozsahem ode-
bíraných komodit. 
Jaká jsou pravidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte 
sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. 
Označíte jednou až pěti hvězdičkami 
v každé z následujících šesti kategorií - 
dostupnost dvora, přístupnost dvora, 

pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy 
a rozsah odebíraných komodit. 

Při závěrečném vyhodnocení nejlep-
šího sběrného dvora v listopadu 2015 
bude kromě hlasování veřejnosti při-
hlédnuto také k počtu komodit, které 
sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, 
atd.), a k množství zpětně odebraného 
elektrozařízení. 

Vítězi se nakonec stanou dva sběrné 
dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do 
deseti tisíc obyvatel získá finanční 
odměnu 30 tisíc korun, v obci nad 
deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc 
korun.

Všichni hlasující se navíc mohou 
zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po 
vyplnění registračního formuláře budou 
automaticky zapojeni do jednoho ze dvou 
slosování. V každém z nich mohou získat 
jednu ze tří powerbank (2600 mAh), 
nebo dotykový mobilní telefon LG.

Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
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Výcviková dopravní plocha
pro děti

Po třech letech hledání vhodné plo-
chy, mají i Palkovice své místo kde si děti 
osvojují dovednosti v silničním provozu. 

Původně zamýšlený projekt situovaný 
do veřejného prostranství v okolí tělo-
cvičny byl nahrazen variantou výcvikové 
plochy modelující nejběžnější dopravní 

situace v silničním provozu v areálu školy. 
Návrh zkušeného místního projektanta 
Ing. Josefa Laži, specializujícího se na 
silniční dopravu, překreslili pedagogové 
na asfaltovou plochu školního hřiště. 
V posledních dnech školního roku na 
něm umístili dopravní značky a za účasti 
policistů si děti vyzkoušely a ověřily své 
dovednosti v silničním provozu.  

Mgr. Petr Gřes

Festival dechovek, pivní
a gulášové slavnosti

V sobotu 11. 7. 2015 se konal v are-
álu u tělocvičny první ročník „Festivalu 
dechovek a pivních a gulášových slav-
ností“. Celodenní akce byla zahájena 
v 9 hodin Lašským králem Zdeňou 
Vilušem I. a starostou obce Radimem 
Bačou, kteří přivítali 8 týmů soutěžících 
ve vaření guláše. Po slavnostním zahájení 
se již všichni vrhli na loupání cibule, krá-
jení masa a přípravě různých ingrediencí. 
Odborné porotě se postupně představily 
všechny týmy: 
Tým č. 1 – Volejbal – Maďarský volejba-

lový guláš
Tým č. 2 – Kalící jednotka – Guláš „Stará 

cesta“
Tým č. 3 – Piráti – Pirátský guláš
Tým č. 4 – Osadníci – Hlízovovepřový 

guláš
Tým č. 5 – Chovatelé – Mufloní guláš

Tým č. 6 – TJ Sokol Myslík, oddíl stolního 
tenisu – Hovězí guláš

Tým č. 7 – M.S. Olešná Palkovice (mys-
livci) – Srnčí guláš

Tým č. 8 – Rybář i M.S. Palkovice – 
Maďarský rybí guláš

Porota ve složení: Lašský král Zdeňa 
Viluš I (Zdeněk Vilém Krulikovský), krá-
lovský herold Libor Pastorek, kuchařský 
mistr z týmu Zdeňka Pohlreicha Michal 
Švácha a mistr republiky v čepování 
piva Jakub Šrubař, hodnotila přípravu 
guláše, výzdobu stánků, kostýmy kuchařů 
a samozřejmě i samotný guláš. A jak řekl 
v závěrečném hodnocení Lašský král, 
všechny guláše byly velmi dobré, o čemž 
svědčí fakt, že všech 400 porcí (což je 
1200 ochutnávacích porcí) bylo rychle 
vyprodáno. Vybrat ten nejlepší nebylo 
vůbec snadné. Cenu poroty „gulášový 
kotlík“ nakonec získali myslivci. 

potok k domu služeb a vytýčení prostoru 
pro pěší navazující na chodníková tělesa 
před prodejnou Modrá labuť. Samotné 
úpravy jsou navrhovány z větší části bez 
nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů 

do komunikace i okolí ve formě praxí 
osvědčených psychologicky zvýrazňují-
cích optických prvků ovlivňující chování 
účastníků provozu.

Mgr. Petr Gřes
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O nejlepším guláši mohli také hlaso-
vat samotní návštěvníci. Ti rozhodli, že 
nejlepším gulášem je „Maďarský guláš“ 
od volejbalistů (106 hlasů). Na dru-
hém místě se umístil „Pirátský guláš“ 
(101 hlasů) a na 3. místě „Hlízovovepřový 
guláš“ (94 hlasů). Vítězný tým obdr-
žel poukázku na sele. Všechny týmy 
dostaly účastnické listy, pamětní vařečky 
a drobné „občerstvovací“ ceny.

K dobrému gulášku patří také dobré 
pivo a to mohli návštěvníci ochutnat ve 
stáncích od sedmi minipivovarů: Koníček 
Vojkovice, Kohutka Vyšní Lhoty, Paličák 
Palačov, Brabčák Vratimov, Radas 
Střítěž, Beskydský pivovárek Ostravice 
a Pivovarský dům Ostrava.

Kulturní program byl zahájen ve 
13 hodin a postupně se představili: 
Dechová hudba Kozlovice, Šmelařinka 
z Př íbora, Huťařka, Dechová kapela 
Fryčovice a Šohajka z Dolních Bojanovic. 
Celý program moderovala rodačka 
z Palkovic Marta Vančová (Tuhovčáková), 
která také publiku zazpívala. Celodenní 
akce byla zakončena diskotékou. V prů-
běhu dne navštívilo areál přes tisíc 
návštěvníků, kteří byli (alespoň dle ohlasů) 
velmi spokojeni, k čemuž jistě přispělo 
i pěkné počasí. 

Děkujeme všem organizátorům, 
soutěžícím, prodávajícím, účinkujícím 
i divákům za skvělou atmosféru.

Martina Mertová

XII. Obecní dožínky
Letos v sobotu 22. srpna se uskuteční 

již XII. ročník Obecních dožínek. Tato 
akce si díky píli a vytrvalosti pořadatelů 
všech předchozích ročníků vydobyla 
pozici největší a nejoblíbenější akce v naší 
obci. Tento velký závazek vůči občanům 
ctíme i nadále, proto i letos jsme se pro 
vás snažili připravit co nejlepší program, 
kde si přijdou na své všechny generace. 

Na akci se letos podař i lo zajistit 
řadu hudebních hvězd, stálic hudebního 
nebe ale i mladých nadějných inter-
pretů. Můžete se těšit na vystoupení 
Jiř ího Pavlici s Hradišťanem, Xindla 
X, skupiny Nebe, zpěváčky Elis a zpě-
váka Voxela. Součástí programu bude 
také vystoupení místní dechové skupiny 
Palkovjanka. Programem bude prová-
dět moderátor Hitrádia Orion Radek 
Erben. K večerní zábavě zahraje skupina 
A Band ze Studénky. Součástí programu 

bude také Mezinárodní dětský fotbalový 
turnaj žáků ročníku 2003 a mladší. Pro 
děti bude připraven doprovodný zábavný 
program, fotokoutek a řada zábavných 
atrakcí. Během večera se můžete těšit 
na ohňostroj. Bohaté občerstvení bude 
samozřejmostí. 

Předběžný program dne ve volnoča-
sovém areálu kolem tělocvičnou:
12:00  -  otevření areálu 
13:00  -  slavnostní zahájení, Hradišťan 

s Jiřím Pavlicou
14:45  -  Elis
16:00  -  Palkovjanka
17:15  -  Voxel 
18:30  -  Xindl X 
20:00  - Nebe 
21:15  -  Ohňostroj
21:30  - večerní zábava se skupinou 

A Band
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Košt pálenek
Vedení obce ve spolupráci 

s místní organizací Českého 
svazu zahrádkářů př ipra-
vuje na první polovinu roku 
2016 košt Palkov ických 
a Myslikovských pálenek. 
Vzhledem k tomu, že zrovna nyní 
je období, kdy začínají plody našich 
zahrad a sadů pomalu dozrávat a nastává 
čas jejich sběrů do sudů a beček, upozor-
ňujeme všechny pěstitele a zahrádkáře, že 
se budou moci se svou letošní pálenkou 

přihlásit do tohoto koštu a zúčast-
nit se tak soutěže o Nej 

pálenku obce Palkovice. 
Bližší podrobnosti ke 
koštu a soutěži př ine-

seme v některých z dal-
ších listů. Nyní ale nezbývá 

nic jiného, než popřát všem 
mnoho pěstitelských úspěchů, 

které se promítnou právě do zmiňované 
pálenky.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Doprovodný program v areálu oddílu 
kopané TJ Sokol Palkovice:

9:00 – 15:00 - Mezinárodní dět-
ský fotbalový turnaj žáků ročníku 2003 
a mladší

Pro další informace o programu sle-
dujte obecní web, Facebook a vývěsky 
v obci. Vstupné na letošní akci bude 
činit opět lidových 50,- Kč. NICMÉNĚ 
POZOR, tato výše vstupného bude pla-
tit pro všechny návštěvníky, kteří si jej 

zakoupí od 12:00 hodin, kdy bude areál 
otevřen, do 14:00 hodin. Všichni, kdo 
přijdou až po 14:00, budou platit již 
vstupné ve výši 100,- Kč. Tímto krokem 
bychom chtěli motivovat všechny, aby 
na akci přišli již co nejdříve. Každý, kdo 
zaplatí vstupné, dostane na ruku identifi-
kační náramek a bude moci areál kdykoliv 
opustit a opět se do něj kdykoliv vrátit. 
Vstupné pro děti do 15 let bude zdarma. 
Těšíme se na hojnou účast.

Kulturní komise

Memoriál Antonína Řezníčka

Obec Palkovice vás zve na 4. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka, který se usku-
teční v pátek 28. 8. 2015. V 17 hodin vyběhnou na trať závodníci hlavního závodu, 
která vede přes Kubánkov. Od 17.05 hod. budou závodit děti ve 14 kategoriích, 
které budou běhat okolo tělocvičny. Přijďte si i s dětmi zaběhat anebo povzbudit 
naše závodníky. Občerstvení je zajištěno.

Bližší informace v inzertní části tohoto čísla Palkovických listů.
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Ohlédnutí v kalendáři
Vážení občané, 

v tomto prázdninovém čísle Palkovických listů si připomeneme významné události 
z historie naší obce z měsíce srpna. 

SRPEN
27. 8. 1882  uspořádal Ludvík Kubala v Palkovicích velký hospodářský sjezd s profe-

sorem Demlem z Olomouce a dr. Chleborádem z Ostravy. Ludvík Kubala 
byl mužem širokého hospodářského i politického záběru. Byl poslancem 
za Místecký kraj na Zemském sněmu moravském. Na svém fojtství již ten-
krát drenážoval pozemky. Byl znám také svými patenty pece a pekárny. 

26. 8. - 2. 9. 1894  se konala v Místku hospodářská výstava, k níž byla přiřazena i výstava 
školská. Školy zde vystavovaly práce žáků. Naše škola vystavila sešity tří 
žáků z každého oddělení, z nichž vynikly sešity Matěje Kocicha, Matěje 
Mičulky a Mařenky Winklerové. Za práce žáků dostala škola odměnu. Na 
této výstavě byl oceněn i nadučitel Winkler za učební pomůcky. 

29. 8. 1894 si hospodářskou výstavu v Místku prohlédli i žáci palkovické školy. Až 
k výstavišti je palkovičtí občané dovezli na pěti povozech ozdobenými 
zelení. Po prohlídce dostaly děti občerstvení a odjely domů.  

16. 8. 1905 položili základní kámen nové školy na Myslíku. Tato druhá školní budova 
byla vysvěcena a slavnostně otevřena 16. září 1906. 

3. 8. 1914 došlo nařízení o odevzdání všech zbraní, třaskavin a střeliva na okresní 
hejtmanství, kde odpočívaly i lovecké zbraně až do konce války. 

8. 8. 1914 bylo za zvuku trub po obcích vyhlášeno úředníky okresního hejtmanství 
stanné právo a důrazně vyhlašována povinnost oznámit „podvratné živly“.  

23. 8. 1914 došlo ke schválení nákupu dvou železných lůžek a slamníků do obecní 
nemocnice. Tato nemocnice byla zřízena někde v letech 1872 – 1889 
v Palkovicích v domě č. p. 41. V době I. světové války došlo k pře-
měně obecní nemocnice na epidemickou nemocnici a po této válce byla 
nemocnice zrušena. Dům byl přestavěn na chudobinec. Dnes už tato 
budova nestojí – uvolnila prostor pro rozšíření místního hřbitova.   

8. 8. 1920  byl Adolfu Chlebkovi (č. p. 47) prodán zpět pozemek, který obec zakou-
pila v roce 1834 na vybudování hřbitova. Pozemek byl tuze mokrý, 
a proto se na něm v roce 1848 přestalo pohřbívat. Podmínkou odprodeje 
bylo, že pozemek bude osazen ovocnými stromy a proměněn v zahradu. 

7. 8. 1921 opět proběhlo na Volného louce III. veřejné cvičení.
17. 8. 1930 se konal výlet s požárním cvičením, provedeným sbory Místku, Chlebovic, 

Metylovic, Lhotky a Myslíku.  
25. 8. 1930 odeslal Adolf Brázda společně s Ferdinandem Kulou zpět kartičku, kte-

rou vyhodili z létajícího balónu, jež byl vypuštěn 24. 8. 1930 v 5:30 
ráno z francouzského města Bauvin (Nord). Kartičky, které se měly vlnit 
místem nálezu a odeslat zpět do Francie, shazovali z balónu v průběhu 
celého svého letu. 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

15

1. 8. 1933 přebírá do držení obec lesy „Rozsůšky“ o výměře 20 ha a „Rovňa“, a to 
na katastru Palkovic 17,4 ha a na katastru Zelinkovic 41,9 ha. Celkem 
tedy obec převzala 79,3 ha. Za vše zaplatila 84 935 Kč. 

22. 8. 1933  je na Myslíku založena Federace proletářské tělovýchovy (FTP), do které 
se přihlásilo 20 členů. Činnost této organizace byla zastavena 7. 1. 
1939. 

7. 8. 1938 v rámci oslav 20. výročí republiky odevzdala místní organizace republi-
kánské strany veřejnosti krásný pomník vůdců domácího a zahraničního 
odboje a budovatelů našeho státu – presidenta Osvoboditele dr. Tomáše 
Garriqua Masaryka a dr. Antonína Švehly.

29. 8. 1944 přinesl oběť pro naši svobodu americký letec Russell I. Payne, který 
seskočil padákem ze svého Němci zasaženého letounu Fortress B 176. 
I přes zákaz střílet na parašutisty jej Němci, kteří měli cvičení v prostoru 
Baděnovic zastřelili.  

26. 8. 1945  navštívil naši obec ministr pošt Msgre. František Hála. Slavnostnímu 
uvítání za zvuku fanfár byli přítomni téměř všichni občané a skauti. 

3. 8. 1949 jsou zahájeny práce na přístavbě školní budovy. Třídy národní školy byly 
na přechodnou dobu přestěhovány do hostince paní Tomisové, pana 
Chamráda a do kulturního domu. V letech 1950 – 1951 byla provedena 
nadstavba a došlo k propojení obou školních budov v jeden celek. Mnozí 
z nás pamatují tří schůdky, které jsme museli zdolat při přesunu do tříd 
fyziky, zeměpisu či hudební výchovy. Tato školní budova byla zbourána 
těsně před otevřením současné školní budovy.   

26. 8. 1951 na Myslíku slavnostně vysvětili novou hasičskou stříkačku. 
14. 8. 1957 byl černým dnem pro Palkovice i Myslík. V 19:15 hodin se najednou 

přihnala hrozná vichřice provázena hromobitím a lijavcem s krou-
pami. Vichřice vyvrátila v sadech Na Bařině ovocné stromy a na cestě 
k Metylovicím staleté lípy a topoly i s kořeny. Strháno bylo elektrické 
vedení, ze dvou domků byla smetena střecha, na četných domech byla 
střecha silně poškozena (přes 60 domů). Silně byl poškozen hostinec 
U Kubalů i střecha na školní budově. Cesty byly zatarasené vyvrácenými 
stromy. Takovou vichřici nikdo z žijících nepamatoval. Nejvíce škod 
způsobila vichřice na Myslíku a v Kozlovicích. Na Myslíku bylo ze 179 
domů poškozeno 171. Kusy střech byly odneseny až do vzdálenosti 
300 metrů od stavení. Z myslíkovské kaple byla stržena střecha i věž.   

1. 8. 1963 došlo v budově tehdejšího Místního národního výboru (čp. 322 dnes 
Rodinné relaxační centrum s bazénem a saunou Narcis) k otevření dět-
ského zdravotního střediska. 

31. 8. 1970  byla opět umlčena činnost Junáka. Někteří chlapci přešli do pionýrských 
oddílů, někteří se do další činnosti zapojili pod hlavičkou TJ Sokol.  

22. 8. 1978 na místě původní restaurace U Kociána slavnostně zahájilo provoz rekre-
ační středisko Dolu Ostrava. V tomto rekreačním středisku byla zřízena 
i malá restaurace. Později byla vybudovaná „Koliba Barborka“.
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31. 8. 1979 došlo nařízením odboru školství Okresního národního výboru ve 
Frýdku-Místku ke zrušení školy na Myslíku. Žáci byli převedeni do škol 
v Kozlovicích a Palkovicích.  

28. 8. 1991 proběhla kolaudace prodejny potravin „JEDNOTA“ na dolním konci. 
27. 8.1999 obnovili členové turistických oddílů Modré šípy a Žlutý kvítek památník 

amerického pilota, který je umístěn v lese pod dálkovým elektrickým 
vedením ve vzdálenosti cca 2 km od silnice Stará cesta – sušička.  

2. 8. 2000 jsou zahájeny první práce vedoucí ke stavbě nové školy. Dodavatelská 
firma Beskydská stavební, a.s. Třinec začala kopat kanály pro položení 
elektrických kabelů. Pak už postupně byly zahájeny další činnosti, nejprve 
bourací v okolí školní budovy. 

6. 8. 2000 demontáž střechy školních dílen a družiny. 
16. 8. 2000 budova školních dílen a družiny padá k zemi.    

Čerpáno z knih „Palkovice a Myslík 1390 - 1990 minulost a současnost“ a „Pohlednice 
z Palkovic“.

Bc. Jana Ručková

Policie České republiky 

Tisková zpráva - Dětský den s policií
V pondělí, v obcích Fryčovice a Pal-

kovice, oslavili žáci tamních škol svůj dět-
ský den společně s policisty.

Vedení výše uvedených základních 
škol a obcí opravdu záleží na jejich dě-
tech a žácích. Kromě zajištění návštěvy 
kina mysleli i na prevenci. Tento den 
se nesl v duchu bezpečnosti na silnici 
a přechodech pro chodce. Na malém 
dopravním hřišti u školy v Palkovicích 
si takřka všichni žáci vyzkoušeli jízdu na 
kole v improvizovaném provozu s účas-
ti chodců-spolužáků. Na správné dodr-
žování předpisů pak dohlížela policejní 
hlídka z místního oddělení. Besedu a zo-
pakování pravidel týkajících se přechodů 
pro chodce a jízdy na kole zajistila sku-
pina tisku a prevence územního odboru 
Frýdek-Místek. Děti si s sebou, kromě 
cenných informací, odnesly i například 

pexeso nebo omalo-
vánku s policejní té-
matikou. Prezenta-
ci policie zpestřila 
i účast kolegů z ci-
zinecké policie, kte-
ří dorazili služebním 
vozidlem vybaveným 
termovizí a další zajímavou technikou. 
Neméně pozornosti si získala i policej-
ní motorka Yamaha a „stíhací“ Škoda 
Superb, které představili dopravní po-
licisté. Třešničkou na dortu celé akce 
pak byla ukázka z výcviku a dovedností 
našich služebních kynologů a jejich čtyř-
nohých svěřenců. Akce se na obou ško-
lách vydařily a kromě krásného počasí 
a zážitků si děti odnesly i ponaučení.

por. Mgr. Vlastimil Starzyk v.r.

komisař



P A L K O V I C K É  L I S T Y

17

Školní rok 2014/15
ve škole v Palkovicích 

Ve školním roce 2014/15 navštěvo-
valo naši školu 269 žáků. Z 9. třídy vychá-
zí 27 žáků, všichni jsou přijati na střední 
školy. Ve 2. pololetí prospěli všichni žáci, 
s vyznamenáním 173 žáků. 

Se samými jedničkami prospěli: v 1.A 
20 žáků, v 1.B 19 žáků, ve 2.tř. 9 žáků, ve 
3. tř. 13 žáků, ve 4.A 7 žáků, ve 4.B 7 žáků 
a v 5.tř. 6 žáků. V 6. třídě Kristina Gřeso-
vá, v 7. třídě Eliška Kubalová, Hana Poláš-
ková, Anežka Sochová, Jakub Šotkovský, 
Kateřina Žváková. Za reprezentaci školy, 
za výborný prospěch a zodpovědnou práci 
bylo uděleno celkem 131 pochval třídního 
učitele a 8 pochval ředitele školy za svědo-
mité plnění školních povinností, práci pro 
třídu a reprezentaci školy. Za špatnou pra-
covní morálku a nevhodné chování bylo 
uděleno celkem 17 napomenutí třídního 
učitele, 5 důtek třídního učitele a 2 důtky 
ředitele školy. 

Našim žákům se dařilo i ve sportov-
ních a vědomostních soutěžích:

Matematická olympiáda - okres-
ní kolo: 6. tř. Josef Jaroš, 8. tř. Vero-
nika Eliášová; Pythagoriáda – 2. mís-
to okresní kolo: 8. tř. Veronika Eliášo-
vá; Biologická olympiáda – 1. místo 
okresní kolo, 15. místo krajské kolo: 
5. tř. Vendula Veselková; okresní kolo: 
7. tř. Anežka Sochová, Kateřina Žváková, 
8. tř. Veronika Eliášová, Vojtěch Pavlas, 
ZOO Ostrava – 1. místo krajské kolo: 
Eliška Kubalová, Hana Polášková, Anež-
ka Sochová, Kateřina Třeštíková, Kate-
řina Žváková;  Dějepisná olympiáda

- okresní kolo: 9. tř. Pavlína Filipcová; 
Olympiáda v českém jazyce – 8. místo 
krajské kolo: 9. tř. Hana Kořenská; Ze-
měpisná olympiáda – okresní kolo: 
6. tř. Veronika Kocurková, 7. tř. Anežka 
Sochová, 9. tř., Adam Kolář;  Jazyky 
hrou – finále Havířov – 9. tř. Karolína 
Nevrlá, Jakub Ryška; Miniolympiáda 
v AJ – okres. kolo:Vendula Veselková; 
Let the world come to you - krajské 
kolo Pavlína Filipcová, Karolína Nevrlá, 
Monika Schmidtová; Sportovní gym-
nastika – krajské kolo: 4.A Karolína 
Bužková, Anna Olejníková, 5. tř. Van-
da Gřesová, Eliška Mertová; Přespolní 
běh – okresní kolo – 4.A Tomáš Krpec;  
Stolní tenis – krajské kolo: 7. tř. Eliška 
Kubalová, Kateřina Žváková, Michaela 
Štefková, 9. tř. Hana Kořenská; BESIP – 
okresní kolo: 4.B Alice Vraníková, 5. tř. 
Mikulková Adéla, Matěj Minarčík, 6. tř. 
Veronika Kocurková, Kamil Trochta, 
Anna Huďová, Jakub Ryška; Western 
a koně očima dětí – semifinále výtvar-
né soutěže Suchdol n.O.: 8. tř. Veronika 
Eliášová; Požární ochrana očima dětí 
– 4.B Matěj Peške, 8. tř. Pavlína Juchel-
ková; Karaoke – Brušperk: 5. tř. Matěj 
Minarčík; Mladý zahrádkář – republi-
kové kolo 4. místo, okresní kolo 1. místo 
– 4. tř. Vendula Veselková;

Základní škola a Mateřská škola Palkovice
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Žáci 2. - 3. ročníku se na podzim zú-
častnili plaveckého výcviku. V lednu se 
konal lyžařský výcvik pro žáky z 5. roční-
ku v Palkovicích. V rámci projektu Inova-
ce ZŠ Palkovice vyjeli žáci 8. a 9. ročníku 
zdarma na týdenní poznávací výjezdy do 
národních parků České Švýcarsko a Bílé 
Karpaty. Pokračovali jsme v mezinárodní 
spolupráci se školami z Bujakowa a Wit-
kowic v Polsku. Žáci 3. ročníku vyjeli 
v červnu na týdenní školu v přírodě na 
Horní Bečvu. Žáci 7. r. vyjeli na cyklistic-
ký kurz na Ostravici, žáci 8. r. absolvovali 
turistický kurz v Bílých Karpatech v rámci 
výjezdu do NP Krkonoše. Žáci 9. r. se 
zúčastnili výcviku sebeobrany. Všechny 
třídy se zapojily do celoškolního projektu 
„Naši vojáci“, který byl zaměřen na při-
pomenutí 1. světové války, našich legií, 
vojenské služby prarodičů a rodičů, a na 
organizaci a činnost současné Armády 
ČR. Žáci 2. stupně pracovali na školním 
projektu k výročí smrti Jana Husa. Ke 
Dni dětí připravil náčelník místního oddě-
lení Policie npor. Ing. Pavel Nesit ve spo-
lupráci s dopravní policií a vedením obce 
preventivní akci se zaměřením bezpečné 
chování na silnici. Pro děti byly zajištěny 
také ukázky práce se psy, policejní tech-
niky a techniky pro noční vidění. Místní 
hasiči připravili pro děti z mateřské školy 
preventivní akci zaměřenou na ochranu 
před požáry včetně ukázkové evakua-
ce MŠ za přítomnosti požární techniky 
a ukázkami hašení ve školní zahradě.

V mateřské škole se v tomto školním 
roce vzdělávalo celkem 104 dětí. Také 
kolektiv učitelek MŠ připravil pro děti 
i rodiče řadu akcí ve školce i mimo škol-
ku, např. plavecký výcvik, lyžařský výcvik 
na Bílé, besídky, programy pro rodiče, 
školu v přírodě na Horní Bečvě apod.

V novém školním roce budou všech-
ny 4 třídy MŠ naplněny. Zápis do MŠ se 
konal dne 21. května 2015. Byly přijaty 
všechny děti z Palkovic, které k 1. 9. 2015 
dosáhnou 3 let, i několik mladších dětí.

Zápis do školní družiny se konal dne 
18. června 2015. Byli přijati všichni zá-
jemci.

V červenci a srpnu 2015 budou pro-
váděny v budově školy stavební úpravy. 
Šatny budou přemístěny do sklepa, místo 
nich budou v přízemí vybudovány nové 
herny školní družiny.

 
Při škole působí Sdružení rodičů, 

výbor je veden Ing. Tomášem Huďou 
a Bc. Janou Ručkovou, pro žáky mimo 
jiné sdružení připravuje karneval, Miku-
lášskou nadílku a spolupracuje při Va-
lentýnské diskotéce. Škole přispívá také 
finančně a to ze sběru starého papíru a z 
rodičovských příspěvků.

V červnu se konaly volby do školské 
rady, za zákonné zástupce byly zvoleny 
paní Monika Kozlová a paní Erika Oli-
vová, za pedagogy paní Alice Gorelová 
a paní Jana Radová.

Spolupracujeme s místními zájmový-
mi spolky a oddíly, využíváme prostory 
oddílů TJ Sokol Palkovice (fotbalové hři-
ště, tenisové a volejbalové kurty). Dále 
spolupracujeme se zahrádkáři na výsta-
vách a soutěžích, s hasiči na preventiv-
ních aktivitách a s myslivci při sběru kaš-
tanů a žaludů.

Vedení obce v rámci prevence soci-
opatologických jevů přispívá na činnost 
zájmových kroužků ve škole. 

V prostorách školy paní učitelka Žíd-
ková vyučuje hru na klavír, bude pokračo-
vat i v příštím roce. Hudební škola pana 
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Virága, která letos zajišťovala výuku hry na 
flétnu a kytaru, pravděpodobně pro malý 
počet zájemců skončí. Učitelé hudby, kteří 
by chtěli vyučovat hru na flétnu a kytaru 
ve škole se mohou obrátit na vedení školy. 

Děkuji všem zaměstnancům, kteří se 
podíleli na vzdělávání žáků, na přípra-
vě akcí, kurzů a výjezdů, a všem dalším 

zaměstnancům školy, kteří zajišťují chod 
školy a stravovací služby. Děkuji zastupi-
telům obce za podporu školních aktivit, 
technickým pracovníkům obce, a také 
všem ostatním, kteří škole pomáhali, 
a doufám, že i v příštím školním roce bu-
dou pomáhat.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Atletický trojboj v Brušperku
Stalo se již tradicí, že se naše škola 

účastní soutěží pořádaných Sdružením 
měst a obcí povodí Ondřejnice  - SMO-
PO. Tentokrát se 2. 6. 2015 konal atle-
tický trojboj dětí 1. st. ZŠ. Soutěž tradič-
ně pořádá ZŠ v Brušperku. V konkurenci 
8 škol tj. 160 závodníků se našim dětem 
velmi dařilo.

V běhu na 50m se na 1. místě umís-
tila Rozálie Vyvialová a Tereza Ježková.

2. místo získali Jakub Matula a Tomáš 
Krpec. Na 3. místě doběhla Beáta Poklu-
dová.

Ve skoku do dálky se rovněž dařilo Ja-
kubu Matulovi, který získal 2. místo a To-
máš Krpec doskočil na 3. místo.

V hodu kriketovým míčkem byl úspěš-
ný Štěpán Zeman a obsadil 2. místo.  
A opět byl na stupních vítězů Tomáš Kr-
pec, který se umístil na 3. místě a stal se 
našim nejúspěšnějším atletem.

Všem našim sportovcům děkujeme za 
hezké výkony a přejeme pěkné prázdniny.

Mgr. Alice Gorelová

Zprávičky ze školičky…
Beseda s dobrovolnými hasiči v MŠ

Dne 2. 6. 2015 navštívili děti z MŠ 
dobrovolní hasiči z Palkovic.

V úvodu se dětem hasiči představili 
a charakterizovali svou denní náplň prá-
ce. Dále popsali své povinné hasičské 
oděvy do různých terénů a poté dětem 
ukázali obsah hasičské lékárničky. 

Prakticky si děti měly možnost vy-
zkoušet hasičský oděv a helmu a poté 
následoval cvičný poplach, kdy se děti 
přesunuly na zahradu školy. 

Poslední části hasičské besedy bylo 
prohlédnutí hasičského auta, do kterého 

se děti mohly podívat a také měly mož-
nost použit hasičské dělo. 

Z besedy si děti odnesly spoustu zážit-
ků a taky poučení o bezpečnosti a před-
cházení úrazů.

Škola v přírodě (8. – 12. 6. 2015)
V měsíci červnu 2015 proběhla v MŠ 

týdenní škola v přírodě, které se zúčast-
nilo 32 dětí převážně předškolního věku. 
Tento pobyt proběhl na Horní Bečvě 
v chatovém středisku Mečová. Chata se 
nacházela v krásném prostředí Beskyd, 
a tak děti byly po celý týden obklopeny 
nádhernou přírodou. 
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Sport

Máme přebornice republiky
V polovině června se u Velkého 

Meziříčí konalo republikové finále 
soutěže „Medvědí stezka“, což 
je turistický závod dvojic ČASPV 
(České asociace Sport pro všechny).

Naše dorostenky Kateřina Vyvialová 
a Zuzana Kunzová se staly ve své kate-
gorii přebornicemi republiky.

Dorostenci Jiří Bajtek a Dan 
Kunz získali stříbrné medaile. Rovněž 
tak starší žákyně Hana Polášková 
a Kateřina Žváková. Starší žáci 
Ondřej Šnajder a Michal Bužek 

získali v kategorii starších žáků bronz. 
Celkově Moravskoslezský kraj zvítězil 

a obhájil tak putovní pohár.
Martina Mertová

Dětem byl pobyt zpříjemněn indián-
skou tématikou, se kterou se setkávaly 
každý den a všechny jejich činnosti měl 
„pod dohledem“ hlavní náčelník Modré 
Oko. Děti například stavěly z přírodnin 
indiánská TP, domečky pro indiánské 
skřítky a nechyběla ani kamenná pyrami-
da. Dále měly za úkol vyrobit si svou in-
diánskou čelenku se svým jménem, lapač 

snů a jako správní indiáni prozkoumaly 
okolní terén, kde si zahrály několik her ze 
sbírky indiána Modrého Oka. 

Dětem týden utekl jako voda a všech-
ny si odvezly spoustu krásných zážitků, 
které jim zůstanou a doufáme, že na tento 
pobyt i na celou mateřskou školu budou 
nadále s radostí vzpomínat. 

Kolektiv učitelek MŠ

Sportovní odpoledne s volejbalem
Dne 14. 6. 2015 se uskutečnilo 

v prostorách  areálu volejbalového oddílu 
„sportovní odpoledne pro rodiče a děti“ 
naší základní školy. Akce se vydařila po 
všech stránkách. Za krásného počasí se 
podařilo zapojit do soutěží jak děti tak 
i dospělé a program připravený Aličkou 
Gorelovou a Věrkou Krpcovou se všem 

velice líbil. Smyslem bylo přiblížit dětem 
a jejich rodičům náš oddíl, který v Palko-
vicích působí již od roku 1971. Komplet-
ní fotodokumentaci z této, ale i dalších 
našich akcí můžete shlédnout na www.
volejpalkovice.wz.cz.  Již nyní plánujeme 
opakování podobné akce v září tohoto 
roku. 

MUDr. Ing. Kamil Zeman, Ph.D.

Kluci v akci vyhráli sami nad sebou 
v in-line 24 hodinovém maratonu 
kolem Olešné

Pokud umíme život vychutnávat plný-
mi doušky, nebráníme se výzvám, které se 
nám během osobního příběhu postaví do 
cesty. Ať už to dopadne jakkoliv, vždy je to 

krok kupředu a něčemu nás to naučí. 
A jednu takovou výzvu v podobě in-

-line závodu 24 hodin kolem Olešné, kte-
rý se uskutečnil 20. června 2015, si ne-
nechali ujít ani Kluci v akci! Tým v kate-
gorii muži – hobby – do 30 let ve složení 
Lukáše Vahalíka, Radima Skurky, 
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Jakuba Maráka a Martina Vlacha se 
umístil na prvním místě z 21 týmů! 

Tři čtvrtiny týmu pochází z Palkovic, 
a tak se dali dohromady ještě s posilou 
z Havířova a nebáli se ukázat svůj poten-
ciál. Jeli pod Japa sports – sportovní pro-
dejnou na Olešné, která nabízí půjčovnu 
bruslí, koloběžek, prodej sortimentu ne-
jen na brusle, servis či instruktáž. Kluci 
se spřátelili s majiteli, kteří jim při závo-
dě i přípravě pomáhali a poskytli zázemí 
s příjemným prostředím.

Na mé zvídavé otázky odpověděl jeden 
z členů vítězného týmu Lukáš Vahalík.

Kluci, znáte se dlouho, nebo jak 
jste se vlastně jako tým dali dohro-
mady? 

Já, Kuba i Radim se známe od dětství 
a Martin se k nám přidal, protože nám 
chyběl čtvrtý do týmu.

Co bylo vašim mottem v týmu, 
čím jste se řídili? Už podle názvu ka-
tegorie „hobby“ jste závod brali jako 
koníčka anebo vám šlo o nejlepší vý-
sledek, ať to stojí, co to stojí? 

Musím se přiznat, že jsme opravdu 
chtěli vyhrát. Jeli jsme tento závod už po-
třetí (tedy jen já a tým byl pokaždé jiný) 
a letos jsme se u přípravy docela nadřeli, 
takže jsme doufali, že se nám snaha vypla-
tí. Je to pro nás koníček, ale všechny nás 
to chytlo natolik, že jsme si přáli „stát na 
bedně“.

Proč jste se přihlásili na tento 
závod? Co bylo impulsem k tomuto 
rozhodnutí? 

Byla to výzva. Všichni rádi sportujeme 
a tohle bylo zase něco nového, co je tře-
ba vyzkoušet a hledat své hranice.

Většina lidí si pamatuje tu so-
botu jako deštivou, takže počasí 
vyloženě nepřálo a asi také nebylo 
ideální na jízdu. Přesto se zeptám 
– jak se vám jelo? Ve výsledkové lis-
tině se uvádí, že jste jako tým ujeli 
109 koleček, tj. 490,5 km. Tipneš 
si, kolik byste dali koleček, kdyby 
závod nebyl předčasně ukončen? 

Počasí nebylo ideální, ale řekl bych, že 
to ani jednomu z nás problém nedělalo. 
Myslím, že pokud by závod pokračoval, 
nepřišla by nějaká krize nebo úraz, tak 
bychom mohli mít cca do 140 koleček 
maximálně.

Co se vlastně stalo, že se musel 
závod ukončit předčasně? Kolik ho-
din zbývalo do cíle?

Závod byl ukončen kvůli nepřízni po-
časí. Nejspíše kvůli dešti přestala fungo-
vat časomíra, a tedy se nikomu nezapo-
čítávala ujetá kola. Závod byl ukončen po 
19 hodinách, do cíle zbývalo tedy ještě 
5 hodin.

Určitě jste na takový skvělý vý-
kon museli hodně trénovat. Jak 
tedy trénink probíhal a jak dlouho 
jste se připravovali? 

Dá se říct, že jsme chodili bruslit vždy, 
jak to počasí dovolilo, a když se závod blí-
žil, snažili jsme se chodit každý den. Jinak 
všichni sportujeme po celý rok, byť je to 
i jiná aktivita než bruslení, například běh 
a turistika.

Měli jste jako tým či jednotlivec 
u závodu krizi a kdy? Čím jste ji 
překonali? 

Myslím, že vyloženě krizi neměl nikdo 
z nás naštěstí, ale únava samozřejmě byla.
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SDH Palkovice a Myslík

Noční soutěž v požárním útoku na 
sjezdovce v Palkovicích

Dne 4. července proběhla v areálu 
sjezdovky soutěž hasičů v požárním útoku 
do sjezdovky. Zúčastnilo se 41 družstev, 

které soutěžily ve třech kategoriích - ženy, 
muži a 35+. Ve 21.30 soutěž zahájil 
zástupce starosty hasičů Martin Polášek 
společně se starostou obce Radimem 
Bačou. 

A na závěr - plánujete do bu-
doucna něco podobného či další vý-
zvu v překonání sebe samého? 

Já a Kuba se v září chystáme ještě 
na jeden závod od Libora Uhra a to na 
B7. Zatím nic jiného letos já osobně ne-
plánuji, nevím jak ostatní, ale příští rok 
snad pojedeme in-line 24 hodin kolem 

Olešné v kategorii sport – to je pro nás 
další výzva.

Děkuji za rozhovor, gratuluji ještě jed-
nou ke skvělému výkonu a přeji mnoho 
úspěchů do budoucna!

Bc. Veronika Zajaczová

Výsledky
Kategorie hobby - 4 členové - muži - věk bez vyběru 

1. místo Japa sports – Kluci v akci Lukáš Vahalík Palkovice
  Jakub Marák Palkovice
  Radim Skurka Palkovice
  Martin Vlach Havířov

 Celkem 109 kol, což je 490,5 km.

2. místo Radomsky family Radomští Aleš, Marek,
  Matěj, Adam    Ostrava

 Celkem 105 kol, což je 472,5 km.

3. místo Výletníci Tomáš Mičulka Palkovice
  Jiří Pastorek Frýdek-Místek
  Michal Filipec Frýdek-Místek
  Ondřej Fiala Frýdek-Místek

 Celkem 105 kol, což je 472,5 km.

Tohoto závodu se v jiných kategoriích zúčastnili i další občané Palkovic. 
Více informací najdete na http://www.inline24.cz/inline24/
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V letošním roce nás opět navštívili naši 
kamarádi z polských Kobiernic, kteří před-
vedli pěkný výkon, i přesto, že soutěže 
v Polsku probíhají úplně jinak.

Výsledky: v kategorii  muži jsme 
se umístili na 7. místě z 22 družstev 
s časem 20,413 s, ženy obsadily 6. místo 
z 12 družstev s časem 25,835 s.

V kategorii 35+, kde soutěžilo 7 druž-
stev, jsme vyhráli s časem 20,961 s.

Celou akci moderoval pan Marián Žárský.
Poděkování patří OÚ, všem divákům 

za podporu, panu Zbyňku Žákovi za mož-
nost využití areálu a všem zdravotníkům.

Těšíme se na Vás zase za rok!
Za SDH Petra Opělová

Dětský den na Myslíku
V sobotu 13. 06. 2015 bylo na „my-

slíkovském travnatém hřišti“ pěkně živo. 
Hasiči a Sokoli pořádali „Pohádkový 
dětský den“. Bylo krásné letní počasí 
a do soutěží se zapojilo 103 dětí. Po za-
registrování obdržely měšec, aby moh-
ly sbírat zlaté mince za splněné úkoly, 
a tímto okamžikem už je začala provázet 
nit Pohádky na vlásku. U prvního sta-
noviště si holky vyrobily princeznovské 
korunky a kluci rytířské štíty. Na násle-
dujících stanovištích musely děti proká-
zat odvahu i chytrost při plnění úkolů, 
jako například střelba z luku, skok v pyt-
lích, útok na hrad, skládání velkého pu-
zzle, hod květinovým věncem na meč, 
zdolání opičí dráhy. Když toto všechno 
absolvovaly, byly pasovány na princezny 
a rytíře „Řádem zlaté lilie“. Mince, které 
v soutěžích nasbíraly, vyměnily za tašku 
plnou dárků. Ve fotokoutku si rodiče své 
ratolesti mohli vyfotit před hradem a ko-
runovačními klenoty.

Doprovodný program zajistili svým 
vystoupením rytíři SHŠ Promachos 
z Brna. Do pohádky patří i jízda na 
koni, takže děti si mohly vyzkoušet jízdu 

na ponících i velkém koni. A už byla na-
chystána další zábava – dovádění v pěně, 
kterou nastříkali hasiči a kdo měl málo 
adrenalinu, tak si mohl ještě zadovádět 
v zorbingových koulích. Atmosféra byla 
úžasná, o zábavu nebyla nouze, a to ješ-
tě přijel se svým traktorkem Bořek sta-
vitel, to bylo překvapení. Odpoledne se 
přehouplo ve večer a pokračovalo se dál 
při diskotékové hudbě až do půlnoci.

Poděkování patří všem, kteří se po-
díleli na přípravě celého dne na úkor 
svého volného času, hlavně kašpárkovi 
- Zuzce Chýlkové, která toto téma vy-
myslela a celé odpoledne moderovala, 
speciální poděkování patří slečnám Hu-
rníkovým za nádherné kulisy, malování 
na obličej a výrobu zvířátek z balónků. 
V neposlední řadě je třeba poděkovat 
všem sponzorům za poskytnutí drob-
ných dárků a sladkostí pro děti, obci 
Palkovice pak za finanční podporu. 

Největší dík všem dětem za jejich 
účast, za to, že se každý rok vracejí rády, 
protože bez nich by to nešlo… 

SDH Myslík + TJ Sokol Myslík
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Zahrádkáři

Pozvánka na výstavu ovoce
a zeleniny

Zahradkáři z Palkovic Vás srdečně zvou 
na výstavu ovoce a zeleniny, která se koná 
v prostorách základní školy v Palkovicích 
v sobotu 19. 9. 2015, 8–18 hodin 
a v neděli 20. 9. 2015, 8–12 hodin:
- výstava ovoce, zeleniny, kvě t in 

a výrobků
- ochutnávka domácích zavařenin
- prodej přebytků a možnost zakoupení 

ovoce, zeleniny, výrobků…
- občerstvení

Slavnostní zahájení proběhne 
v sobotu v 9 hodin před budovou 
základní školy

Příjem exponátů přímo v ZŠ v pátek 
18. 9. 2015, 14–18 hodin, také je možné 
se domluvit na vyzvednutí telefonicky 
720751418 -  Lenka Žaarová 

Zájemci o prodej vlastních přebytků se 
mohou informovat na telefonu 720751418 
nebo e-mailem lenka.zaarova@centrum.cz 

Již nyní se můžete zapojit do soutěží:
- fotosoutěž na téma „růže“ - Fotografie 

zasílejte e-mailem na adresu myslik.59@
email.cz 

- výtvarná soutěž žáků – ve spolupráci se 
ZŠ – na místě budou vystaveny nejlepší 
práce 

Obě soutěže budou hodnotit návštěv-
níci výstavy 

Vyhodnocení proběhne v neděli ve 
12 hodin – věcné ceny pro první tři místa
Těšíme se na Vás, zahrádkáři Palkovice

Fotky z minulé výstavy: 
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/
2014-12_VYSTAVA_OVOCE_A_
ZELENINY_2014/

Kompostování
Tradice v moderním pojetí – člově-

kem řízená technologie zpracování orga-
nického odpadu.

Nejstarší recyklační technologie, je-
jímž výsledkem je kvalitní přírodní hno-
jivo 

Co do kompostu nepatří:
 cizorodé látky /kovy, sklo, umělá 

hmota, textilie/
 materiály, které mohou vykazovat 

vyšší obsah škodlivin /obsah sáčků 
z vysavačů, popel z uhlí, barevné ča-
sopisy, smetky ze silnic/

 dřevo ošetřené lakem, barvou

 tráva z první seče po aplikaci herbicidů
 choroby, které se vyskytují a škodí 

na kořenech a ostatních podzemních 
částech rostlin /nádorovitost, hnilo-
ba, bílá hniloba cibulovin/

 nadzemní části rostlin postižené bak-
teriální chorobou /spála jabloňovi-
tých, hniloba muškátů, nádorovitost 
kořenů/

Další informace si můžete přečíst 
před domem služeb - na nástěnce, která 
je pravidelně aktualizovaná. Zdrojem je 
časopis „Zahrádkář“.

Lenka Žaarová za výbor
ZO zahrádkářů v Palkovicích
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Senior klub 

Senioři bilancují
Letní období nenechalo naše seniory 

v poklidu. Zpráva o krádeži památné 
Lišky Bystroušky v hukvaldské oboře je 
vyburcovala natolik, že se 10. června 
vypravili na pěší výšlap na Hukvaldy, 
ale netradiční cestou z Kozlovic od pily 
přes Měrkovice a celou oboru. I z této 
strany je uvítala stáda muflonů a daňků, 
ale Bystrouška skutečně nebyla a není. 
Jen holé balvany vyprovokovaly ke spo-
lečné fotografii a drsné diskusi. Pak už jen 
oběd v „Janáčkově“ Restauraci Pod hra-
dem (známější pod názvem U Červenků), 
posezení v cukrárně na náměstí, několik 
krátkých zastavení a odpolední návrat 
domů opět přes oboru a Měrkovice kolem 
nové kapličky na horním konci.

Také další červnová akce byla zají-
mavá. Ve středu 20. června se ve 
sportovně-kulturním a společenském cen-
tru na Myslíku sešlo 103 účastníků, aby 
se společně pobavili u ohniště a kotlíku 
při smažení vaječiny. Smažilo se natři-
krát, protože se nasbíralo 302 vajíček. 
K potěšení všech opět přijali pozvání 
hosté z polských Kobiernic. Jim jsme 
po krátkém dopoledním uvítání na 
Myslíku ukázali památnou obecní školu 
v Kozlovicích a nabídli chutný oběd 
v restauraci Na fojtství. Pak už jen veselé 
posezení u smaženice, pohárků točeného 
piva, kávy, drobných sladkostí a povídání 
až do pozdního odpoledne.

Návštěva Poláků mezi našimi členy se 
stává skoro tradicí, tak jako mnohé naše 
akce, a naši členové do Polska také rádi 
zajíždějí. To se také stalo hned v neděli 

28. června, kdy se delegace 8 seniorů 
zúčastnila druhého dne obecních oslav 
v Porąbce. Všem se zajímavý program líbil, 
jen počasí příliš nepřálo.

Další akcí klubu byl zájezd na hrad 
Helfštýn ve středu 15. července, kterého 
se zúčastnilo 47 spokojených výletníků. 
Prohlédli jsme si hrad a tam umístěné 
expozice, z věže pak rozsáhlé území 
hradu i jeho okolí. Po dobrém obědě jsme 
se zastavili u tunelu ve Slavíči a na závěr 
jsme v Teplicích nad Bečvou navštívili 
Zbrašovské aragonitové jeskyně a lázně.

O týden později jsme se vydali na 
pěší výšlap od Tomisů přes palkovickou 
vyhlídku Na Smrži na Hůrky.

A co nás čeká v nejbližším období?
19. srpna - smažení bramborových placků 
U Bačů
16. září - autobusový zájezd na Olomoucko
A někdy podle zájmu i další turistické výš-
lapy. Sledujte proto vývěsní skříňky.

V nastávajícím období rádi blahopřejeme 
k narozeninám našim členům: Boženě 
Bušové z Myslíka, MUDr. Antonínu 
Lederovi, Emilii Halešové, Dagmar 
Kusé ,  Mgr. Jarmile Lederové 
a Miroslavu Žídkovi, všichni z Palkovic.

Přejeme všem pevné zdraví, pohodu 
a štěstí do dalších let.

Smutnou vzpomínku budeme mít na 
našeho člena pana Václava Mičulku 
z Palkovic č. 352, se kterým se jeho 
rodina musela rozloučit právě v den jeho 
90. narozenin. I my se loučíme s projevem 
upřímné soustrasti celé jeho rodině.

Výbor Senior klubu Palkovice
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20 let Palkovických listů
Letošní rok je pro naši obec velmi 

významný. Nejen, že si připomíná 625 
let od svého založení, ale i 70 let, kdy 
byla osvobozena od nacistické okupace. 
Do výčtu „Ohlédnutí v kalendáři“ schází 
ještě jedno, snad významné výročí, a to 
od roku 1995 byl pravidelně vydáván 
náš obecní zpravodaj „Palkovické listy“. 
Zpočátku zkušebně, ale od nového roku 
1995 už pravidelně.

Jak k tomu došlo?
Jak se říká, jako „naplavenina“ jsem 

se přistěhoval do Palkovic z Frýdku-
Místku a můj známý přítel z tělovýchovy, 
Stanislav Harabiš jako funkcionář obce, 
mě požádal spolu s paní Šlachtovou 
o spolupráci při vydávání tohoto obecního 
zpravodaje, protože věděli, že jsem jako 
redaktor vydával několik tisků ve městě, 
např. „Beskydský sportovec“, „Textilák“ 
n.p. Slezan a další.

Když dnes pročítám ve svém archivu 
ta dvacetiletá čísla „Palkovických listů“, 

dával jsem na prvém místě prostor sta-
rostovi pod názvem „Na slovíčko“, pak 
„Myslíkovské okénko“ a prostor dostali 
i malí soukromí podnikatelé v obci. Také 
rozhovory se zasloužilými, staršími občany 
a funkcionáři různých stran a spolků pat-
řily k oblíbeným čtenářským zájmům. 
Také jsem se jeden čas pokoušel vkládat 
básně – prvotiny paní Anděly Petrové 
z Myslíka a vyprávění o událostech v obci 
formou nářečí, ale u zastupitelů obce to 
nenašlo pochopení.

Za dobu dvaceti let tedy od roku 1995 
prošlo redakční radou několik občanů, 
kteří měli rozhled a zájem o propagaci 
dění v obci a po miléniu byli dokonce 
v redakční radě starostové obce, což bylo 
na úrovni znát.

Když jsem viděl zájem mladé generace, 
byl čas, abych z kolektivu redakční rady 
odešel a jak kdysi náš prezident T. G. 
Masaryk říkal: „Budu dále sledovat, jak to 
vedete….“ a vidím, že dobře!

Zavzpomínal Vilém Vlk

Blahopřejeme...
Hodně štěstí, 
hodně zdraví,
pořád úsměv na líci, 
ať Vás mají všichni rádi, 
tiskneme Vám pravici.

Krásné životní výročí 
v měsíci červnu oslavily paní Julie 
Žáčková (91 let) a Libuše Ivánková (91 
let) z Palkovic a na Myslíku můžeme 

poblahopřát paní Alžběte Krpcové 
(91 let) a Anně Krpcové (85 let).   

A v měsíci červenci zacinkaly 
skleničky při přípitku k životnímu 
jubileu u paní Marie Sasynové (92 let) 
z Palkovic.   

Všechno nejlepší přeje redakční 
rada Palkovických listů, starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika
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Zlatá svatba
Dne 26. 6. 2015 oslavili 

nádherné jubileum zlatou svatbu 
manželé Jaromír a Marja Gře-
sovi z Palkovic.

Říká se, že láska je pohádka, 
kdežto manželství je realitou. 
Přejeme Vám, ať je vaše realita 
i nadále tak pohádková jako doposud. 

Gratulujeme ke zlaté svatbě 
a do dalších let společného 
života přejeme hodně zdraví, 
lásky, spokojeností a rodinné 
pohody i Boží požehnání.

Za komisi KPOZ před-
sedkyně Karla Menšíková, 

Redakční rada Palkovic-
kých listů, rada a zastupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se… 
Možná byl čas už odejít, 
snad to tak bylo v osudu psáno …
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít …
V půjčovně času však již měli vypro-
dáno …

V červnu jsme se rozloučili s panem 
Josefem Pavlátem z Myslíku s paní Dra-
homírou Bílkovou z Palkovic.

V měsíci červenci navždy opustili své 
blízké paní Žofie Zlá, pan Rudolf Rapan 
a pan Václav Mičulka všichni z Palkovic.  

Přejeme Vám, abyste 
brzy překonali pro Vás 
tak velkou životní ztrátu. 
Redakční rada Palkovic-
kých listů, starosta, rada 
a zas tupi te l s tvo obce 
a KPOZ.

Děkuji všem známým 
přátelům a sousedům, že se 
přišli rozloučit s mojí  milovanou mamin-
kou paní Žofii Zlou, která náhle zemřela 
8. 7. 2015. Dcera Marie s rodinou.

Když se řekne léto, tak 
většinu z nás okamžitě na-
padne typický oblíbený letní 
pokrm zmrzlina a meloun. 
Obzvláště děti. My jsme se ale 
rozhodly nabídnout vám dva 
velice lehké a zdravé pokrmy, 
které určitě k létu patří, prospějí našemu 
zdraví a v neposlední řadě pohladí naše 
chuťové buňky. A to  je pro léto typické.

Buchta z cukety
3 hrnky polohrubé mouky
2 hrnky cukru
1 hrnek oleje

2 hrnky nastrouhané cukety
3 vejce
1/ 4 prášku do pečiva
1 lžíce sody
1 lžíce skořice
1 lžíce vanilkového cukru
trochu kakaa, oříšků a hrozinek

rybízová marmeláda
rum na polití

Cuketu oloupeme a nastrouháme. Ve vyšší 
nádobě ušleháme vejce do pěny, přidáme 
mouku s kypřícím práškem, cukr, olej, 
vymačkanou strouhanou cuketu, vanilkový 
cukr, trochu skořice a vše pořádně zamí-

Holky v akci
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Pohanka
Pohanka je rostlina, která kvete bílými až 
fialovými květy a plodí hnědé dřevnato-
-dužnaté plody. Semena, která se konzu-
mují, obsahují vlákninu, bílkoviny, vitamín 
B, minerální látky a nejen proto se často 
zařazuje do dietních jídelníčků. Naše tělo 
ji lehce stráví, přičemž má dlouhodobou 
zasycující schopnost. Tvoří významnou 
součást stravy vegetariánů i ostatních 

lidí už od pradávna, 
jelikož roste i jako 
plevel. Vysévá se 
do písčitých půd, 
kde zlepšuje úrod-
nost. Odvar z natě 
zlepšuje elastičnost 
cév, proudění krve 
a odbourává škodlivé 
látky z jater.

Pohár s pohankou a jablky 
Co budete potřebovat 
(ingredience pro 3 porce):
90 g loupané pohanky
3 jablka (300 g) 
300 g bílého jogurtu
30 g vlašských ořechů
3 lžičky medu
špetku skořice

Postup:
Pohanku povaříme ve vodě asi 3 mi-

nuty, poté přiklopíme a necháme v tep-

lu přibližně 30 minut dojít. Mezitím jabl-
ko nakrájíme na kostičky a podusíme na 
trošce vody doměkka. Na dno skleniček 

vložíme pohanku, navrch bílý jo-
gurt a jablka. Ozdobíme ořechy, 
pokapeme medem a dochutíme 
skořicí.

Samozřejmě můžete zkoušet 
tento výtečný pohár připravovat 
i s dalšími druhy ovoce. A po-
kud vám nechutná pohanka, lze 

ji nahradit např. rýžovou či jáhlovou kaší 
nebo ovesnými vločkami.

cháme. Těsto na cuketovou 
buchtu vylijeme na vymazaný 
a moukou vysypaný hlubší 
plech. Pečeme ve středně vy-
hřáté troubě asi půl hodiny. Po 
upečení necháme vychladnout 
a pak rozřežeme na 4 díly. Poté každý 

díl ještě rozřízneme podélně, 
pokapeme rumem a poma-
žeme rybízovou marmeládou. 
Tyto namazané díly slepíme 
dohromady a dáme na několik 
hodin vychladit do lednice. Po 

vychlazení krájíme jako řezy.

Letos navazujeme opět na tradici let-
ního kina v Palkovicích Festivalem české 
komedie. V období od 7. do 14. srp-
na budete moci shlédnout každý den jed-
nu českou komedii z období od 60. let do 

současnosti. Promítání se bude konat na 
prostranství u tělocvičny a začne každý ve-
čer ihned po setmění okolo 21 hodin. 
Vstupné dobrovolné. V případě nepřízni-
vého počasí se promítání nekoná.

Festival české komedie – letní kino
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Pro letošní ročník jsme se snažili vybrat 
nejlepší české komedie tak, aby průřezově 
pokryly českou filmovou tvorbu poslední-
ho půlstoletí. Který film se bude kdy vy-
sílat, bude záležet na aktuální chuti a vol-
bě vás diváků. Naší snahou je zajistit také 
festivalového hosta, který bude mít vztah 
k některému z filmů. Pokud se to povede, 
tak to bude ještě překvapení. K promítání 
budou připraveny tyto filmy:

Hoří, má panenko
Autorem námětu a scénáře je známá 

a osvědčená trojka Miloš Forman, Jaro-
slav Papoušek a Ivan Passer. Modelový 
průzkum českého maloměšťáctví ve vy-
pouklém zrcadle zvýrazňujícím hospod-
ské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty 
a plytké svědomí, se odehrává na pozadí 
hasičského bálu. V karikování a praný-
řování české národní povahy jsou režisér 
Forman a kameraman Miroslav Ondříček 
doslova nelítostní. Komedie se brzy mění 
v tragickou frašku s citem pro detail, gesto 
a dialog. V zobrazení požárnického plesu 
se spojují groteskní gagy s nekompromis-
ním odhalením lidské přízemnosti a tu-
posti. Mravní stav společnosti se tu zrcadlí 
především v postavách starých lidí, obětí 
organizačních zmatků, živelných katastrof 
a hlouposti svých bližních, kteří svoji nekul-
turnost a nesvobodu považují za normální.

Československo / Itálie, 1967, 71 min
Režie: Miloš Forman
Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladi-
slav Adam, Vratislav Čermák a další.
Na ČSFD hodnoceno na 85 %

S tebou mě baví svět
Každoroční pánská jízda tří otců se 

vlivem razantního zásahu manželek stává 

něčím jako mateřskou školou v zimní pří-
rodě. Ukáže se, že v jistých situacích jsou 
otcové lepšími mámami nežli mámy samé, 
což platí hlavně tehdy, když mámy nejsou 
v dohledu. Jejich výchovné metody jsou 
velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků 
a úsměvných situací...

Československo, 1982, 82 min
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Július Satinský, Václav Postránecký, 
Pavel Nový a další
Na ČSFD hodnoceno na 82 %

Slavnosti sněženek
Nezapomenutelný spor dvou myslivec-

kých spolků nad zastřeleným kancem. Po-
vídka je vlastně portrétní miniaturou sou-
sedů, s nimiž Bohumil Hrabal žil uprostřed 
chatové oblasti v Kersku nedaleko Prahy. 
Většina literárních postav má svůj reálný 
a živý předobraz. S neopakovatelným vy-
pravěčským stylem spisovatele a skvělou 
profesionální technikou režiséra se před 
vašima očima rozvíjí nostalgická, ale pře-
devším hluboce lidská freska žánrových 
příběhů lidí a lidiček žijících v Polabí. Zno-
vu ožívají pan Franc, Leli, rodina hostin-
ského z Hájenky a nezapomenutelný pří-
běh sporu dvou mysliveckých jednot nad 
zastřeleným kancem. Ve filmu se snoubí 
poetično s realistickým popisem, stylizova-
ná nadsázka s humornou drobnokresbou, 
události veselé s událostmi smutnými.

Československo, 1983, 83 min
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jaromír Hanzlík, 
Josef Somr, Petr Čepek, Jiří Schmitzer, 
Jiří Krejčík, František Vláčil, František Ře-
hák, Libuše Šafránková, Pavel Vondruška, 
Zdeněk Svěrák, Zdeněk Srstka a další
Na ČSFD hodnoceno na 86 %
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Slunce, seno, jahody
Všechno začíná v okamžiku, kdy do 

jihočeské vísky Hoštice přichází student 
vysoké zemědělské školy Šimon Plánička, 
aby nastoupil v místním JZD na brigádu 
a současně se pokusil prověřit v praxi svůj 
experiment na téma „dojivost krav v zá-
vislosti na kultuře prostředí.“ Vedení JZD 
však nechce o pochybném experimentu 
ani slyšet. Všechno se však změní v oka-
mžiku, kdy se po vesnici rozkřikne, že je 
Šimon synem předsedy krajské zeměděl-
ské správy, také se totiž jmenuje Plánička. 
Blažena, dcera paní Škopkové, u níž je 
Šimon ubytován dostane za úkol vypátrat, 
jak se věci mají. Všechno však komplikuje 
žárlivost Blaženina kluka Vency. Film mu-
sel být před uvedením do distribuce pro 
kina zkrácen o deset minut.

Československo, 1983, 94 min
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, 
Erna Červená, Luděk Kopřiva, Jiřina Ji-
rásková a další
Na ČSFD hodnoceno na 68 %

Obecná škola
Je krátce po válce a do chlapecké 

třídy jedné ze škol na předměstí Prahy 
chodí také desetiletý Eda Souček se svým 
kamarádem Tondou. Stejně jako ostatní 
spolužáci, také Eda s Tondou zcela igno-
rují pokusy rezignované učitelky Maxo-
vé o výuku a spíš než o učivo se zajímají 
o barvu jejích kalhotek. Není divu, že se 
učitelka jednoho dne zblázní a na její mís-
to nastoupí nový učitel. Jmenuje se Igor 
Hnízdo a vymyká se všem učitelům, které 
kluci do té doby poznali. Chodí ve vojen-
ské uniformě, na opasku má opravdovou 
pistoli a okamžitě zavede ve třídě tuhý re-

žim, jehož součástí jsou také velmi svižná 
rákoska a poutavá vyprávění o válečných 
zážitcích, kterými učitel prokládá probíra-
nou učební látku. Přestože jsou jeho meto-
dy nečekaně účinné, začnou se velmi brzy 
nad učitelem stahovat mraky. Nejenže 
někteří tak úplně nevěří jeho hrdinským 
historkám, ale navíc se začne projevovat 
jeho slabost pro něžné pohlaví. Zhrzená 
tramvajákova manželka, kterou Hnízdo 
opustí kvůli koketním studentkám, dvojča-
tům Fabiánovým, totiž napíše udání a uči-
teli hrozí trest za mravní delikt. Přestože 
se Eda stejně jako ostatní postaví za svého 
oblíbeného učitele, začíná si uvědomovat, 
že tím pravým hrdinou pro něj ve skuteč-
nosti není okázale hrdinský učitel, ale jeho 
puntičkářský tatínek Fanouš Souček, se 
svým nenápadným, všedním přesto však 
skutečným hrdinstvím.

Československo, 1991, 97 min
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libu-
še Šafránková, Rudolf Hrušínský, Ondřej 
Vetchý, Daniela Kolářová, Eva Holubová, 
Rudolf Hrušínský ml., Petr Čepek, Bolek 
Polívka a další
Na ČSFD hodnoceno na 89 %

Pelíšky
Příběhy jedné historické generace - 

stárnoucích rodičů, dospívající mládeže 
a malých dětí. Děj je zasazen do konce še-
desátých let - podzim 67 až léto 68 s krát-
kým epilogem přesahujícím do let sedm-
desátých. Pražská vilová čtvrť Hanspaulka, 
jemná poetika a humorná nadsázka jsou 
charakteristické pro mozaikové vyprávění 
paralelních životních osudů tří generací 
mužů a žen ve zvláštním období našich dě-
jin v roce 1968.
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Program kina na začátek října 2015

Česko, 1999, 116 min
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Kodet, Emília Vášáryová, Mi-
roslav Donutil, Simona Stašová, Sylvie 
Koblížková, Bolek Polívka, Stella Zá-
zvorková, Eva Holubová, Jaroslav Dušek 
a další
Na ČSFD hodnoceno na 91 %

Samotáři
Sedm mladých lidí prožívá v průbě-

hu několika dní události, které radikálně 
ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový 
moderátor malého pražského rádia Petr 
se rozchází se svou dlouholetou přítelkyní 
Hankou. Tu chce získat pro sebe neuro-
tický doktor Ondřej, který dívku už léta 
pronásleduje svou vtíravou pozorností. 
Ondřejova manželka Lenka si však odmí-
tá připustit, že by otec jejích dětí mohl 
zradit jejich úhledný maloměšťácký život. 
Do osudů obou dvojic zasáhnou i křehká 
makedonská barmanka Vesna hledající 
v Čechách ztraceného otce, cynický ma-
nipulátor Robert a oddaný milovník ma-
rihuany Jakub. Kontrast k osudům osa-
mělých mladých lidí, kteří se více či méně 
úspěšně pokoušejí vyznat sami v sobě, 
tvoří Hančini usedlí rodiče a skupinka ja-
ponských turistů toužících poznat „typic-
kou“ českou rodinu... Příběhy samotářů 

uprostřed davu, kteří si připadají bezmoc-
ně vláčení zlomyslným osudem uvnitř 
svých ekonomicky pohodlných životů, 
vyprávějí autoři v tragikomické poloze.

Česko / Slovensko, 2000, 103 min
Režie: David Ondříček
Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov 
nejml., Labina Mitevska, Ivan Trojan, Jiří 
Macháček a další.
Na ČSFD hodnoceno na 84 %

Vratné lahve
Snímek podle scénáře Zdeňka Svěrá-

ka. Hrdinou příběhu je učitel v důchodu, 
který přijme brigádnické místo ve výkupu 
lahví v jednom pražském supermarketu. 
„Nová verze scénáře se víc točí kolem 
hlavní postavy a jeho rodiny. Táta zapojil 
do příběhu osobní zkušenost s podzimem 
života a teď to funguje - je to osobní, 
pravdivé a je to smutnoveselé,“ charak-
terizuje obnovený projekt filmu Vratné 
lahve režisér a producent Jan Svěrák.

Česko, 2006, 99 min
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel 
Landovský, Jan Budař, Nela Boudová, 
Miroslav Táborský a další
Na ČSFD hodnoceno na 76 %

Pravidelné promítání v Kině Palkovice bude zahájeno opět na podzim od 2. října 
2015. Kompletní program na říjen a další měsíce přineseme v následujících 
Palkovických listech.
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Pátek 2. 10. 2015 – 19:30

Padesát odstínů šedi
Studentka literatury Anastasia (Dakota 
Johnson) je podle vlastních slov nezají-
mavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebe-
vědomím, pravý opak tajemného podni-
katele Christiana Greye (Jamie Dornan), 
kterého přišla vyzpovídat pro článek do 
studentského časopisu. Přestože se ji Grey 
svým chladným a odměřeným chováním 
snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ješ-
tě prohloubí jejich opakovaná pracovní 
setkání. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak 
je komplikovaný a ve zlověstných názna-
cích mluví o svém specifickém vkusu, není 
Anastasia jeho přitažlivosti schopná odo-
lat. Ani Grey však není vůči téhle plaché 
dívce imunní a postupně jí začne otevírat 
dveře do své třinácté komnaty. Pokud do 
nich Anastasia vstoupí, pozná pravého 
Christiana Greye. Na posteli určené jen 
pro vyvolené zároveň pozná pravou Ana-
stasii – své touhy, své vášně, svou živočiš-
nost. Až z toho jde strach.

Drama / Romantický
USA, 2015, 124 min, původní znění s ti-
tulky
Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Jennifer Ehle, Rita Ora a další
Premiéra: 12. 2. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 42 %
Film je přístupný od 15 let

Pátek 9. 10. 2015 – 19:30

Rychle a zběsile 7
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtel-
nou sérii Rychle a zběsile to platí. Její hr-

dinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné 
věci, teď však narazí na nepřítele, vedle 
něhož všichni jejich dosavadní soupeři 
připomínají bandu dětí z mateřské školky. 
Statham hraje Deckarda Shawa, živý stroj 
na zabíjení, který vycvičila elitní vojenská 
jednotka. Pokud vám příjmení téhle po-
stavy něco připomíná, pak se nepletete. 
Shawův mladší bratr Owen obtěžoval 
naše hrdiny v šestém díle tak intenzivně, 
až ho připravili o život. A rozrušený Shaw 
starší se rozhodne, že na oplátku připraví 
o život je a všechny jejich blízké. Bez ohle-
du na to, jak rychlí či zběsilí budou.

Akční / Krimi / Thriller
USA, 2015, 140 min, původní znění s ti-
tulky
Režie: James Wan
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason 
Statham, Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster
Premiéra: 2. 4. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 72 %

Neděle 11. 10. 2015 – 17:00 
(představení pro děti)

Asterix: Sídliště bohů
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Ga-
lie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale 
kdeže! Julius Caesar je bezesporu vyni-
kající stratég a vojevůdce, který dosud 
nenašel přemožitele. Jen hrstka nepod-
dajných Galů se nadále vysmívá přímo 
do zobáku slavného římského orla a odo-
lává jeho válečným výpadům. Nyní má 
Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých 
Galů zbavit jednou provždy: svést pros-
toduché vesničany kouzlem civilizace 
v podobě monumentálních římských 
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staveb. Tedy, vlastně se jedná o komplet-
ní vykácení lesů a výstavbu mramoráků 
(předchůdce dnešních paneláků)... Ale 
rozhodně s honosným názvem – Sídliště 
Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou 
vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplýva-
jícím chutnými divočáky, nadevše milují. 
Přece nedopustí, aby se z jejich milova-
ného domova stal pouhý turistický skan-
zen. Musejí nabrousit veškerý svůj důvtip 
a pokusit se prohnaného Caesara v této 
podlé bitvě porazit...

Animovaný
Francie, 2014, 85 min, české znění
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Premiéra: 5. 3. 2015
Na ČSFD hodnoceno na 76 %

Vstupné: 50 Kč

Dětská představení: 30 Kč

7. - 9. 8. Interpohár 2015 - Olešná, mezinárodní jachtařské závody 

7. 8. – 14. 8.  Festival české komedie (letní kino)

19. 8.   Senior klub – Plackové hody u Bačů

22. 8.   XII. Obecní dožínky

22. - 23. 8. Olešná regata - jachtařské závody, přehrada Olešná 

28. 8.   Memoriál A. Řezníčka – 17.00 – prostranství u tělocvičny

12. 9.   Farnost Palkovice a MO KDU-ČSL - zájezd do Czestochowe

19. 9.   Senior klub – zájezd na Olomoucko

19. 9.   II. Palkovické vinobraní (pořádají Nezávislí pro Palkovice a Myslík)

20. 9.   Mše svatá za generála duchovní služby Msgre. Methoděje Kubáně

27. 9.   Mše svatá - kaple sv. Mauricia

Pátek 2. 10. – 19:30  Padesát odstínů šedi

Pátek 9. 10. – 19:30  Rychle a zběsile 7

Neděle 11. 10. – 17:00 Asterix: Sídliště bohů (představení pro děti)

Termínový kalendář

Kino Palkovice
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 Pozvánka na fotbalový 
turnaj žák  

 ro níku 2003 a mladší. 
 

U p íležitosti oslav Obecních dožínek si vás 
dovolujeme pozvat na mezinárodní d tský fotbalový 

turnaj  
po ádaný ve spolupráci  

oobce Palkovice a podpory Nadace OKD Srdcovka 
 
 

Termín konání: 
 

Sobota 22. 8. 2015 v areálu oddílu kopané TJ Sokol 
Palkovice od 9:00 – 15:00 hodin 

 
Srde n  zvou po adatelé 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

36

M
ís
tn

í 
or

ga
ni
za

ce
 K

D
U
-

SL
 v

 P
al

ko
vi

cí
ch

 v
e 

sp
ol

up
rá

ci
 s

 F
ar

no
st

í 
Pa

lk
ov

ic
e 

  
po

ád
aj

í 

v 
so

bo
tu

 1
2.

 z
á

í 
20

15
   

au
to

bu
so

vý
 z

áj
ez

d 
na

 p
ou

tn
í 
m
ís
to

 
EN

ST
O
CH

O
VÁ

 
(C

ZE
ST

O
CH

O
W

A
 P

ol
sk

o)
 

      
O
dj

ez
d 

au
to

bu
su

  
v 

6:
00

 h
od

in
 o

d 
Ku

lt
ur

ní
ho

 d
om

u 
Pa

lk
ov

ic
e 

(b
ýv

al
é 

ki
no

).
 

Pr
og

ra
m

 z
áj

ez
du

 (u
p

es
n

ný
 

as
ov

ý 
ro

zp
is

 o
bd

rž
í k

až
dý

 c
es

tu
jíc

í v
 a

ut
ob

us
e)

 : 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
» 

ná
vš

t
va

 k
lá

št
er

a 
 J

as
ná

 G
ór

a 
(ú

as
t 

na
 m

ši
 s

va
té

) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
» 

pr
oh

líd
ka

 e
xp

oz
ic

 u
m

ís
t

ný
ch

 v
 k

lá
št

e
e 

Ja
sn

á 
Gó

ra
 s

 p
r

vo
dc

em
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

» 
pr

oh
líd

ka
 m

st
a 

(k
až

dý
 in

di
vi

du
ál

n
 d

le
 s

vé
ho

 z
áj

m
u)

 

Ce
na

  z
áj

ez
du

: 5
00

 K
 (d

ti
 a

 m
lá

de
ž 

 6
-1

7 
le

t 
35

0K
) 

v 
ce

n
 d

op
ra

va
, z

ák
la

dn
í p

oj
išt

ní
, v

st
up

né
 n

a 
pr

oh
líd

ku
 e

xp
oz

ic
 v

 k
lá

št
e

e 
s 

pr
vo

dc
em

 a
 m

al
é 

ob
er

st
ve

ní
 v

 a
ut

ob
us

e 
 

P
ih
lá
šk

y 
 v

 s
ak

ri
st

ii 
ko

st
el

a 
v 

Pa
lk

ov
ic

íc
h,

 n
eb

o 
na

 t
el

. 
ís

le
 7

24
 4

16
 7

02
 (T

om
áš

 H
u

a)
 

ne
jp

oz
d

ji 
do

 6
.z

á
í 2

01
5 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

37

   
   

   
   

   
 P

al
ko

vi
ce

 –
 K

ub
án

ko
v 

– 
Pa

lk
ov

ic
e 

20
15

 
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  M

em
or

iá
l A

nt
on

ín
a 

ez
ní

ka
 –

 4
. r

o
ní

k 
    

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 b
že

ck
ý 

po
há

r 
20

15
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
B

že
ck

á 
ve

lk
á 

ce
na

 F
rý

de
ck

o 
– 

M
ís

te
ck

a 
20

15
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  B
že

ck
á 

ce
na

 m
lá

de
že

 F
rý

de
ck

o 
– 

M
ís

te
ck

a 
20

15
 

 Pá
te

k 
28

. s
rp

na
 2

01
5 

 
 

 
 

St
ar

t 
hl

av
ní

ho
 z

áv
od

u 
v 

17
 h

od
in

  
 

C
en

y:
  

Po
ad

at
el

: O
be

c 
Pa

lk
ov

ic
e 

 
 

 
 

St
ar

ty
 k

at
eg

or
ií 

m
lá

de
že

 o
d 

17
.0

5 
 

- p
oh

ár
y 

pr
o 

pr
vn

í t
í v

 k
až

dé
 k

at
eg

or
ii 

hl
av

ní
ho

 z
áv

od
u 

Pr
ez

en
ta

ce
: 1

5.
30

 –
 1

6.
45

 
 

 
 

 
St

ar
to

vn
é:

 
 

 
 

 
 

- p
oh

ár
 p

ro
 p

rv
ní

ho
 m

už
e 

a 
pr

vn
í ž

en
u 

v 
ab

so
lu

tn
ím

 
(a

re
ál

 t
lo

cv
i

ny
 P

al
ko

vi
ce

) 
 

 
 

 
- v

 k
at

eg
or

ii 
do

sp
lý

ch
 6

0,
- K

 
 

 
  p

o
ad

í h
la

vn
íh

o 
zá

vo
du

 
  

G
PS

:4
9o 38

'1
1.

10
4'

'N
, 1

8 o
18

'5
6.

70
4'

'E
 

 
 

- k
at

eg
or

ie
 m

lá
de

že
 b

ez
 st

ar
to

vn
éh

o 
 

 
- v

cn
á 

ce
na

 p
ro

 p
rv

ní
ho

 m
už

e 
a 

pr
vn

í ž
en

u 
na

 v
rc

ho
lu

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

K
ub

án
ko

va
  

 
 

   
K

at
eg

or
ie

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- p
am

tn
í m

ed
ai

le
 p

ro
 p

rv
ní

ch
 1

00
 ú

as
tn

ík
 h

l.z
áv

od
u 

A
 H

la
vn

í z
áv

od
 (1

7 
km

) 
 

 
 

 
B

 Z
áv

od
y 

m
lá

de
že

  
 

 
 

 
- m

ed
ai

le
 p

ro
 p

rv
ní

 3
 v

 k
až

dé
 k

at
eg

or
ii 

zá
vo

du
 m

lá
de

že
 

M
už

i: 
 

 
 

 
 

 
 

ro
ní

k 
20

10
 a

 m
la

dš
í  

 2
00

 m
  

 
 

- t
om

bo
la

 p
ro

 v
še

ch
ny

 ú
as

tn
ík

y 
hl

av
ní

ho
 z

áv
od

u 
 

A
  d

o 
39

 le
t 

  C
  5

0 
– 

59
 le

t  
  E

  n
ad

 7
0 

le
t 

 
ro

ní
ky

 2
00

8 
– 

20
09

   
20

0 
m

 
B

  4
0 

– 
49

 le
t 

  D
  6

0 
– 

69
 le

t  
  F

  m
už

i P
al

ko
vi

c 
 

ro
ní

ky
 2

00
6 

– 
20

07
   

40
0 

m
  

 
 

Zá
ze

m
í 

 
 

 
 

 
 

 
 

ro
ní

ky
 2

00
4 

– 
20

05
   

60
0 

m
  

 
 

- š
at

ny
, s

pr
ch

y 
a 

ob
er

st
ve

ní
 z

aj
iš

t
no

 p
ro

 v
še

ch
ny

  
Že

ny
: 

 
 

 
 

 
 

 
ro

ní
ky

 2
00

2 
– 

20
03

   
90

0 
m

  
 

 
  ú

as
tn

ík
y 

G
  d

o 
34

 le
t 

   
 I 

  n
ad

 4
5 

le
t 

 
 

 
ro

ní
ky

 2
00

0 
– 

20
01

   
90

0 
m

 
H

   
35

 –
 4

4 
le

t  
   

J  
 ž

en
y 

Pa
lk

ov
ic

 
 

 
 

ro
ní

ky
 1

99
8 

– 
19

99
   

90
0 

m
  

 
 

Po
pi

s t
ra

t
 h

la
vn

íh
o 

zá
vo

du
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(d

él
ka

 tr
at

 je
 sh

od
ná

 p
ro

 d
ív

ky
 i 

ch
la

pc
e)

 
 

- d
él

ka
 1

7 
km

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- p
ov

rc
h 

– 
st

íd
av

ý 
– 

as
fa

lt,
 c

ho
dn

ík
, l

es
ní

 c
es

ty
 

Up
oz

or
n

ní
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- p

ev
ýš

en
í –

 3
70

 m
 

Ka
žd

ý 
zá

vo
dn

ík
 s

ta
rt

uj
e 

na
 v

la
st

ní
 n

eb
ez

pe
í!!

!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

St
ar

t a
 c

íl 
– 

ar
eá

l t
lo

cv
i

ny
 v

 P
al

ko
vi

cí
ch

 (3
20

 m
.n

.m
.) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(p
re

ze
nt

ac
e,

 v
yh

lá
še

ní
 v

ýs
le

dk
, s

pr
ch

y,
 ša

tn
y)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V
rc

ho
lo

vý
 k

ul
m

in
a

ní
 b

od
 –

 K
ub

án
ko

v 
(6

61
 m

.n
.m

.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(o
b

er
st

ve
ní

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
In

fo
rm

ac
e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ar
tin

a 
M

er
to

vá
 

73
6 

74
2 

24
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

38

Vzpomínkovou slavnost

generála duchovní služby Msgre Method je Kubán

Program vzpomínkové slavnosti

  8:30 hod.  mše svatá ve farním kostele sv. Jana Křtitele, celebruje hlavní kaplan v rezortu Ministerstva obrany plk. Mgr. Jaroslav Knichal
  9:45 hod. modlitba u hrobu Msgre Methoděje Kubáně na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele a položení květin zástupci obce a Duchovní služby AČR
10:30 hod. setkání v kulturním domě, krátká připomínka významné osobnosti nejen pro duchovní službu v tehdejší armádě, ale i významnou postavu společenského života meziválečného Československa, jehož život byl násilně ukončen v koncent-račním táboře v Dachau a diskuse se současnými vojenskými kaplany
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Omalovánka pro děti
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jako každý rok i 

mateřské škole maškarní ka

třída si ho připravila sama – třídy j

si společně 
s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 

přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 

fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 

A pak už to začalo. Rej masek, se známými 

dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 

štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové 

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus 

pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, 

co připravily maminky. Děkujeme rodičům za 

jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Tak 

jako každý rok i letos měl
y děti 

v naší mateřské 

škole maškarní karneval. Každá třída si ho 

připravila sama – třídy jsme si společně 
s dětmi 

vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  

Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, růz
ná zvířátka, hasiči, …

zkrátka fantazie 

a nápaditost rodičů dě
tí byla veliká. A pak už to začalo. 

Rej masek, se známými děts
kými hity odstartovala 

diskotéka, kolo štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší 

pohybové soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 

šampus pro děti 
a nechybělo ani občerstvení 

a dobrůtky, co připravily maminky. Děk
ujeme rodičům 

za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd 

se nám velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství nových informací.

Mgr. Pavel Tomalík, třídní učite
l

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

é to, že šlo o konec února, kdy velmi těžk
o lze 

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích

1. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

polečně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ě hasičárny potravinovou sbírku. 

a byla určena pro 200 rodin dětí 

evské školy. Každá dostane velkou krabici 

u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
emají peníze na 

ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
dku konfliktu se na Ukrajině vš

e zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. N
apříklad kilo mouky vyjde v pře

počtu 

na 26 Kč. M
íra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje 

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě 
zamýšlí nad tím, proč js

me 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a
 organizuje programy pro děti. 

Ve 

p
ccccoccc
jjjjjjjejeeej
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vvvvvvvvy
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o

m

i

ět
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o
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zozozz gg
řPřPřPřPřPřPřPřPř dededededededede nnnněkě
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Festival dechovek - kapela Šohajka Festival dechovek - kapela Šohajka 

í 

222222277. února jsme se rozloučili 

ouuuuuuuu nnaší obce – lípou stojící před 

olloooooooouuu. Toto datum nebylo vybráno 

ássssssllllleleeedující týden byly jarní prázdniny, 

ppřřřříříříříííttttotomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pppppppppřřřřřeed budovou školy v době jejího 

kttéééééééžéžéžžž čas rozloučení v 15 hodin byl 

zzzzzáááááááámměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

učuččččččččeeeeení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

dddoooooooomommů a odjezdem na jarní prázdniny. 

stttrrrrrrararaaanu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

t ppppppppprraracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 
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starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípyy. 

programu byla v budově školy k zhlédnuutttítííííí 

historických fotografií s l
ípou a výstava žážáááááákkkkkkko

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučuččččeeeeeeeen

zejména vedení školy za podporu běhemmm ppppppř

paní školnici Janě Gajdové za výrobu ppppppaaaaaaam

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarkkuuuuuu ŠŠŠŠŠ

p ní školnici Janě Gajdové za výrobu ppppppa

a paní Věře Krpcové za poskytnuté ffffffofooo

a v neposlední řadě kulturní komisi zazaaaaa
pp

a pomoc s re
alizací akce.

David Kula, MBA, mísststttttooooooos

ootáhnout

oovovoo
DavidVyhlášení výsledků soutěže ve vaření gulášeVyhlášení výsledků soutěže ve vaření guláše

ravinová sbírka pro Ukrajinu 

alkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod záštitou 

RY společně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ubovně h
asičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

plněnou potravinami, které jim vydrží několik 

ů. Bude obsahovat olej, těst
oviny, polévky, něja

ké 

nzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, k
teří n

emají peníze 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

ouštějí 
zaměstn

ance nebo jim zadržují výplaty. 

na vyplácení důchodů. V důsledku 

ě vše zdražilo, potraviny až 

ky vyjde v pře
počtu 

ká Krize se 
ň

z Vás se jistě zamýšlí nad tím, proč jsme se rozhodli 

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí 
a organizuje programy pro děti. 

Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. 
Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně 
se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

l možnost vid
ět a slyšet.... a

 to byl, asi 

puls k tomu, abychom ani 

lhostejní a nějakým 

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti o
d 3-6 let.

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. 
Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily.
 Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti r
ozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů 
vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili 
převážně v dětském parku 

nejzákladnější 
lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 

svahu s pomou a ti nejlepší již n
a velkém svahu s kotvou. 

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti 
čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměně
ny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstk
ou. Patří jim

 za to velká pochvala. Takže 

teď už jen aby nám zůsta
lo trochu sněhu – a hurááá na kopec 

sjezdovku.
MŠ školička okem proběhla v naší 

školička“ pro 

Týden hravého

lyžování ve sportovním areálu na Bílé pod vedení

zkušených instruktorů absolvovalo 34 dětí. 
Poč

nám přálo, děti se hodně těšily.
 Po prvním příje

do dětského lyžařského parku byly děti rozděleny

jednotlivých skupin podle lyžařské zdatnosti. Ka

skupinku malých lyžařů v
edli dva instruktoři, k

teří p

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.
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s velkým zápalem závody hravě zvl
ádly a po

odměně
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jim za to velká pochvala. Takže teď u
ž jen

trochu sněhu – a hurááá na kopec nebo n

školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ

pro děti o
d 3-6 let.
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ornice Moravskoslezské-

rajská soutěž C
PP

dě-
li 24. 5. 2015 se 

i l a 

ve Slav-

pa-

á soutěž CPP 

í stezka“ – závod v turis-

znalostech a dovednostech. Naši 

tělovýchovnou jednotu reprezentovalo 

18 dětí z
 oddílu Žlutý kvítek.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlíd-

ky postoupily do republikového finále. 

Dorostenci Petr Bílek a Ladislav Merta 

zaběhli absolutně n
ejlepší čas celého zá-

vodu.
Hana Polášková a Ka-

teřina Žváková v kategorii 

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

to 
typ úklidových 

o-

b ě h l 

ve 

00 zemích za 

iliónů dobrovolníků. 

častníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

n před hasičskou zbrojnicí v Pal-

. I pře
s chladné a větrn

é počasí se 

o 16, z toho 1 dítě. Rozdělili
 jsme 

kupinek po 2 - 3 osobách a vyrazi-

dit odpadky v okolí všech příjezdo-

komunikací do Palkovic a Myslíka, 

ošli prostranství 

tělo-

rali asi 1000 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

5 pneumatik a další zajímavé úlovky. 

Svoz a likvidaci odpadu zajistil obecní 

úřad. Celá akce byla díky pracovitým 

dobrovolníkům 
p o m ě r n ě 

rychlá, trvala asi 

5 hodin, což bylo 

v nevlídném počasí tak ako-

rát. V příštím
 roce si úklid 

určitě 
zopakujeme a budeme 

rádi, pokud nás informujete o 

místech, na které je potřeba se zaměřit.
 

Každý podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé do-

kážou odhodit. Zapojit se do takovéto 

akce má určitě s
mysl, stá

le je co uklízet, 

takže budeme rádi, když se k nám příšt
í 

rok připojíte.
Více informací o 

čné

ní projektů na g

ostí, konečně 
v Palkovicí

vém hřišti
.

etošním roce byly pořízené z finanč-

prostředků Nadace OKD Srdcovka 

užívají je především naši nejmenší 

alisté. Jedná se o fotbalové branky z 

ké bezpečné konstrukce, snadno pře-

sitelné i samotnými hráči.
Mgr. Petr Gře

s

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 

V jednotlivcích se umístil Jan Pro-

vazník na 7. místě, Štěpán Zeman na 

tě a Filip Muroň na 16. místě.

V

žené družstvo, T

-Místek, stříb
rné medaile. K

vá se v jednotlivcích umístila na 7. mí

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V kategorii mladších žá-

kyň se družstvo, ve kterém soutěžila 

Karolínka se dvěma děvč
aty TJ VP FM, 

umístilo na 9. místě z 
16 družstev. V jed-

notlivcíc
h obsadila Karolínka 19. 

místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších 

žáků ob-
sadil 16. místo a společně 

se dvěma chlapci z H
avířova vybojoval v 

družstvech bronzovou medaili. Filip Mu-

roň o
bsadil 20. místo, Lukáš Kožuch 21. 

místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.

Martina Mertová rrepepu
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Oddíl tenisuOddíl tenisu

Volejbalové sportovní odpoledneVolejbalové sportovní odpoledne

Přebornice republiky - Kateřina Vyvialová Přebornice republiky - Kateřina Vyvialová 
a Zuzana Kunzováa Zuzana Kunzová

Jiří Bajtek a Dan Kunz stříbrné medaileJiří Bajtek a Dan Kunz stříbrné medaile
na republikové soutěži CPPna republikové soutěži CPP

In-line maraton - Marák, Vahalík, Skurka, Vlach - 1. místoIn-line maraton - Marák, Vahalík, Skurka, Vlach - 1. místo
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