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Vážení občané Palkovic a Myslíku,
přinášíme vám jarní vydání vašich listů a doufá-

me, že bude stejně „svěží“ jako příroda všude ko-
lem nás. V tomto čísle naleznete řadu důležitých 
informací z obecního úřadu, které byste podle na-
šeho názoru určitě neměli přehlédnout. Je měsíc 
květen a ten s sebou přináší kromě nádherné pří-
rody v rozpuku také připomenutí některých vý-
znamných dnů a výročí. Ve čtvrtek 5. května jsme 
společně vzpomenuli výročí osvobození naší obce 
od fašistické okupace ve II. světové válce. Na to 
bychom neměli nikdy zapomenout a dalším ge-
neracím předávat, že nově získaná svoboda a ži-
vot v míru byly vykoupené spoustou lidských ži-
votů, mezi kterými byly i vyhaslé životy našich 
spoluobčanů. V této souvislosti se také dočtete 
uvnitř listů o návštěvě vzácných hostů z americké-
ho kontinentu, která úzce souvisí s průběhem dru-
hé světové války v naší obci. Měsíc květen přináší 
celou řadu významných dní a svátků, mezi které 
mimo jiné určitě patří den matek a den rodin. Ob-
zvláště v dnešní době mají tyto dny svůj význam, 
protože naše maminky a rodiny jsou to nejcen-
nější, co můžeme mít. Náš rozhovor přináší infor-

mace o jedné zajímavé terapii očima palkovické 
občanky, která se nově touto metodou zabývá.  
V seriálu o samosprávě se tentokrát dočtete o vel-
mi široké problematice veřejných služeb v obci, 
která se přímo dotýká snad každého z nás. Ve 
společenské a kulturní rubrice se můžete dočíst 
o celé řadě proběhlých úspěšných akcí, které rok 
od roku nabývají na intenzitě i kvalitě. V této sou-
vislosti je zajímavý článek o nahlédnutí do histo-
rie ochotnické činnosti v naší obci. Vy, kteří jste 
ochotnictví zažili v minulosti, nám určitě dáte za 
pravdu, že v této oblasti společenské činnosti 
máme ještě mezery. Kéž by toto ohlédnutí bylo 
výzvou pro nové palkovické ochotníky! Nesmíme 
také zapomenout na spoustu pozvánek na kultur-
ní, společenské a sportovní akce, které jsou před 
námi. Více najdete uvnitř obálky.   

Přejeme vám vše dobré, pevné zdraví, spous-
tu krásných jarních zážitků a také úsměv na tváři 
při řešení vašich každodenních životních situací. 
Ne vždy je to tak jednoduché, ale s úsměvem jde 
opravdu všechno lépe. A úsměv je koření života. 
To už přece věděli naší předci. 

Jménem redakční rady Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

Vize centra obce Palkovice

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
v tomto čísle plním svůj slib a v následujícím 

článku přinášíme informace o architektonické vizi 
centra obce. V této souvislosti bych zde rád zmínil 
další architektonický počin, který se nám již poved-
lo zrealizovat. Před nedávnem proběhlo slavnostní 
otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, 
čímž jsme završili více než jeden rok usilovné práce 
na tomto projektu. Nebylo to lehké, tak mi dovolte 
na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípra-
vě a realizaci tohoto nelehkého díla podíleli. Pevně 
věřím, že obec tímto dostala jednu z dalších domi-
nant, která jí bude po dlouhou dobu symbolizovat. 
Ale především doufám, že naplno bude sloužit své-
mu účelu ke spokojenosti všech občanů. 

Dále bych zde rád zmínil připravovaný druhý 
ročník soutěže o nejlepší guláš obce Palkovice. 
V listech se můžete dočíst o pravidlech pro tento 
rok, které zůstávají podobné jako loni. Ale hlavně 

od konce května se bude možno do soutěže hlá-
sit, tak nepromarněte svou šanci a přijďte si za-
soutěžit a pobavit se. Akce se bude letos opět ko-
nat v rámci festivalu dechovek a pivních slavností 
v sobotu 9. července.

Dalším kulturním počinem bude v sobotu 
28. května folkový festival Palkovická struna 2016. 
Jedná se o novou akci, jejímž hlavním pořadate-
lem za obec je zastupitel Petr Kreuzmann. Pozván-
ku můžete nalézt na zadním přebalu listů.  Uvidí-
me, zda i tato akce si najde své příznivce a stane 
se základem budoucí tradice.

Na závěr bych rád na tomto místě poděkoval 
celé kulturní komisi obce Palkovice a všem, dobro-
volníkům za výbornou organizaci Pálení čaroděj-
nic a stavění májky. I přesto, že nám májku někdo 
následně uřezal, tak zejména program pro děti byl 
letos na velmi profesionální úrovni.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Jak již bylo avizováno v minulých listech, rád bych 
Vám na tomto místě představil vizi přeměny cent-
ra obce Palkovice. Než se k tomu ale dostanu, tak 
bych rád řekl, že zatím se jedná o architektonickou 
vizi, která byla sice představena zastupitelům obce, 
nicméně se nejedná o konečnou a schválenou verzi. 
Právě prezentace na tomto místě slouží k podnícení 
hlubší diskuse, jak by se centrum obce mělo do bu-
doucna proměnit. Pokud i vy máte nějaké připomín-
ky či náměty, budeme rádi, pokud je budete směřo-
vat písemně na adresu Obecního úřadu nebo elek-
tronicky na e-mail: mistostarosta@palkovice.cz

Jak již je patrno z některých aktuálních staveb, 
tak vedení obce v tomto volebním období velmi ak-
centuje architektonickou kvalitu a nadčasovost rea-
lizovaných staveb. První vlaštovkou, která vše doku-
mentuje, je právě otevřená rekonstruovaná hasič-
ská zbrojnice. Smyslem je přivést do Palkovic uzná-
vané architekty, kteří se budou podílet na přípra-
vě a realizaci plánovaných staveb i dílčích změnách. 
I když se tento postup může zdát na první pohled 
nákladnější a delší, tak se domnívám, že se obci vel-

mi dlouhodobě vyplatí. Je i několika výzkumy z ČR 
i zahraniční dokázáno, že kvalitní architektura a ur-
banismus přináší pozitiva zejména občanům obce 
a zvyšuje hodnotu všech nemovitostí v obci. V ČR 
mezi obce, které se vydaly podobnou cestou, patří 
např. blízké Trojanovice, Líbeznice či Dolní Břežany 
u Prahy. Mezi městy se pak jedná zejména o Lito-
myšl či některé stavby ve Znojmě či Humpolci. A jak 
je vidět na příkladech těchto obcí, tak tento přístup 
se jim mnohonásobně vyplatil.

Smyslem určitě není dělat z vesnice město či zde 
stavět nepotřebné blbosti, ale hlavním smyslem je 
posunout architektonickou kvalitu a provedení sta-
veb do 21. století. Tak, jak nikdo z vás by si jistě ne-
koupil nové auto, které dnes odpovídá konstrukčně 
pokroku před desítkami let, tak stejně bychom měli 
navrhovat stavby tak, aby odpovídaly dnešní době, 
tj. využívaly nové materiály či nově tradiční materiá-
ly, byly nadčasové a respektovaly místo, na kterém 
stojí. Samozřejmostí je pak jejich přívětivá uživatelská 
stránka a jistá ekonomická racionalita. A právě tato 
fi lozofi e se prolíná návrhem budoucí podoby centra. 
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Vesnice už dnes není místem, kde všichni dřou 
na poli či zde jen přespávají. Naopak naše vesnice 
by měla být místem, která nabídne občanům vel-
mi vysokou kvalitu občanské vybavenosti a spous-
tu prostoru pro odpočinek, společná setkávání 
a volnočasové vyžití. Také bychom se neměli dívat 
tak, jak jsou nyní, ale přemýšlet v dlouhodobém 
horizontu. To, že dnes do centra moc lidí nechodí 
nebo se zde nezdržuje, přeci neznamená, že tomu 
tak musí být navždy. Námi navržená koncepce při-
náší do centra všechny klíčové služby tak, aby se 
stalo plnohodnotným srdcem obce. Navíc její vý-
hodou je, že se zabývá celým celkem a neřeší jed-
notlivé stavby odděleně bez logických vazeb.

K architektonickému pojetí se v následujícím 
článku vyjadřuje hlavní autor podoby vize centra 
architekt Kamil Mrva, tak já zde uvedu jen někte-
ré doplňující informace. Vize ukazuje, jak by cent-
rum mohlo vypadat koncepčně. Určitě se nejedná 
o hotovou projektovou dokumentaci. Ta by se te-
prve k jednotlivým stavbám zpracovávala s tím, že 
aktuálně se připravuje pouze dostavba tělocvičny 
a částečně objektu s prodejnou potravin.

Celé centrum zapadá do širšího celku, kde již 
nyní chystáme u zastávky „U Kubalů“ nový most 
přes potok, který lépe propojí část obce s kultur-
ním domem, kostelem a hasičskou zbrojnicí s tou-

to části. Vize počítá s dostavbou tělocvičny v po-
době nových šaten, cvičebního sálů a kluboven. 
V budově domu služeb by měly být situová-
ny zdravotní služby, pošta a další drobné služby 
a prodejny. V budově prodejny potravin se počítá 
s velkou prodejnou a další jednou menší. Na stře-
še obou budov by byla situována vyhlídková re-
staurace s cukrárnou / kavárnou. Součástí stavby 
by byla dlouhá rampa, která by významným způ-
sobem propojila střešní a pozemní část. Celá vize 
je doplněna o vyhlídkovou věž, vodní prvky a mo-
biliář zejména v podobě laviček.

Klíčovou otázkou je také to, kolik to bude vše 
stát. Zde vycházíme z toho, že se jedná o nejekono-
mičtější řešení ze všech, které byly doposud navr-
ženy. Nic zásadního se nebourá, jen se rekonstruu-
je a dostavují se některé části. První náznaky lze již 
pozorovat na zrekonstruované prodejně potravin, 
kde byly použity kvalitní hliníkové okna a dveře, 
které se stanou součástí nové fasády domu. 

I když je nemožné, aby se daný návrh líbil 
všem, tak pevně věřím, že představená studie uka-
zuje cestu správným směrem.  Budeme velmi rádi 
za veškeré další připomínky a náměty, které se ná-
sledně mohou promítnout do fi nální podoby cen-
tra.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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Zpracovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Autor: Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. ČKA 02 992 
Spolupráce: Bc. Jiří Šnerch, Bc. Vojtěch Hasalík 

Architektonicko-urbanistická vize centrální části 
obce Palkovice byla zpracována na základě  podkla-
dů  poskytnutých obcí Palkovice, provedené analýzy 
hodnot a problémů  v řešeném území a také přede-
šlé vize z roku 2010. 

Vize před šesti léty byla navržena s jedním vel-
kým objektem, který by spojoval současný objekt 
Coop a dům služeb. Objekt působil velkorysým 
moderním dojmem. Cenové odhady se pohybo-
valy v řádech 80 mil. Kč, což se zdá být nereálné 
v dnešní ekonomické situaci obce.

Nový návrh řeší zachování stávajících objektů 
nákupního domu, domu služeb a nové přístavby 
tělocvičny s její fasádou a prostory v jejich oko-
lí. Řešíme převážně estetické ztvárnění veřejných 
ploch, fasád a využití plochy střešní roviny.

I přes umístění těchto stávajících objektů  v jádru 
obce nesplňují objekty předpoklady pro správné 
fungování veřejného prostoru dnešní doby, jako 
místa pro setkávání a shromažďování lidí. 

Našim záměrem je vytvořit v jádru obce důstoj-
ný veřejný prostor s jasně̌ vymezeným centrem, 
v jehož srdci se bude nacházet rekonstruovaný ob-

jekt služeb s obchody, ordinacemi a restaurací. Na 
nevyužívané stávající ploché střechy navrhujeme 
vytvořit novou funkci - relaxační veřejné prosto-
ry pro všechny obyvatele a návštěvníky obce. Tato 
klidová zóna umožní např. vyhlídkovou restaura-
ci s posezením na terase, cukrárnu či dětské hřiš-
tě. Díky rampě̌, z jižní strany jednoho z objektů , je 
možný bezbariérový přístup na střešní terasu. 

Prostor mezi obchodním domem a silnicí vy-
plňuje dlážděný prostor s vodní plochou. Z vodní 
plochy ční nová subtilní vyhlídková věž. Třetí výško-
vá dominanta obce, doplňující stávající věž kostela 
a hasičskou zbrojnici. Jižní hranici řešeného území 
lemuje nový park s lavičkami, který ukončuje dů-
stojně̌ situovaný památník a přilehlé „náměstíčko“ 
před tělocvičnou. Mezi domem služeb a přístavbou 
tělocvičny je vytvořen klidový prostor, č leně ný na 
„náměstíčko“ s místem pro sochy obce a vyvýšený 
travnatý prostor se stromy a mobiliárem. Na asfal-
tové ploše za tělocvičnou je navrženo kulturní výle-
tiště̌ s prodejními stánky a krytým pódiem. 

Všechny veřejné pochozí plochy centra navrhu-
jeme sjednotit dlažbou. Stávající i nová parkova-
cí místa jsou vymezena pouze dlážděnými řádky 
v asfaltové ploše a stromoř adím, které č lení roz-
lehlý prostor a napomáhá zklidně ní dopravy. Je 
zachována kapacita parkovacích míst cca 55 aut.

Architektonicko-urbanistická vize centra obce 
pohledem hlavního architekta

Informace dopravní komise

Ve čtvrtek 14. dubna se po více 
jak 10 měsících společných hledání 
řešení uskutečnilo závěrečné jedná-
ní vedení obce, členů dopravní ko-
mise, policistů, projektantů a dotče-
ných institucí k fi nální podobě úprav 
a opatření k řešení dopravní situace 
a zvýšení pocitu bezpečí účastníků 
silničního provozu v obci. 

Toto jednání přineslo shodu 
všech přítomných k realizaci před schválením. 
Snahou bylo docílit změny v části autobusové za-
stávky u restaurace Tomis s místem přecházení, 
určit místa pro přecházení před základní školou, 
vyznačením prostoru pro chodce na silnici před 
prodejnou Modrá labuť, úpravou prostoru „láv-

ky“ přes potok k prodejně potravin 
COOP a místa pro přecházení u au-
tobusové zastávky Transformátor.

A tak po závěrečném schválení 
můžeme očekávat vybudování pro-
dloužení chodníku autobusové za-
stávky „Tomis“ až za vyústění silni-
ce „na Drahách“ s místem pro pře-
cházení na protější stávající chod-
ník. V prostoru před základní ško-

lou se jedná o přechod pro chodce ze stávajícího 
chodníkového tělesa na cestu k mostu s chodní-
kovým tělesem s nasvětlením a barevnou úpra-
vou povrchu vozovky červenou adhezivní vrstvou. 
Z končícího chodníku před školou dále ve smě-
ru kolem prodejny Modrá labuť ke stávajícímu 
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chodníku vznikne na silnici prostor pro chodce vy-
značen vodorovným dopravním značením s vlo-
ženým symbolem chodce a probarveným povr-
chem.

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající láv-
ky a záměru vybudování nového propojení obou 
břehů s místem pro přecházení hlavní silnice, 
v těsném sousedství autobusové zastávky u Ku-
balů, se navrhovaná úprava umístění zvýrazňují-
cích prvků - nebude realizovat. Mohlo by však do-
jít k zvýrazňujícímu barevnému bezpečnostnímu 
označení zábradlí na hraně silnice a mostku. 

Své změny s místem pro přecházení zazname-
nají i ti kteří budou v prostoru autobusové zastáv-
ky u Transformátoru přecházet z jedné strany vy-
budovaných chodníků na druhou. I tady bude vo-
dorovným dopravním značením zakresleno místo 
pro přecházení s nasvětlením. 

Všechna místa pro přecházení tak budou mít 
svou jednotnou podobu v celém průtahu hlavní 
silnice obcí.  

       
Rychlost v obci

Souběžně s těmito chystanými změnami poža-
dovala dopravní komise obce, informace od poli-
cie týkající se neustálých podnětů od občanů ve 
smyslu porušování dopravních předpisů, v pře-
vážné míře s nedodržováním rychlosti motoro-
vých vozidel.

Z poskytnuté odpovědi policejním komisařem, 
skupiny tisku a prevence Územního odboru Frý-
dek-Místek, por. Mgr. Vlastimilem Starzykem 
jsme se dozvěděli, že „…od počátku roku 
probíhaly v katastru obce Palkovice 
různé dopravně bezpečnostní akce 
ve spolupráci se službou dopravní 
policie, zaměřené nejen na kontrolu 
dodržování nejvyšší povolené rych-
losti, ale také na alkohol s dohle-
dem na dodržování zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích. Nej-
častějším prohřeškem byla právě rych-

lost, kterou policisté řešili ve více jak sedmdesáti 
případech s udělením blokové pokuty. Při samot-
ných měřeních však nedošlo k překročení povole-
né rychlosti o více jak 20 km/hod.“ A dále uvedl, že 
„vedle alkoholu a rychlosti je nejčastější příčinou 
nehod a to i těch nejzávažnějších, nesprávný způ-
sob jízdy. Zde patří zejména, jízda po nesprávné 
straně vozovky, přejetí do protisměru, nevěnování 
se řízení (např. používání mobilu za jízdy), bezo-
hledná, agresivní a neohleduplná jízda, nesprávné 
otáčení nebo couvání, nezvládnutí řízení vozidla, 
vyhýbání se bez dostatečného odstupu nebo ne-
dodržení bezpečné vzdálenosti.“ 

Součástí odpovědi byly také doporučení pro 
chodce. „Pokud se zabýváte dopravní problema-
tikou, tak stojí jistě za zmínku a zveřejnění  upo-
zornění na dobrou viditelnost chodců, kterou lze 
zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fl uo-
rescenčních materiálů, které prodlužují vzdále-
nost, na jakou může řidič chodce zaregistrovat, 
a také připomenutí pravidel správného přecháze-
ní vozovky:
• Vozovku přecházej na přehledném místě, po-

kud je v blízkosti přechod pro chodce, použij 
ho!

• Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném roz-
hlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, 
vpravo, vlevo a rychle přejdi!

• Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit 
vozidlo před přechodem pro chodce!

• Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně 
zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!“

Členové dopravní komise přivítají pro 
svou práci ke zvýšení bezpečnos-
ti občanů a zkvalitnění života v obci 
také další věcné připomínky, kte-
ré je možné zaslat přímo na e-mail 
Obecního úřadu (oupalkovice@pal-
kovice.cz).  

Za dopravní komisi 
Mgr. Petr Gřes

Upozornění 
Komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce prosí občany, kteří mají informa-

ce, (například z vyprávění) ohledně historie jednotlivých kapliček nebo jiných sakrálních památek 
v naší obci, aby je sdělili bud‘ písemně a odevzdali na podatelně OÚ Palkovice, nebo elektronicky 
na oupalkovice@palkovice.cz. Děkujeme!

Martin Kurečka, předseda komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce
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INFORMACE PRO OBČANY

Fotografi e do obecního kalendáře 2017

Upozornění pro občany

Obec Palkovice připravuje obecní kalendář 
na rok 2017. Pokud máte zajímavé fotografi e ze 
života naší obce, zašlete je prosím na e-mail: 
mmertova@palkovice.cz do 30. 6. 2016. Ostat-

ní fotografi e, které budete zasílat během celého 
roku, mohou být využity pro Palkovické listy nebo 
k propagaci obce. 

Děkujeme.

Upozorňujeme občany, že Obec Palkovice ne-
provádí v současné době aukci elektřiny ani auk-
ci žádných jiných energií. Pokud se po obci po-
hybují zaměstnanci různých fi rem s tím, že za-
stupují Obecní úřad v Palkovicích, nezakládá se 
toto jejich tvrzení na pravdě. Jestliže by Obec Pal-
kovice chtěla oslovit občany, učinila by tak pro-
střednictvím rozhlasu, Palkovických listů, obec-
ních webových stránek apod. O případné návště-
vě našimi zaměstnanci či pracovníky zastupující-
mi Obec Palkovice by byli všichni včas informo-
váni.

Nabádáme občany, zejména ty starší, aby 
dobře uvážili, koho pustí do svého domu.

Zvažte také důkladně uzavírání různých 
smluv, a pokud máte jakékoliv pochybnosti, 

raději s podpisem smlouvy posečkejte a na-
před se poraďte s ostatními rodinnými pří-
slušníky nebo odborníky.

Objevily se také případy návštěv osob, které 
se vydávají za výběrčí různých údajných dluhů na 
energiích, nájemném apod. 

Upozorňujeme vás – Obec Palkovice žádné 
takovéto výběrčí neposílá. Jakékoliv obecní po-
platky se hradí bankovním převodem nebo v po-
kladně Obecního úřadu v Palkovicích. Na případné 
nedoplatky budete upozornění a také jejich výběr 
se uskuteční v pokladně OÚ, kde o zaplacení ob-
držíte doklad!!! 

Proto Vás žádáme, abyste takovýmto oso-
bám žádný fi nanční obnos nesvěřovali.
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Sběr starého papíru

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

V měsíci dubnu proběhl, pod záštitou Školního 
parlamentu a Spolku rodičů, ve škole v Palkovicích, 
již tradiční Sběr starého papíru.

Do přistavených kontejnerů děti s pomocí ro-
dičů nanosily celkem 10 020 kg tříděného papíru.

Na sběru se podílela i mateřská škola, která na-
sbírala 971 kg.

Mezi nejlepší sběrače ZŠ patří: Anna Olejníková 
z 5.A – 445 kg, Eliška Ručková a Vendula  Ručko-
vá z 1.B a z 5.B – 340 kg, Bačová Alena ze 7.tř.  – 
290 kg, Krpcová Monika ze 3.tř. – 262 kg, Huďová 

Anička a Matěj z 5.B a 9.tř. – 250 kg, Kulová Zuza-
na ze 4.tř. – 249 kg a řada dalších.

Jako minulý školní rok i letos bude výtěžek po-
užit na nákup potřeb sloužících žákům.

Nejlepší sběrači byli odměněni. Nejlepší tří-
dou byla vyhlášena třída 5.A, která byla odměně-
na dortem.

Školní parlament děkuje za pomoc všem sběra-
čům a všem, kteří se na sběru podíleli.

Za školní parlament 
Mgr. Šárka Pindurová

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám 
a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha mís-
tech po celém světě. 

Dne 6. 5. proběhlo v ZŠ a MŠ Palkovicích vy-
stoupení ke DNI MATEK, které si připravili žáci 
1. stupně pod vedení svých třídních učitelek. Žáč-
ci předvedli maminkám, co všechno se naučili, aby 
jim udělali radost. Zazpívali písničky za doprovo-

du kytary, zatančili do rytmu, zdramatizovali po-
hádku, předvedli módní přehlídku a program plný 
zábavných scének. Na závěr představení dali ma-
minkám dárečky a velkou pusu. Každá maminka si 
odnesla růžičku.

Všem dětem a zúčastněným patří velké podě-
kování.

Mgr. Šárka Juřicová 

Den matek
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Prvního dubna 2016 skončil 
8. ročník akce „Noc s Andersenem“ 
na ZŠ a MŠ v Palkovicích. Tato akce 
je součástí projektu „Celé Česko 
čte dětem“ na podporu rozvoje 
čtenářských dovedností. 

Tento ročník byl věnován 
140. výročí pohádky Malá moř-
ská víla, rovněž jsme vzpomenuli 
80. narozeniny Z. Svěráka

Hostem večera byl pan Ande-
rsen, který nám příjemně zpest-
řil večer předčítáním pohádky Malá mořská víla. 
Součástí večera byla návštěva tentokráte obecní 
knihovny. Naše paní knihovnice Miroslava Šlajero-
vá si pro nás připravila zajímavý program. I když 
místa bylo málo, dobré nálady bylo dost. Program 
měla velmi pěkný, zajímavý a pro děti přitažlivý, 
byl spojený s hádankami, kvízem, … odpovídal 
věku dětí. Odcházeli jsme neradi. Ale Stezka od-
vahy čekala. 

Po návratu do školy jsme mohli pokračovat 
stezkou odvahy. Počasí nám přálo, přestalo mrho-
lit. Stezka odvahy se mohla uskutečnit. Na osmi 
místech školní zahrady jsme skládali obrázek 
k naší pohádce a tím jsme vyřešili část skládač-
ky,… dílky do sebe pak zapadly jako puzzle, tajen-
ka byla dokončena po vypátrání všech slov v da-
ném pořadí……. Většina dětí šla ve dvojicích, ně-
kteří ve skupince – pouze 8 světýlek označovalo 
hledané úkryty,…. Vše se podařilo najít, každý do-
stal Diplom Potměnebojsa.

S dětmi jsme malovali, povída-
li, četli, hráli si,… Na závěr večera 
jsme si přečetli pohádku na dob-
rou noc. A pak příjemně unave-
ni usnuli.

Ráno jsme si zacvičili a zača-
li pečlivě balit spacáky. Výborně 
jsme se nasnídali ve školní jídel-
ně. Připraveny byly skvělé poma-
zánky našich šikovných kuchařek. 
A zpátky k rodičům.

Co jsme se vlastně naučili? 
Knížka je náš přítel a kamarád, který nás 

má stále rád a učíme se s ním poznávat,…
Poděkování za pěkný večer patří vychovatel-

kám školní družiny, které večer připravily – p. vy-
chovatelky Mgr. Jana Radová, Mgr. Denisa Cha-
loupková, Mgr. Lidmila Mutinová, Silvie Kulová 
a hlavnímu představiteli p. Andersena – p. Stani-
slavu Kozlovi. Byl báječný. Dále s realizací večera 
pomáhaly také p. zástupkyně a p. účetní, paní ku-
chařky a uklízečky a další. Rovněž děkujeme paní 
knihovnici Miroslavě Šlajerové za příjemné bese-
dování v naší obecní knihovně. 

V naší každoroční charitativní sbírce, která 
předcházela Noci s Andersenem, se vybralo přes 
3 270 Kč.  Sbírku spoluorganizoval žákovský parla-
ment. Částku obdrží dětský klub Nezbeda při Cha-
ritě ve Frýdku-Místku. Děkujeme všem, kteří mys-
lí i na ty ostatní, kteří se nemají v životě tak fajn, 
jako my.

Upřímně děkujeme všem za příjemné prožitky 
57 nocujících dětí. 

Sepsala a po osmé příjemně prožila noc s dět-
mi a pohádkami  Mgr. Miroslava Žídková.

Noc s Andersenem
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V lednu letošního roku žáci VII. třídy v rámci vý-
uky přírodopisu zhotovovali ptačí krmítka a budky, 
které byly následně dobrovolníky z řad žáků VII. tří-
dy instalovány na stromy v blízkém okolí školy.

Nejen že tato krmítka a budky pomohou na-
výšit populaci ptáků v obci, budou sloužit také 
ke studijním účelům (poznávání ptáků, poznatky 
z oblasti etologie ptáků, …). Žákům, kteří se do vý-
roby krmítek a budek zapojili, patří poděkování.

Mgr. Pavel Tomalík

Každoročně AŠSK pořádá okresní a krajské kolo 
ve sportovní gymnastice žáků 1. a 2. stupně ZŠ.

Naši žáci za přispění oddílu gymnastiky při TJ 
Palkovice a 11. ZŠ ve F-M, byli velmi dobře na tuto 
soutěž připraveni. 

V kategorii děvčat 1. tříd nás reprezentovala 
Anička Provazníková, která získávala první zkuše-
nosti ze soutěží v gymnastice a byla velice šikovná.

V I. kategorii chlapců nás v okresním kole re-
prezentovali Filip Muroň, Štěpán Zeman, Lukáš 
Kožuch, kteří si svým umístěním na 3. místě vy-
bojovali postup do krajského kola a i zde obsadili 
v hodnocení družstev krásné 3. místo.

V II. kategorii chlapců jsme měli v soutěži jen 
jednotlivce – Jana Provazníka, který se v okres-
ním kole umístil na 1. místě a Jana Ryšku, který byl 
hned za ním na 2. místě. Oba hoši postoupili do 
krajského kola, a tam v soutěži družstev obsadi-
li 4. místo.

Velkých úspěchů dosáhla naše děvčata Kris-
tina Gřesová, Vanda Gřesová a Karolína Bužko-
vá, které v okresním kole v družstvech zvítězily 

Ptačí budky v okolí školy

Úspěchy školních gymnastek a gymnastů
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a v jednotlivcích se na 1. místě umístila Karolína 
Bužková, Vanda Gřesová obsadila 2. místo a Kristi-
na Gřesová získala bronzovou medaili. Také v kraj-
ském kole se děvčatům dařilo a rovněž v soutě-
ži družstev obsadily 1. místo. V soutěži jednotliv-

kyň stříbrnou medaili získala Kristina Gřesová a její 
sestra Vanda získala bronz.

Všem našim gymnastkám a gymnastům gratu-
lujeme a přejeme další úspěchy.

Mgr. Alice Gorelová

Ve dnech 27. a 29. 4. 2016 se na fotbalovém 
hřišti v Palkovicích konala okrsková kola turnaje 
Mc Donald’s cup 2016. Jedná se o celorepubliko-
vý turnaj zahrnující přes 3000 základních škol. Ve 
středu 27. 4. se utkali žáci 1. až 3. ročníků. V silné 
konkurenci osmi základních škol z okolí Frýdku-

-Místku se naši žáci umístili na krásném 2. mís-
tě. V pátek do turnaje vstoupili i žáci 5. ročníků. 
Tato kategorie byla méně obsazena, zúčastnilo se 
jí pět základních škol. Naši žáci po bojovném vý-
konu obsadili 4. místo. 

Mgr. Pavel Tomalík

Mc Donald’s cup 2016
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Vynášení Moreny
Na zahradě MŠ Habeš se něco chystalo. Barev-

ná výzdoba, jarní brána a děti ze všech čtyř tříd 
převlečené do jarních kostýmů, sukniček, zelených 
kloboučků a čelenek… Po krátkém programu kaž-
dé třídy a odemčení brány „jarním klíčem“ jsme se 
vydali s paní Zimou – Morenou k místnímu poto-
ku. Ale ouvej, Morena se své vlády nechtěla vzdát. 
Začala se točit, vrátila se, zachytila se za břeh. 
Zima tak u nás pobyla ještě celý měsíc.

Den čarodějnic
Poslední dubnový pátek bylo na zahradě u ZŠ 

hodně veselo. Ze všech světových stran se slétaly 
čarodějnice i čarodějové. Košťata, perníková cha-
loupka, soutěže a také plnění různých úkolů…a rej 
mohl začít. O dobrotky se postaraly naše maminky 
a babičky. Po skončení zábavy u ZŠ se mohli rodi-
če s dětmi přemístit k místní tělocvičně, kde pro ně 
program pokračoval. 

Mobilní planetárium
Tělocvična v Palkovicích se začátkem května 

proměnila v planetárium. Vyrostla v ní kopule, ve 
které si děti lehly a formou pohádky byly sezná-
meny s tím, jak se otáčí zeměkoule, jak se střídá 
den a noc, co je souhvězdí … Bylo to velmi zajíma-
vé a poučné i pro naše nejmenší.

Poděkování
Mateřská škola Palkovice chce touto ces-

tou poděkovat panu Fatrdlovi za zhotovení no-
vých kuchyňských linek v MŠ na Habeši a také 
za rychlé opravy dřevěného vybavení zahrady na 
Habeši.

Zapsala Iva Dulavová

Zprávičky ze školičky
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V neděli 24. 4. 2016 navštívil zdejší kraj nej-
starší syn pilota amerického letadla B 17 G Flying 
Fortess, které známe spíše pod označením SNA-
FUPERMAN, Gary Garland s manželkou Mary. 
Součástí jeho pobytu v České republice byla cesta 

i po místech osudu jeho otce Williama T. Garlanda 
v roce 1944. První jejich zastávkou bylo místo do-
padu letadla v metylovickém Jedličí, kde se sešel 
s několika zájemci, zabývající se historii osudu to-
hoto letadla a starostou obce Metylovice. Micha-
el Žitník přímo v terénu ukázal místa nálezů ně-
kterých části letadla, Marie Bártková přinesla zase 
ukázat dopis, který dostala od Williama Garlanda 
a pan Butora z Frýdlantu nad Ostravicí připomněl 
vlastní vzpomínky na srpen 1944.

Asi po půl hodině téměř všichni účastníci odjíž-
děli k památníku amerického letce Russela I. Pay-
na v Palkovicích. Američtí hosté byli velmi překva-
peni nejen památníkem, který nechal Obecní úřad 
v Palkovicích vybudovat, a jeho zasazením do kra-
jiny, ale také označením cesty k němu. A velmi dě-
kovali palkovickým občanům a dětem turistických 
oddílů, že na americké letce nezapomínají. Na 
kútovské sjezdovce si nechali přítomnými vysvět-
lit trasu letadla a místa dopadů jednotlivých letců.

Podivovali se však, že uprostřed vesnice je na 
památníku dosud stále uvedeno nesprávné jméno 
amerického letce.

Z Palkovic vedla další cesta amerických hostů 
do Hodoňovic, Frýdlantu nad Ostravicí a na Če-
ladnou, kde se u památníku poklonili památce let-
ce Irwinga D. Katze. Jaromír Šupina

Vzácná návštěva v Palkovicích

Mary a Gary Garlandovi ze Sedony (stát Arizona 
v USA).

Pálení čarodějnic a stavění máje 
se neslo v magickém duchu

Jak to tak na konci dubna bývá, přichází čas pá-
lení – ale ne toho celoročního – v tomto případě 
jde o pálení čarodějnic. Obec Palkovice ve spolu-
práci s SDH Palkovice si pro vás taky jednu tako-
vou akci přichystala a zdá se, že vše vyšlo téměř 
podle plánu. Počasí nezklamalo, a tak si především 
děti užily hravé odpoledne v areálu za tělocvič-
nou. Přivítání jara se uskutečnilo dne 29. dubna 
2016 a bohatý program zajistil zábavné chvíle s pl-
ným košíkem her a soutěží. 

Bylo celkem přichystáno 14 stanovišť s úkoly 
a zábavnými hrami pro ty nejmenší z nás, kdy se 

se svými ratolestmi zabavili i rodiče. Děti si moh-
ly vyzkoušet výrobu čarodějnických lektvarů, sáze-
ní řeřichy a zdobení květináčků, soutěž netopýrů 
či se zapojit do čarodějných soutěží, osvojovat si 
magické šifry. Největším hitem ale bylo malování 
na obličej, kdy měla fantazie dveře otevřené do-
kořán a tak po areálu pobíhaly rozparáděné děti 
v kostýmech čarodějek a čarodějů, kdy jim kostým 
dotvářely různé ozdobné malůvky na tvářích.

Po soutěžích a hrách byla na programu čaroděj-
nická diskotéka pro malé i velké děti. Na akci se při-
šlo podívat zhruba 400 lidí a polovina z toho byly 
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samotné děti. „Akce se velmi povedla, děti se bavi-
ly až do poslední chvíle a čaroděj Hopsalín dokázal 
vytvořit při čarodějné diskotéce skvělou atmosféru,“ 
hodnotí David Kula, místostarosta Palkovic. 

Zdobení a stavění májky za pomocí Michala Ku-
sého se také povedlo. Ovšem, jak už to občas bývá, 
májku se bohužel nepodařilo uchránit a ze soboty 
na neděli byla svržena. Kdo ví, jestli to byli opravdu 
muži ze sousední vesnice, jak praví tradice. Příští rok 
se musí hlídat důkladněji, ale pořád je co vylepšovat.

S příchodem tmy se zapálila velká vatra s čaro-
dějnicí, která byla vyrobena dětmi během odpole-

dního programu a tak se lidé pomalu scházeli ko-
lem hořícího ohně, za hudebního doprovodu Víta 
Pavlíčka společně zpívali a opékali špekáčky. 

Jaro jsme přivítali, čarodějnici upálili, čímž jsme 
zlou energie a neduhy odehnali a teď už jen mů-
žeme s otevřenou náručí čekat příval teplých slu-
nečních paprsků a vychutnávat si tak galerii příro-
dy, kterou nám vždy tak ráda v tomto čase před-
vádí. Snad jste to dámy přežily ve zdraví a muži 
v klidu, protože na každou čarodějnici se každý 
rok staví vatra!   

Bc. Veronika Zajaczová
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Kulturní komise obce Palkovice uspořádala 
u příležitosti 1. máje opět po roce společné líbá-
ní pod rozkvetlou třešní u kulturního domu v Pal-
kovicích. Letos se tato akce konala již podruhé 
a i přes nepříliš dobré počasí a téměř odkvetlou 
třešeň se přišlo pod strom políbit celkem 16 párů, 
čímž byl loňský počet překročen o 4 páry a byl tak 

stanoven nový rekord. Všichni přítomní se násled-
ně mohli zvěčnit na fotografi i a jako pozornost 
získali pamětní perníkové srdíčko. Následně se byl 
v kině promítnut fi lmový muzikál Rebelové, kte-
rý celou sváteční atmosféru 1. máje ještě umocnil. 

Za kulturní komisi 
David Kula, místostarosta

Vedení obce na tomto místě vyjadřuje své vel-
ké poděkování souboru D.N.A. – Divadlu nadše-
ných amatérů z Frýdku-Místku za skvělé ztvárně-
ní divadelní hry Pravda o zkáze Titaniku v soboru 
23. dubna v kulturním domě v Palkovicích. Celé 
představení mělo velmi vysokou uměleckou úro-
veň a všem přítomným se velmi líbilo.

Za vedení obce 
David Kula, 

místostarosta

Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní

Poděkování
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Všestranně nadanou Lenku Žaarovou většina 
občanů Palkovic zná především pod názvem její-
ho Centra tety Lenky. V minulosti jste se s ní již se-
tkali také v jednom z rozhovorů, v tomto čísle Pal-
kovických listů vám však přineseme trochu jinou 

oblast, které se paní Žaarová začala věnovat tepr-
ve nedávno, konkrétně jde o canisterapii. 

Canisterapie – co si pod tímto pojmem mají 
lidé představit?

Canisterapie – cesta k trochu jiné terapii

Vyzýváme všechny zájemce z řad amatérských 
kuchařů k účasti v soutěži o nejlepší guláš Obce 
Palkovice, která se bude konat v sobotu 9. 7. 2016 
současně s festivalem dechovek a přehlídkou ma-
lých pivovarů. Soutěže se může zúčastnit každý, 
kdo je schopen uvařit jakýkoliv druh guláše – hově-
zí, vepřový, mexický, segedínský, bramborový atd. 

Soutěžit mohou jednotlivci či skupiny obča-
nů, členové zájmových spolků nebo fi remní týmy 
v civilním i jakémkoliv jiném oblečení. Hodnotit se 
bude nejen guláš samotný, ale také výzdoba stán-
ku, práce a čistota na pracovišti a případný dopro-
vodný program soutěžících.  Hodnotit guláš bu-
dou účastníci akce, ale také odborná porota. 

Pokud se chcete do soutěže o nej guláš za-
pojit, zašlete prosím e-mailem závaznou přihláš-
ku s kontaktními údaji ( jméno, telefonní kontakt) 
na adresu: mmertova@palkovice.cz nebo doruč-
te osobně na OÚ Martině Mertové. Do předmětu 
e-mailu uveďte „Soutěž o nej guláš 2016“. Přihláš-
ky budou přijímány od 30. 5. 2016 do 24. 6. 2016 
(včetně). Pro přihlášené týmy bude v pondělí 27. 6. 
2016 v 18 hodin pracovní schůzka, kde budou se-
známeni s veškerými podrobnostmi soutěže

Pravidla pro soutěžící:
• Registrace soutěžících 9. 7. 2016 od 8 hodin, 

začátek vaření od 9.00, ukončení vaření guláše 
nejpozději v 14.00. 

• Ukončení soutěže v 17.00.
• Guláše budou hodnotit účastníci akce bodový-

mi kupóny, které obdrží od pořadatelů při vstu-
pu do areálu společně se zakoupenou vstu-
penkou. Vyhrává kuchařský tým s největším 
počtem bodů. Vedle divácké soutěže proběhne 
i hodnocení gulášů odbornou porotou.

• Hodnotí se také výzdoba, práce a čistota na pra-
covišti a případný doprovodný program soutě-
žících.

• Všechny složky guláše musí být v okamžiku za-
čátku soutěže v tepelně nezpracovaném stavu, 
vývar je povolen, cibule a případná zelenina se 
musí krájet až na místě.

• Podmínkou soutěže je uvaření alespoň 50-ti 
porcí guláše.

• Maximální počet soutěžících v družstvu je 
6 osob.

• Soutěžící si všechny potřebné věci související 
s vařením a prodejem guláše zajistí sami včet-
ně zdroje energie (plyn, dřevo apod.). Startov-
né nebude vybíráno.

• Pořadatel zajistí prodejní stánek prvním osmi 
přihlášeným. Další případní zájemci si musí stá-
nek zajistit sami. 

• Při přípravě i prodeji guláše je nutno dodržovat 
platné hygienické normy a vyhlášky.

• Všechna rizika s přípravou, prodejem i provo-
zem stánků nese soutěžní tým.

• Soutěžící, kteří dovezou již hotový guláš a na 
místě jej budou pouze ohřívat, budou ze sou-
těže vyřazeni.

• Guláš si soutěžící sami prodají účastníkům akce.
• Vyhlášení výsledků soutěže bude v 17.30.

Soutěž o nej guláš obce Palkovice
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Terapie psem, ofi ciálně je to metoda psycho-
sociálního a fyzio-rehabilitačního působení pro-
střednictvím speciálně vycvičeného psa. Jde o to, 
že pes musí být opravdu vycvičený, musí poslou-
chat, nesmí se ničeho lekat, protože na něm to 
všechno závisí – především on přichází do styku 
s klientem. 

Na canisterapii je nutné se připravit, samotná 
terapie trvá maximálně celou hodinu. Pes poté 
potřebuje regeneraci, protože celou dobu musí 
být ve střehu a poslouchat veškeré příkazy. 

Pro koho je tento druh terapie vhodný? 
Pro seniory, pro děti v domovech, navštěvu-

jí se také kojenecké ústavy, školky i speciální ško-
ly. Canisterapie je vhodná i pro tělesné postižené, 
tam se vyloženě používá polohování, to je speci-
ální odvětví canisterapie. Ty ostatní spočívají v hla-
zení, mazlení, cvičení a ve stacionářích se používá 
terapie hlavně k těm případům, kdy jsou klienti le-
žící a polohují se vedle psa, který se používá např. 
místo polštářku, aby neměli proleženiny. Pravdou 
je, že v takových případech pejsek hřeje více, než 

polštářek, a pokud jde o cvičení motoriky, lidé 
mohou pejska drbat, hladit nebo česat. Jedná se 
o pomoc jak při tělesném, tak i psychickém po-
stižení. Chodíme také do speciální školy, kde jsou 
děti, které se např. špatně učí, mají problémy s vy-
jadřováním. Canisterapie se hodně používá u dětí 
s ADHD, LMD a autistů. Například autisté potřebují 
jednoznačné podněty. U psa je to jednoznačné – 
řeknete povel a pes poslechne. Děti z něj nema-
jí strach, lépe se s nimi navazuje vztah právě přes 
pejska. Postižené děti si hůře zvykají na nové pod-
něty, proto je toto cvičení s pejskem pro ně velice 
prospěšné a vhodné. 

Jak jste se k tomu dostala vy? Co bylo tím 
podnětem?

Já jsem chtěla canisterapii dělat už kdysi s mým 
původním psem, ale tenkrát canisterapie nebyla 
tak známá a zkoušky se nedaly dělat poblíž, také 
nebylo ani kde cvičit. Teď máme psa starého dva 
a půl roku, kdy jsme od jeho půl roku viděli, že se 
k dětem chová úplně jinak než ostatní psi, nechá 
je dělat úplně všechno. Děti po něm můžou ská-
kat, válet se, tahat ho za uši a stále je na něm vidět, 
že je mu to úplně jedno. Tím, že mám mateřské 
centrum, kdy jsme přes léto na zahradě a jednou 
tam byla maminka, která má canisterapeutického 
pejska a říkala, že ten náš by byl na to úplně per-
fektní, tak že to máme zkusit. Nejdříve jsem jen 
tak začala chodit na cvičák, Hary byl moc šikovný 
a tak jsme udělali zkoušky a postupně jsme zača-
li aktivně pracovat. Příprava psa trvá trochu déle. 
Jako tým fungujeme od března, takže to děláme 
celkem krátce. 

Jak se takoví psi školí a kde?
Základní předpoklad je kvalitní cvičiště. Nejde 

tam o dril, ale o to, aby pes poslouchal na slo-
vo, když zavoláte. Aby věděl, co může a taky co 
nesmí. Musí dodržovat takovou tu „základní po-
slušnost“. Dále existuje speciální výcvik a přípra-
va na canisterapii, kdy vám poradí, co ještě s ním 
máte cvičit, abyste zvládli zkoušky, které pes musí 
absolvovat. Ty zkoušky se dělají i podle velikosti 
psa, protože zde hraje roli délka dospívaní. Menší 
pes dospívá dřív, může dělat zkoušky už po dva-
nácti měsících. My máme velkého psa – bernské-
ho salašnického – takže jsme mohli zkoušky dělat 
až po roce a půl. Já jsem musela absolvovat semi-
nář, abych věděla, jak přesně zacházet se psem, 
jak se chovat ke klientům, desatero přístupu, cho-
vání, etiku a také jak vystupovat v různých zaří-
zeních.
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Canisterapii provádíte přes zájmové sdru-
žení Podané ruce. Jak to funguje?

Podané ruce jsou nezisková organizace, dob-
rovolnická činnost. My jako CT tým dostaneme 
příspěvek na dopravu nebo na pamlsky pro pej-
sky. Příspěvky dostáváme od sponzorů, partnerů 
či od zařízení, kde chodíme. Loni jsme byli vybrá-
ni v Tescu, v rámci 1. ročníku soutěže Pomáháme 
s vámi, kde nám mohli klienti dávat body, a vyhráli 
jsme částku, která slouží například na dopravu na 
prezentační akce apod. Podané ruce, z. s. slouží 
mimo jiné také jako osobní asistence. 

Funguje to tak, že Podané ruce dostanou po-
žadavky od různých organizací, které chtějí, aby 
tam canisterapie probíhala. Následně organizace 
– koordinátorka zjistí informace, domluví podmín-
ky a postup. Pak pošle na dané místo tým, buď 
podle bydliště, nebo podle zvolených kritérií kli-
enta. Podané ruce mají 60 týmů (psovod a pes je 
tým), kdy je 45 aktivních týmů. Buď si klient může 
vybrat přímo někoho, koho chce nebo napíše své 
požadavky – velký pes, malý pes apod.

V rámci Palkovic, kde působíte? 
Chodíme konkrétně tady do penzionu pro se-

niory – Společně ve stáří. Navštěvujeme je zhru-
ba jedenkrát za čtyři týdny a provádíme canistera-
pii, kdy se lidem v penzionu připomínají doby, kdy 
měli oni sami pejska. Zde se používá spíše psycho-
sociální metoda. Pro ně je to oživení všedního dne, 
kdy přes týden nemají tolik návštěv jako o víkendu. 
S pejsky se pomazlí, také vidí, že za nimi někdo při-
šel, já si s nimi taky ráda popovídám. Sedíme ve 
společenské místnosti, a kdo chce, může si vzít pej-
ska na vodítko, můžou se s nimi mazlit, drbat. Kli-

enti si také podle libosti mohou vyzkoušet nějaké 
povely, protože Hary je schopný poslouchat nejen 
mě jako pána, ale i někoho, na koho ukážu. I na 
základních školách si děti zkoušejí povely, zejména 
pro prvňáčky má canisterapie i funkci vzdělávací – 
pokud dítě správně nevysloví daný povel, pes ne-
poslechne. Takže se používá canisterapie například 
i v souladu se správným vyslovováním. 

Je na to vhodný každý pes? 
Musí mít vhodnou povahu. Nezáleží na tom, 

jestli má průkaz původu a zda je to kříženec, jest-
li je čistokrevný a jak je veliký. Musí být poslušný 
a chtít, aby ho lidé drbali, mazlili se s ním, zna-
ky přátelství. Ale samozřejmě daný pes musí být 
zdravý, očkovaný a mít certifi kát, který mu udělu-
je příslušná organizace. Tento certifi kát „Povahové 
testy canisterapeutického psa“ se musí obnovovat 
co dva roky.

Je možné si pejska pořídit jen tak domů 
k dětem či si svého vycvičit?

Je tu ta možnost. Když složíte zkoušky, tak zde 
není povinnost a nutnost věnovat se canisterapii, 
ale je to doporučeno. V začátcích je totiž dobré 
nechat se vést koordinátorem a nechat si poradit. 

Co mohou lidé udělat, aby si zajistili vaše 
služby?

Můžou se obrátit přímo na mě nebo navští-
vit zájmové sdružení Podané ruce, ať už osobně 
nebo přes webové stránky (podane-ruce-caniste-
rapie.webnode.cz).

Děkuji za rozhovor. 
Bc. Veronika Zajaczová

POZVÁNKA – Zábavné dětské odpoledne s KDU-ČSL
V neděli 5. června se v prostoru volnočasového areálu za tělocvičnou koná zábavné dětské od-

poledne. Na děti čeká nafukovací skákací hrad, soutěže o ceny, spousta legrace a zábavy. Občer-
stvení pro malé i velké zajištěno. Vstup zdarma. Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče, přijďte 
posedět, pohrát si, prostě se bavit. Začínáme ve 14:30 hod.

Srdečně zve výbor MO KDU-ČSL Palkovice
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KVĚTEN
1. května (ostatní svátek) – Svátek práce

Tento den si připomínáme mezinárodní svá-
tek, který se slaví od roku 1890 na paměť vypuk-
nutí stávky amerických dělníků v Chicagu. Většina 
z nás ho má ovšem spjatý s prvomájovými prů-
vody, párky, žlutou limonádou, balónky, mávátky, 
transparenty... 

5. května (významný den) – Květnové povstání 
českého lidu

Začátkem května 1945 proběhlo na řadě míst 
naší vlasti (např. Přerov, Praha, Plzeň) ozbrojené 
povstání českého lidu proti německým okupan-
tům. Jako významný den se slaví od roku 1991.

8. května (státní svátek) – Den vítězství
Ač se to nezdá, tento svátek má docela pohnu-

tý osud. V průběhu let se mu měnil několikrát ná-
zev (Den osvobození Československa Sovětskou 
armádou, Den osvobození od fašismu, Den osvo-
bození) i datum slavení (původně 9. květen dle 
moskevského času podepsání německé kapitula-
ce). V prvních poválečných letech nebyl paradox-
ně slaven vůbec, konec války se tedy slavil jaksi 
neofi ciálně. Kdo nechtěl, neslavil vůbec, kdo chtěl, 
slavil 8. května, komunisté, podle hesla Sovětský 
svaz náš vzor, pochopitelně slavili 9. května. Mimo 
to si ještě většina měst, obcí a regionů připomí-
nala výročí vlastního osvobození. Datum svátku 
8. května platí od roku 1991. 

15. května (významný den) – Den rodin
Mámu a tátu má nebo měla určitě většina 

z nás, možná že zrovna i my jsme teď už mámou 
nebo tátou. V každém případě určitě neškodí při-
pomenout si v tento den některé z fajn chvil vlast-
ního rodinného života. Facka od mámy za cigaretu 
za školou se ale nepočítá...

ČERVEN
10. června (významný den) – Vyhlazení obce Li-
dice

Připomínka násilné historické události (10. 6. 
1942), při níž došlo k vyvraždění značné části oby-

vatel obce Lidice nacisty. Obec samotná byla poté 
vypálena a srovnána se zemí. Tato událost měla 
velkou celosvětovou odezvu a Lidice se záhy staly 
symbolem boje proti nacismu. Po válce byla obec 
znovu obnovena (o pár set metrů vedle z pietních 
důvodů), na místě starých Lidic dnes stojí památ-
ník obětem masakru.

27. června (významný den) – Den památky obětí 
komunistického režimu

Konec června oslavují především děti, blíží se 
vysvědčení a poté i dva zasloužené měsíce prázd-
nin. Den památky obětí komunistického režimu do 
této atmosféry jakoby ani nezapadal... Proč bylo 
vlastně vybráno toto datum? Dne 27. června 1950 
byla totiž, spolu se 3 dalšími účastníky, ve vykon-
struovaném politickém procesu, popravena jedi-
ná žena, doktorka Milada Horáková. Na památku 
těchto popravených byl tento den (od r. 2004) za-
řazen mezi významné dny.  

Abychom ale nekončili pochmurným tónem, 
přidávám ještě několik „podivuhodných“ dní, 
z květnového či červnového kalendáře: 13. 5. – 
světový den koktejlů, 17. 5. – mezinárodní den 
proti homofobii, 24. 5. – evropský den párků, 5. 6. 
– mezinárodní den ptačího zpěvu či 21. 6. – mezi-
národní den trpaslíků.

Ing. Richard Vysloužil

Významné dny – květen, červen

VÝZNAMNÁ DATA
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Pokračování seriálu principů fungování samosprávy

SAMOSPRÁVA

1. Základní principy fungování obce a jejich orgánů
2. Finance, rozpočet, hospodaření s majetkem 

obce a územní rozvoj obce
3. Veřejné služby v obci, veřejný pořádek 

a bezpečnost
4. Školství a kultura
5. Samospráva krajů
6. Životní prostředí a doprava
7. V demokracii vzájemně komunikujeme

3. Veřejné služby v obci, veřejný pořádek 
a bezpečnost

Tato kapitola bude sloužit jako úvodník k dal-
ším kapitolám. Do skupiny veřejných služeb spadá 
jak školství a kultura o kterých budeme podrobně 
psát v dalším čísle Palkovických listů tak i životní 
prostředí a doprava, o nichž se dočtete v čísle 6 
tohoto občasníku.

Kvalita a dostupnost veřejných služeb je 
zásadním prvkem spokojenosti občanů. 

Mezi veřejné služby řadíme tyto oblasti: 
- Sociální služby – sociální péče a pomoc starým, 

zdravotně postiženým občanům, péče o „pro-
blematické“ skupiny občanů, jako jsou napří-
klad bezdomovci, sociální bydlení, … 

- Zdravotnictví – ambulantní péče, ústavní péče, 
zdravotnická doprava, …

- Školství – předškolní vzdělávání, základní škol-
ství, volnočasové aktivity, tělovýchovné a spor-
tovní aktivity, stravování žáků a studentů, …

- Kulturní dědictví – regionální a národní kultura, 
církve, …

- Doprava – veřejná osobní silniční doprava, 
drážní doprava, …

- Obrana. 
- Vnitřní věci – bezpečnost a veřejný pořádek, 

požární ochrana, poštovní služby, …
- Životní prostředí – ochrana přírody a krajiny, 

technická ochrana životního prostředí, …
- Služby technické infrastruktury – vodní hospo-

dářství, zásobování energiemi, …
- Informační služby.

Veřejné služby neposkytují pouze obce, ale 
také kraje, stát nebo jakákoliv právnická anebo fy-

zická osoba, která splní podmínky předepsané zá-
konem. Poskytovatelem některých veřejných slu-
žeb jsou přímo orgány veřejné správy – minister-
stva, krajské nebo obecní úřady. Uživateli veřej-
ných služeb, jsou v obecné rovině občané, kteří 
vytvářejí různé sociální skupiny. Každá taková sku-
pina má své specifi cké potřeby a požadavky. 

Z výše uvedeného výčtu služeb je nutné zdů-
raznit služby povinné: 
1. Obec je povinná vytvářet podmínky pro povin-

nou školní docházku. 
2. Obec má některé povinnosti při nakládání 

s komunálním odpadem. 

V obou těchto případech se vlastně obec stará 
o část veřejné služby, kterou se stát rozhodl po-
skytovat svým občanům. 

Ostatní veřejné služby jsou pak jen v rovině 
možností. Nic není nařízeno. Zákonodárci bylo 
jasné, že ne každá obec by měla na vše dostatek 
peněz. A tak záleží pouze na zastupitelstvu obce, 
zda se rozhodnete poskytovat určitou službu spa-
dající pod obecná ustanovení zákona o obcích. 

Obec se může o sociální službu postarat 
buď sama, nebo může její poskytování přenést 
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na jiný subjekt. Může jít o organizace zřízené 
obcí (nejčastěji příspěvkové organizace, ale mo-
hou to být i organizační složky), nebo o smluvní 
zajištění v případě, že jde o právní subjekty obcí 
nezaložené. Přesto, že se obec rozhodne být po-
skytovatelem určitých služeb nebo zřídit pro její 
poskytování organizaci, nemůže tímto způsobem 
pokrýt všechny potřeby. Řada obcí proto spolu-
pracuje také s nestátními neziskovými organizace-
mi (případně dalšími subjekty), které jsou schop-
ny aktuálně reagovat na potřeby zdola. Obce mo-
hou poskytovatele, kteří jsou zapsáni v registru, 
také podpořit fi nančně, a to formou účelové do-
tace na sociální služby. Mnohé obce také organi-
zují grantová řízení k podpoře poskytovatelů so-
ciálních služeb na svém území. Rozhodnutí, zda 
a jakým způsobem bude obec sociální služby 
na svém území zajišťovat, je pouze na jejím 
samosprávném rozhodnutí. 

Nezapomeňme, že obec má odpovědnost za 
poskytování určité veřejné služby vždy, když tak 
stanoví přímo zákon, a dále v případech, kdy ve-
řejnou službu sama vytváří, nebo její poskytová-
ní přenáší na jiný subjekt, organizuje, usměrňuje, 
kontroluje a v obecné rovině odpovídá za její fi -
nanční zajištění. Pokud práva a povinnosti nejsou 
stanoveny zákonem, je nutné je přesně určit ve 
smlouvách mezi zúčastněnými stranami. A to jak 
pro poskytovatele, tak pro uživatele, případně pro 
garanta chodu veřejné služby.

Systém sociální ochrany tvoří tři relativně ne-
závislé oblasti – sociální pojištění (nemocenské, 
důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstna-
nosti, …), státní sociální podpora (porodné, pří-

davek na dítě, příspěvek na bydlení, …) a sociální 
pomoc (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením, …). V tomto pří-
padě jde převážně o fi nanční podporu. 

Dále také můžeme hovořit o sociálních služ-
bách – sociální poradenství (odborné pora-
denství se zaměřením na určitou cílovou skupi-
nu nebo situaci), služby sociální péče (slouží 
k zajištění základních životních potřeb, které si ne-
jsou lidé schopni obstarat bez pomoci jiné oso-
by) a služby sociální prevence (mají napomáhat 
k řešení, ale také předcházení nepříznivých nebo 
krizových sociálních situací). 

Sociální služby lze rozlišit také podle místa po-
skytování – pobytové (spojené s ubytováním 
v zařízení sociálních služeb, kde člověk v určitém 
období svého života žije), ambulantní (za který-
mi člověk dochází, je doprovázen nebo dopravo-
ván) a terénní (které se lidem poskytují v domá-
cím prostředí – v místě, kde člověk pracuje, vzdě-
lává se či tráví svůj volný čas). 

Současné znění zákona o sociálních službách 
nestanovuje obcím přímou povinnost služby plá-
novat a vytvářet jejich dostupné sítě. Obec může 
zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve spolupráci s krajem, s poskytovateli soci-
álních služeb na území obce a za účasti osob, kte-
rým se takové služby poskytují. Legislativa nikde 
nestanovuje povinnost obce poskytnout soci-
ální služby. Člověk však může podle zákona o so-
ciálních službách požádat obec, ve které má trvalý 
nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti 
sociální služby anebo o zprostředkování kontak-
tu s poskytovatelem sociálních služeb. Zrcadlově 
pak obce mají zabezpečit dostupnost informací 
o možnostech a způsobech poskytování sociál-
ních služeb na svém území. 

Veřejný pořádek je možné regulovat obecně 
závaznými vyhláškami. Rozlišujeme dvě typové 
oblasti veřejného pořádku 
- tu kterou regulovat jde: 

• zákaz konzumace alkoholu, 
• regulace používání zábavné pyrotechniky, 
• rušení nočního klidu, 
• stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti 

přístupných akcí, 
• regulace chovu zvířat a pravidla pro pohyb 

psů a jiných zvířat, 
• zákaz žebrání,
• zákaz prostituce,
• regulace výherních hracích přístrojů, video-

loterijních terminálů a jiných podobných lo-
terií,
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• jízda na skateboardu a kolečkových bruslích 
na veřejných prostranstvích, které nejsou 
pozemními komunikacemi,

• regulace provozní doby pohostinských zaří-
zení,

• zákaz kouření.
- tu kterou usměrňovat nelze. 

• ve věcech plošného zákazu kouření na ve-
řejných prostranstvích,

• k provozu zařízení obce, které slouží potře-
bám veřejnosti (koupaliště, hřiště atd.),

• k regulaci jízdy na skateboardech a koleč-
kových bruslích na veřejných prostranstvích, 
která jsou pozemními komunikacemi,

• k evidenci přechodného pobytu v obci.

Nařízení o tržním řádu
Živnostenský zákon zmocňuje k vydávání trž-

ních řádů, nikoliv ovšem formou obecně závaz-
né vyhlášky v samostatné působnosti, ale formou 
nařízení v přenesené působnosti. Byť tedy existu-
jí názory, že tato oblast patří samosprávě, platná 
legislativa ji zařazuje pod státní správu, což musí 
obce respektovat. Na základě a v mezích přísluš-
ného ustanovení živnostenského zákona mohou 
obce prostřednictvím nařízení regulovat nabídku 
a prodej zboží či služby mimo provozovnu urče-
nou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím. To 
se týká zejména tržnic, ale také podomního pro-
deje. Obce jsou oprávněny také zakázat někte-
ré druhy prodeje zboží nebo služby prováděné 
mimo provozovnu v obci nebo její části.

Obecní policie se zřizuje, případně ruší, na 
základě obecně závazné vyhlášky. Řídí ji starosta 

nebo pověřený člen zastupitelstva. Obecní policie 
představuje, ve smyslu příslušného zákona a záko-
na o obcích, nepovinný orgán obce. Je tedy na vůli 
obce, zda ve své samostatné působnosti obecní 
policii zřídí, popřípadě zda její funkci nahradí ve-
řejnoprávní smlouvou s jinou obcí. V každém pří-
padě ochrana veřejného pořádku patří mezi 
úkoly obce v samostatné působnosti.

Podle zákona o Policii České republiky může 
útvar policie určený policejním prezidentem uza-
vřít písemnou koordinační dohodu s obcí ke spo-
lečnému postupu při zabezpečování místního ve-
řejného pořádku. Praktickým projevem takových 
dohod jsou společné hlídky policistů a strážní-
ků. Povaha těchto koordinačních veřejnoprávních 
smluv ovšem neodpovídá veřejnoprávním smlou-
vám podle správního řádu. Úkolem těchto dohod 
není přenášet výkon vlastní působnosti z obce na 
Policii ČR, nebo naopak.

Příslušný zákon stanoví, že obce v samostatné 
působnosti zřizují jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů obce (dále JSDHO), která zabezpe-
čuje hašení požárů, dále záchranné práce při ži-
velních pohromách a jiných mimořádných událos-
tech a plní další úkoly podle zvláštního právního 
předpisu ve svém územním obvodu. Od JSDHO je 
třeba odlišovat sbory dobrovolných hasičů. Sbor 
dobrovolných hasičů je občanské sdružení a podle 
zákona o požární ochraně pomáhá při plnění úko-
lů požární ochrany.

Některé povinnosti obce v požární bezpečnosti:
- zřizují jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce pro svůj územní obvod,
- udržují akceschopnost JSDHO,
- zabezpečují odbornou přípravu jejích členů,
- zabezpečují materiální a fi nanční potřeby JSD-

HO,
- zpracovávají stanovenou dokumentaci požární 

ochrany a vydávají požární řád obce,
- zřizují ohlašovnu požárů,
- zabezpečují zdroje vody pro hašení požárů,
- organizují preventivně výchovnou činnost,
- stanovují podmínky požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastní větší počet osob, 
- ...

Nahlédli jsme do problematiky služeb v obci. 
Jak už bylo zmíněno v úvodu, příště zabruslíme do 
problematiky školství a kultury.    

Bc. Jana Ručková, Ing, Tomáš Huďa
Zpracováno podle „Příručka pro člena 

zastupitelstva obce po volbách v roce 2014“, 
Svaz měst a obcí České republiky 2014
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Sebeobrana pro ženy a slečny

Putování za hvězdou na sever

SPORT

Cílem prvotních dvou kurzů bylo zjistit, zda 
bude zájem děvčat a žen o tento druh nabídky 

sportovních aktivit pořádaných místní organizací 
TJ Sokol Palkovice. A zájem skutečně byl.

Základní prvky sebeobrany jim předváděli zku-
šení instruktoři podílející se na výcviku samotných 
policistů. Ve dvou po sobě jdoucích nedělích, spo-
lečně nacvičovali nejzákladnější techniky sebeo-
brany. Od samotného vyproštění z úchopů, objetí, 
škrcení, úhybů až po úderové techniky. Všechno 
předváděli a nacvičovali tak, aby je mohly použít 
v běžných situacích v případě napadení.  

Další semináře, jejich podoba i termíny pořá-
dání ještě nejsou určené, nicméně s ohledem na 
zájem je připravujeme. Všichni zájemci se o nich 
dozvědí s předstihem.

Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Když jsem se rozhodovala, jakému sportu se 
budu věnovat, nikoho v mém okolí nenapadlo, že 
si vyberu ryze chlapský sport. Lední hokej se stal 
mou životní láskou, koníčkem a možností se rea-
lizovat.

Rodiče se zpočátku smáli, že chci hrát ho-
kej, brali to jako možnost se naučit pouze brus-
lit. Opak je však pravdou, zamilovala jsem se do 
tohoto sportu, naplňuje mě a rozvíjí mé tělesné 
dovednosti.
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V sobotu 2. 4. 2016 se uskutečnily ve Frýdku-
-Místku regionální závody ve sportovní gymnas-

tice. Naši tělovýchovnou jednotu reprezentova-
lo pět dětí. Eliška Marčáková v kategorii před-
školních dětí zvítězila. Filip Muroň v katego-
rii nejmladších žáků obsadil 4. místo, stejně tak 
Jan Ryška v kategorii mladších žáků. Bára Šidel-
ková obsadila 5. místo a Anička Provazníková 
20. místo. 

Krajská soutěž se uskutečnila v sobotu 16. 4. 
2016 u nás v Palkovicích. Družstvo nejmladších 
žáků se umístilo na 6. místě. V jednotlivcích obsa-
dil Štěpán Zeman 12. místo, Filip Muroň 17. místo 
a Lukáš Kožuch 19. místo. V kategorii mladších 
žáků skončil Jan Ryška na 11. místě a Bára Šidelko-
vá ve starších žákyních na 8. místě. 

Martina Mertová

Začátek byl krušný, spousta cvičení na bruslení 
a žádná hra. Trpělivost, ale růže přináší a po pár 
letech dřiny na trénincích a zápasech, se mi do-
stalo příležitosti vycestovat do kolébky hokeje – 
Švédska.

S mými kamarády spoluhráči z týmu HC Frý-
dek-Místek, jsme vyrazili za příležitostí zahrát si 
proti vrstevníkům v jiné zemi. Zúčastnili jsme se 
turnaje dvanáctiletých hráčů, kde byly týmy jak ze 
Švédska, tak i z Norska. Jediným zástupcem České 
republiky jsme byli my, HC Frýdek-Místek.

Podnikli jsme dlouhou cestu na sever za hvěz-
dou a nikdo z nás netušil, jak náročná cesta to 
bude.

Urazili jsme 2400 km a na trase jsme měli mož-
nost poznávat kulturu, historii, zvyky a způsoby ji-
ného národa. Navštívili jsme mezi zápasy i spous-
tu muzeí, památek jak ve Švédsku, tak i v Dánsku. 

Nejsladší zážitek byla návštěva městečka Gren-
na, kde nás v místní výrobně a obchůdku očeká-
vali se speciální edicí lízátek a na balení měli i naše 
hokejové logo. Barvy našeho klubu jsou červená 
a bílá a stejně byla zbarvena i lízátka. Chutna-
la stejně, jako i vypadala. Jak poznamenala malá 
setra našeho brankáře: „ráj na zemi“. Zajímavostí 
je, že švédské děti mají tzv. lízátkový den a tím je 
pouze sobota. 

Navštívili jsme také hokejový stánek týmu HV71 
Jöngköping, který hraje extraligovou soutěž ve 
Švédsku. 

Před prvním zápasem jsme nakoukli do místní-
ho kostelíka, kde nám majitel CK působivě vyprá-
věl historii a biblické příběhy. To nám určitě přines-

lo štěstí, protože hned první dva zápasy jsme vy-
hráli a naše další soupeře pořádně vystrašili.

I zde ve Švédsku začalo jaro, první květy a první 
čmeláčci se ukázali i nám.

Naší další zastávkou byl místní ZOO park, kde 
jsme měli příležitost vidět typické zvíře pro Skan-
dinávii a tím je Los evropský.

Mezi zajímavá místa patří bezpochyby město 
Götteborg se svým Universem. Prohlídka trvala 
3 hodiny a to se nám zdálo málo. Mohli jsme si vy-
zkoušet sníst housenky, kobylky a prohlédnout si 
spoustu interaktivních expozic týkajících se života 
na naší planetě. 

… zpět k hokeji, ten byl hlavním cílem naší ces-
ty. Odehráli jsme celkem 7 utkání, vyhráli jsme 4x, 
prohráli jenom 2x a 1x jsme remízovali. Náš trenér 
byl spokojený s výsledky a hlavně s tím jakým způ-
sobem jsme reprezentovali náš klub a v neposled-
ní řadě Českou republiku.

Mým osobním úspěchem bylo ocenění nejlep-
ším hráčem utkání, 3 góly a 2 asistence. 

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Dán-
sku, hlavním městě Kodani. Povídali jsme si o po-
hádkách Hanse Christiana Andersena. Všechny 
končí vlastně nešťastně, například Malá mořská 
víla, ta se rozpustí v pěnu do moře.

Chci poděkovat svým spoluhráčům a trenérům, 
protože bez nich bychom tak úspěšní nebyli. Ho-
kej je kolektivní hra a náš tým je super a všichni 
se vzájemně respektujeme. Velké děkuji patří mým 
rodičům, kteří mě podporují a umožnili mi tento 
neskutečný zážitek zažít… 

Adéla Mičulková „17“, 6. třída

Regionální a krajské závody ve sportovní gymnastice
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Mladí tanečníci ze Základní školy v Palkovicích se 
nezalekli značné konkurence a mohou se pochlubit 
nablýskanými poháry za své taneční umění.

Taneční klub Antonio, pod vedením pana Anto-
nína Langra, vyučuje v některých základních školách 
na Frýdeckomístecku volnočasový kroužek tance. 
Zkušení tanečníci naučili děti v tomto školním roce 
základy tanečních stylů, jako jsou disco dance, hip 

hop, street dance, latinskoamerické tance (cha cha, 
salsa, samba, mambo) a moderní tanec. 

Aby bylo možné porovnat činnost tanečníků, 
uspořádal taneční klub 3. března 2016 v kultur-
ním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí taneční aka-
demii. Zde se mohli malí i větší tanečníci pochlu-
bit svým vystoupením rodičům, ale i zkouknout 
kde to třeba dělají lépe či načerpat inspiraci do 
dalších tréninků. Na akademii vystoupilo celkem 
18 základních škol se svými choreografi emi. O nej-
lepších výsledcích rozhodovala odborná porota 
složena ze zkušených tanečníků. Nechyběl ani os-
travský rodák pan Zdeněk Chlopčík, kterého znáte 
z televizního pořadu Star Dance. 

Ve vyprodaném kulturním centru žáci Základní 
školy Palkovice obsadila překrásné 2. místo v obou 
kategoriích. Obě skupiny mladých tanečnic a ta-
nečníků prvního i druhého stupně naší Základní 
školy si odvezly nádherné poháry, které nyní roz-
šířily sbírku ve vestibulu školní budovy.

Byla to náramná podívána plná tance a neuvě-
řitelných výkonů. 

Bc. Jana Ručková

Začala nám závodní sezóna 2016, tak bych si 
začátek dovolil nějakým způsobem zhodnotit. 
Letošní prioritou je absolvovat seriál šesti závo-
dů Enduro Cup Stred na Slovensku, kde to máme 
do 200 kilometrů daleko, a přitom se svést něja-
ké enduro a cross country v Čechách v rámci mis-
trovství české republiky CAMS. V letošním roce 
jsme se jako klub ujali uspořádaní velké sportov-
ní akce Mistrovství České republiky v Enduru, kte-
ré je součástí jednoho z podniků Českomoravské 

asociace motocyklových sportů CAMS. Podnik 
se uskuteční dne 18. 6. 2016, kde start bude 
v 9.00 hodin v sousedních Metylovicích, částí zva-
né Metylovičky. Tímto bych chtěl všechny naše pří-
znivce na tuto velkou akci pozvat. Zúčastní se jí 
okolo 200 jezdců z České a Slovenské republiky. 
Myslím si, že naší borci budou na stupních vítězů. 

V rámci Beskydského poháru mistrovství ČR 
18. 6. 2016 se pojede vložený závod veteránů na 
dobových motocyklech do roku výroby 1982. 

Taneční soutěž základních škol

Enduro klub Palkovice
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Na Slovensku si už letos 2. 4. 2016 náš junior 
Lukáš Kulhánek vybojoval 1. místo mezi sloven-
skou elitou v prvém závodě v Kopernici. Veterá-
ni Jirka Zeman se umístil na 4. místě a Pavel Piat-
kiewicz pro poruchu motocyklu, po pádu nedo-
jel. Z časových důvodů a krytí se některých zá-
vodů, jsme nějaké závody vynechali. Ale i tak se 
další mladý nadějný jezdec Radim Bilas, účast-
nil podniku AZ Cupu v Budišově, kde s přehle-
dem vybojoval 1. místo, kdy v jeho třídě startovalo 
52 jezdců. Petr Kusý se zúčastnil jednoho z nejtěž-
ších endurových závodů v Česku a na enduro Dra-
páku v Trutnově se umístil v druhé desítce pořadí, 

ale i tak je to velký úspěch, neboť jde o extrémní 
závod, jak dokládají různé fotogalerie z této akce 
na „rajče.net“. 

V seriálu CAMS se jel prvý dvoudenní závod 
v Šiklově Mlýně, kterého jsme se zúčastnili v hoj-
ném počtu, což dokládají různé fotogalerie a vi-
dea zveřejňované na našem klubovém webu: www.
enduroklubpalkovice.sweb.cz nebo na facebook 
profi lu https://www.facebook.com/enduropalkovi-
ce/timeline. Erik Kocián byl dvakrát třetí, jeho bra-
tr Zdeněk Kocián čtvrtý a desátý. Pavel Piatkiewicz 
desátý a druhý den obsadil druhé místo v kategorii 
Veterán Open. Vojta Bača v poháru sedmý a čtvrtý, 
kde celou dobu druhý den jezdil třetí a pád v po-
sledním kole ho stál zasloužený výsledek. Josef Lu-
keš ve veteránech v poháru CAMS bez rozdílu věku 
od 40 let skončil osmnáctý a devatenáctý. Adam 
Kahánek byl v poháru CAMS třináctý a osmý.

 Tímto bych chtěl poděkovat chlapům za vzor-
nou reprezentaci naší obce u nás i v zahraničí. Vý-
sledky závodů a fotografi e našich jezdců pravidel-
ně dáváme do skříňky na zastávce u Kubalů, kde 
se s nimi může široká veřejnost seznámit. Děku-
ji dále Obecnímu úřadu Palkovice, že nám každý 
rok na reprezentaci naší obce přispívá z fondu na 
zájmovou činnost. Byli bychom vděčni za nějaký 
obecní pozemek na trénování. 

Josef Lukeš, předseda Enduro Klubu Palkovice
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Senioři bilancují

SENIOR KLUB

Ve středu 9. března se v 16 hodin sešlo v míst-
ním kinosále 51 návštěvníků k oslavě Mezinárod-
ního dne žen 2016. Terezka Kolouchová, žákyně 
8. třídy naší Základní školy, přišla pozdravit naše 
seniorky. Stejně tak i žáci - hráči na tahací harmo-
niku ze Základní umělecké školy ve Frýdku-Míst-
ku ze třídy pana učitele Víta Pavlíčka. Upřímně se 
tleskalo také folklornímu souboru Pilky ze Lhot-
ky s pásmy „Dyž sme byli o dvacet let mladší“ 
a „Kaj čert němože“ pod uměleckým vedením paní 
Jany Foltynové a organizačním vedením paní Li-
buše Zlé. Pěkné dárečky pro naše seniorky připra-
vily opět děti Základní školy. Za to všechno posílá-
me všem vřelé poděkování.

O týden později, 16. března, proběhlo v naší 
klubovně zábavné odpoledne, kterého se však 
zúčastnilo velmi málo seniorek a seniorů. Po del-
ší odmlce jsme zorganizovali na středu 13. dub-
na první jarní výšlap 2016 do přírody. Plán trasy 
se sice tajil, ale každého napadlo, že by se mohla 
dokončit prohlídka sakrálních památek v palkovic-
ké části obce - V dolině a Podhůří. Akce pro 7 zú-
častněných byla zábavná, poučná a celá doprová-
zená sluníčkem.

Dne 20. dubna jsme v sále kina besedovali na 
téma ochrany a bezpečnosti seniorů s mluvčím 
Okresního oddělení Policie ČR por. Mgr. Vlasti-
milem Starzykem. I tady se sešlo 49 členů Senior 
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klubu, kteří na závěr besedy zhlédli fi lmový doku-
ment režisérky Silvie Dymákové Šmejdi o nekalých 
praktikách prodejců. 

Nádherné počasí v neděli 1. května nás vyláka-
lo na druhou jarní vycházku do přírody. U kaple 
na Myslíku se sešlo 21 výletníků, kteří po stoupá-
ní na Podvrší sestoupili do osady Rybí a přes areál 
Na Mlýně v Kozlovicích pokračovali k Batrné, aby 
výpravu zakončili po téměř 8 km opět u kaple na 
Myslíku. Pro všechny zúčastněné to byl pěkný záži-
tek. Tím jsme téměř uzavřeli cyklus poznávání cír-

kevních památek naší střediskové obce, takže nyní 
nám již zbývají pouze 3 kapličky na Hůrkách II.

Co nás čeká?
V dalším období se těšíme na zájezd 18. května 

do zámku v Hradci nad Moravicí a arboreta Nový 
Dvůr ve Stěbořicích. V plánu máme vycházku 
z Frenštátu pod Radhoštěm na Horečky s návště-
vou stezky korunami stromů „Beskydské nebe“. 
Potom ve středu 22. června uspořádáme tradiční 
smažení vaječiny v SKSC na Myslíku a další zájezd 
bude v červenci do Šternberka.

Společenská část
Naši jubilanti v měsících červnu a červen-

ci: Ema Paluzgová, Věra Blahutová, Zdeněk 
Podola a Jan Žvak, všichni z Palkovic. Všem uve-
deným přejeme pevné zdraví, pohodu a ještě 
mnoho šťastných a pěkných chvil.

Budeme vzpomínat …
V pátek 18. března skončila šňůra těžkých dnů v 

nemocnici pro našeho člena pana Ing. Stanislava 
Vyviala. Celých 15 roků se věnoval práci pro naše 
seniory jako předseda klubu. Jeho zásluhou se 
rozvíjela činnost klubu a rostl i počet členů. Schá-
zeli se rádi. Opustil seniorské řady dobrý kamarád 
a přítel. Jeho zásluhy se nesmí zapomenout. 

Dobrý člověk neumírá, žije dál v paměti svých 
přátel. A to náš Ing. Stanislav Vyvial byl. Proto mu 
všichni budeme zachovávat světlou památku.

Výbor Senior klubu Palkovice
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Ukliďme Česko 2016
Dne 16. 4. 2016 jsme ve 

spolupráci s Obecním úřa-
dem Palkovice zorganizo-
vali úklid Palkovic a Myslíku 
v rámci celorepublikové 
akce Ukliďme Česko. Zú-

častnilo se asi 24 dobrovolníků, z toho několik 
dětí. Kromě jednotlivců to byli také hasiči z My-
slíka. Počasí bylo oproti loňskému roku naprosto 
ideální. V 9 hodin jsme se sešli před hasičárnou 

v Palkovicích, rozdělili se do skupinek a vyrazili 
uklízet. Sesbírali jsme odpadky kolem všech příjez-
dových cest do Palkovic a Myslíku, v centru obce 
kolem toků řek, v chatové osadě „Rybí“ a sbíralo se 
také kolem cesty z Kubánkova na Myslík. Odpadu 
bylo poměrně méně než v roce minulém, kdy se 
tato akce pořádala poprvé.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se 
zúčastnili a doufáme, že se v příštím roce sejdeme 
ještě v o něco větším počtu.

Za SDH Petra Opělová

Okrskové kolo v požárním sportu
Dne 7. 5. 2016 se v Kozlovicích konalo okrs-

kové kolo v požárním sportu (požární útok, běh 
přes překážky), kde dosáhli naši hasiči historického 
úspěchu a obsadili celkově první místo a postupují 
tak do okresního kola. Navíc v běhu přes překážky 
skončil na druhém místě Martin Polášek a na tře-
tím Tomáš Kocich. Ženám se na této soutěži nepo-
vedl požární útok a skončily na druhém místě za 
Lhotkou. Za SDH Petra Opělová 

SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

POZVÁNKA – Noční pohárová soutěž 
„Memoriál Miloslava Menšíka“

SDH Palkovice Vás srdečně zve v sobotu dne 2. 7. 2016 na noční pohárovou soutěž v požárním 
útoku, která se uskuteční již po čtrnácté v areálu sjezdovky v Palkovicích. Zahájení proběhne ko-
lem 21 hodiny nástupem soutěžících družstev. K vidění budou výkony družstev ve třech kategori-
ích - muži, ženy a 35+. Areál pro Vás bude otevřen již od 19 hodin. Můžete se těšit také na bohaté 
občerstvení! Budeme rádi, když nás přijdete podpořit! Výbor SDH
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V dubnu 2016 uběhlo již 60 let od první diva-
delní hry, kterou sehráli palkovičtí ochotníci. Jejich 
soubor byl založen na podzim roku 1955 a zpo-
čátku pracoval při místní základní škole. Jeho členy 
a herci byli převážně učitelé, později přibývali dal-
ší herci z řad občanů Palkovic a soubor přešel do 
péče Osvětové besedy. Počátky souboru nebyly 
určitě příjemné a jednoduché. Ochotníci se schá-
zeli v Lidovém domě, kde bývala velká zima, a aby 
se mohli před vlastními zkouškami ohřát, museli 
nejprve zatopit v kamínkách. A vydržet tu spous-
tu zkoušek bez zdravotních problémů byl jeden 
z nejtěžších úkolů herců. Pro kostýmy na jednotli-
vé hry si členové jezdili až do Opavy. Během let si 
soubor z výtěžků jednotlivých představení pořídil 
zařízení jeviště a potřebný divadelní inventář.

Uměleckou vedoucí a režisérkou souboru se 
stala učitelka Ludmila Čepeláková (provdaná Bíl-
ská), která jej vedla v letech 1955 – 1982. Po jejím 

odchodu do důchodu byl v letech 1985 – 1989 
uměleckým vedoucím Alois Bača. S jejich jmény 
jsou spjaty úspěchy souboru na okresních i kraj-
ských divadelních přehlídkách. 

V rámci okresních přehlídek soutěže „Letní 
umělecké tvořivosti“ se palkovický soubor ně-
kolikrát umístil na předním místě a třikrát byl vy-
slán i do krajských přehlídek. V roce 1973 získala 
Ludmila Bílská v okresní i krajské soutěži oceně-
ní za režii komediální hry Košilka a Anna Juřeno-
vá ve stejnojmenné hře za představitelku babičky. 
V roce 1988 za ztvárnění role Aleny ve hře „Ne-
požádáš o manželku bližního svého“ získala Hana 
Pohludková cenu za nejlepší herecký výkon.

V období let 1955 – 1989, tj. 34 let, soubor na-
studoval pod režisérským vedením Ludmily Bílské 
23 her a 4 hry pod vedením režiséra Aloise Bači. Je 
velkou škodou, že kronikáři obce, kromě Věry Krčo-
vé, nezaznamenali nejen vznik divadelního soubo-

Okénko do historie – divadelní soubor

Divadelní představení Morálka paní Dulské. (1956) - zleva: Růžena Bílková, Jiřina Kulhánková, Ludmila Če-
peláková, Milan Pastor, Jarmila Holubová, František Štefek, Stanislav Holub, Marie Zlá, Jan Haluzík.
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Vážení občané Myslíku a Palkovic,
TJ Sokol Myslík již v minulých letech pořá-

dal významné kulturní, sportovní a společenské 
akce. Pro letošní rok se členové TJ Sokolu rozhod-
li připravit ještě pestřejší program pro své obča-
ny. Impulzem rozšíření aktivit je fakt, že na My-
slíku vzrostl počet dětí, přísun mladší generace 
a tím snaha vytvořit živější kulturní a společen-
ský život na Myslíku. Kromě níže již zrealizova-
ných akcí, uvádíme přehled dalších připravova-
ných událostí, které budou v průběhu roku připra-
veny a na které jste tímto srdečně zváni. V červnu 
bude již tradiční „Dětský den“ nově přibude „Bez-
pečné léto“, na přelomu července a srpna se usku-
teční již tradiční „Fotbalový turnaj“, v druhé polovi-
ně prázdnin se uskuteční „Branný den“, na podzim 
proběhne „Drakiáda“ a „Den se záchranáři“ před-
vánoční čas završí „Mikulášova vánoční dílna“. 

Startovací akcí pro rok 2016 bylo „MDŽ“, kte-
ré proběhlo 8. března. Akce byla primárně určena 

pro ženy všech věkových skupin a přišlo ji podpo-
řit 23 účastnic. V průběhu večera proběhla před-
náška o historii tohoto svátku, vystoupení dětí 
s básničkami, program doplnili hosté: kosmetička, 
vizážistka a masérka. Součástí programu bylo pře-
kvapení a to poukazy na kosmetiku pro všechny 
účastnice, poukázka na masáž, kosmetiku a kalen-
dáře. Drobné občerstvení přinesly účastnice s se-
bou jako vstupenku na tuto akci. Velký dík patří 

Z činnosti TJ Sokol Myslík

ru, ale někdy ani názvy a data jednotlivých her. Pro-
to při rekapitulaci činnosti se musí vycházet jen ze 
vzpomínek pamětníků, programů her a z fotografi í. 
V některých případech již nejsou k dispozici žádné 
dostupné materiály. V současné době je zjištěno, že 
do jednotlivých her se zapojilo celkem 87 ochotní-
ků, z nichž si někteří zahráli jen 1x a při svých rolích 
přednesli jen pár drobných vět, jiní hráli mnohem 
častěji. Nejaktivnějšími herci byli Miroslav Toman, 
učitel František Štefek, Anna Juřenová, Stanislav 
Holub, Anna Chýlková, Alois Bača, učitelka Rů-
žena Bílková (provdaná Urbanová) a Jarmila Ho-
lubová. Ze 111 představení byla nejvíce hrána di-
vadelní hra Košilka (12x), dále Ženitba (7x), Viníci 
bez viny (6x, z toho 2x na Slovensku) a Zlatý kočár 
(6x). Nejnáročnějšími hrami, co do počtu účinkují-
cích, byla Lesní panna (24 ochotníků), Magdaléna 
Dobromila Rettigová (22 ochotníků) a Zlatý ko-
čár (18 ochotníků). Nápovědu měly na starosti uči-
telka Drahomíra Rusková, Marie Kocichová, Jana Kr-
čová a Marie Lepíková (provdaná Čupová).

V rozpětí jednotlivých let lze najít v činnosti sou-
boru období úspěšná i méně úspěšná. První velká 
odmlka souboru byla způsobena rozsáhlou rekon-
strukcí kulturního domu v Palkovicích v letech 1968 
– 1972, neboť v té době již žádné vyhovující jeviš-
tě v obci nebylo. Další odmlky v činnosti souboru 
již byly důsledkem nedostatku herců, a tak soubor 

pomalu zanikal. Část ochotníků se z Palkovic odstě-
hovala, část zemřela a zbývající část zestárla. Mladí 
občané obce neměli o dobrovolnou, a především 
neplacenou práci, zájem. A ne každý má na to, aby 
dokázal předstoupit před publikum a přednést ale-
spoň několik vět. V listopadu 1989 činnost spol-
ku byla po posledním představení Tři kostky cukru 
defi nitivně ukončena a ke dni 31. 12. 1993 zanikla 
také Osvětová beseda.

Ale vraťme se k první divadelní hře, kterou pal-
kovický soubor nastudoval krátce po založení pod 
názvem Morálka paní Dulské (autorka Gabrie-
la Zápolská). Stovce diváků na každém předsta-
vení byla hra předvedena ve dnech 7. a 8. dubna 
1956. V hlavních rolích mohli palkovičtí diváci spa-
třit učitele Františka Štefka, učitelky Růženu Bíl-
kovou, Věru Krčovou a Ludmilu Čepelákovou, 
dále spoluúčinkovali Milan Pastor, Stanislav Ho-
lub, Marie Zlá, Jiřina Kulhánková, Jarmila Ho-
lubová a v drobné roli Jana Haluzíka. Technické 
zázemí představení zajišťovali učitelé Ota Chmel 
a Jan Haluzík.

Do shánění historických dokumentů o činnosti 
ochotníků se zapojili mnozí bývalí herci a herečky 
a jejich příbuzní a patří jim velké poděkování za to, 
že nám dovolili nahlédnout do historie divadelní-
ho souboru v Palkovicích. A snad si i oni rádi za-
vzpomínali. Jaromír Šupina
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panu Jardovi, u kterého se akce konala a všem že-
nám za účast.

Přípravu na velikonoce jsme nechtěli podcenit 
a již tradičně připravili „Velikonoční dílnu“, aneb 
„Tvořivé odpoledne pro děti a rodiče“. Akce se ko-
nala 19. března od 16 hodin v bývalé škole na Mys-
líku. Bylo připraveno 5 kreativních stanovišť, kde si 
děti mohly připravit velikonoční dekorace od věn-
ců, košíčků, malování vajíček až po tradiční plete-
ní pomlázky pod zkušeným dozorem Hanky Ko-
lářové. Pro dokreslení velikonoční atmosféry při-
pravil Pavel Elek hudební doprovod na klavír, kde 
si všichni zazpívali. Nechyběl ani domácí beránek 
a mazanec pro děti. Kromě dětí, maminek, babi-
ček se aktivně do tvorby zapojili i tatínkové, kte-
ří vytvořili někdy velmi originální výtvarné dekora-
ce. Děkujeme za pomoc v průběhu dílen a všem 
účastníkům díky za účast! 

Stavění „Májky“ na Myslíku je tradiční akcí míst-
ních hasičů. Pro letošní rok jsme spojili síly a roz-
hodli se poprvé také o tradiční „Pálení čarodějnic“. 
Akce proběhla 30. dubna na fotbalovém hřišti na 
Myslíku. I když předpověď počasí nebyla příliš po-
zitivní, nakonec se čarodějnické odpoledne po-
vedlo a to ve všech směrech. Před ofi ciálním pro-
gramem však bylo nutné pokřtít a ofi ciálně ote-
vřít nové krásné dětské průlezky, které nyní sto-
jí na myslíkovském hřišti. Pozvání přijal i pan sta-
rosta Bača spolu s dalšími radními. TJ Sokol při-
pravil drobné pohoštění, SDH Hasiči se postarali 
o pitný režim a pan starosta přinesl dětské šam-
paňské. Čarodějnický program pokračoval závo-

dem na koštěti malých čarodějnic a čarodějů (my-
slím, že nikdo neuletěl a všichni vyhráli) a vaření 
magických lektvarů. V průběhy dne byla postave-
na hasiči „Myslíkovská Májka“, kterou si vyzdobi-
ly samy děti, aby byla ještě veselejší a viditelněj-
ší. Vyvrcholením akce bylo ono očekávané upálení 
čarodějnice, kterou si děti vyzdobily k obrazu své-
mu. Tečkou za programem bylo opékání špekáč-
ků. Hudební doprovod jak v průběhu dne tak i ve-
čer byl zajištěn, což dokreslovalo atmosféru celé 
akce. Hojná účast na akci byla velkým překvape-
ním pro všechny organizátory. Všem patří velký 
dík. A ten kdo nepřiletěl letos, ať pouvažuje nad 
dalším rokem, parkoviště pro čarodějnice bude 
připravené!!! 

SDH Myslík a TJ Sokol Myslík.
Za TJ Sokol Myslík H@H
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Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže Frýdek - Místek, každo-
ročně oceňuje bezpříspěvkové dár-
ce krve. V roce 2015 získalo oceně-
ní hned několik místních občanů. 
Bronzovou medaili za 10 bezpří-
spěvkových odběru získalo 6 obča-
nů Palkovic a stříbrnou za 20 bez-

příspěvkových odběrů také šest. Zlatou medaili 
prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů získal Vítězslav TOBOLA z Myslíku 
a Martin TUHOVČÁK z Palkovic. 

Za 80 bezpříspěvkových odběrů krve byl 
Zdeněk ŠRUBAŘ z Palkovic oceněn Zlatým křížem 
3. třídy a Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvko-
vých odběrů krve získala Bohuslava VYVIALOVÁ 
z Myslíku

Podle slov paní ředitelky OS ČČK FM Jany Sta-
novské je ochota dárců darovat krev pro zdraví 
a často i záchranu života projevem jejich humán-
ního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen 
těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší 
společnosti. 

Redakční rada

Prvním miminkem narozeným na Myslíku 
v roce 2016 je Matyáš Kahánek.

Narodil se  13. března  v 7:30, vážil 2850 g, mě-
řil 50 cm.

Rodičům Šárce a Markovi Kahánkovým jsem 
předala kytičku a dárek pro Matyáška.

To je skvělá novina, 
že narodil se klučina.
Malá očka jemné  vlásky, 
je důkazem Vaší lásky,
Milý taťko, maminko, 
máte krásné miminko.
Ať má život šťastný a dlouhý, 
ať naplní si všechny touhy.

Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám Všem přeje

Za komisi KPOZ 
předsedkyně Karla Menšíková,

redakční rada Palkovických listů, 
rada a zastupitelstvo obce.

Foto Bohumila Šlachtová

Ocenění dárci krve

První miminko narozené na Myslíku v roce 2016

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Rozloučili jsme se

Těžko se s Tebou loučí, 
těžké je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě stále budeme mít.

Měsíc březen se smutně zapsal do myslí pří-
buzných a známých paní Drahomíry Michál-
kové 93 let pana Josefa Bílka 65 let a pana 
Stanislava Vyviala 82 let všichni z Palkovic.

V minulém měsíci jsme se rozloučili s paní Terezií Ježovou 92 let, Helenou Kalábovou 71 let 
a Vilmou Pachotovou 99 let taktéž všechny z Palkovic.

Upřímnou soustrast přijměte od redakční rady Palkovických listů, starosty, 
rady a zastupitelstva obce a KPOZ.

S lítostí oznamujeme, že dne 21. března 2016 
zemřel ve věku 80 let pan Václav Klement, 
dlouholetý člen TJ Sokol Palkovice. Václav Kle-
ment působil jako závodník, trenér a rozhodčí, 
45 let byl hospodářem, metodikem a duší celé-
ho oddílu. Vychoval spoustu závodníků. V letoš-
ním roce byla jeho činnost ohodnocena Zlatou 
plaketou Českého svazu jachtingu.

Nikdy nezapomeneme!
Výbor jachtingu a TJ Sokol Palkovice

Blahopřejeme

Náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc.
Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází,
šťastný úsměv na tváří,
ať Vás denně rozzáří.

V měsíci březnu oslavili své životní jubileum 
pan Jan Haluzík 91 let, paní Zdeňka Zlá 90 let, 
paní Irena Zátopková všichni z Palkovic.

V měsíci březnu také oslavil své narozeniny pan Alois Vlk 80 let z Myslíku. V měsíci dubnu oslavi-
li svá životní jubilea pan Ladislav Žáček 92 let, paní Marie Bednářová 99 let, paní Zdenka Vlková 
85 let a paní Blažena Stachurová 85 let všichni z Palkovic.

Všem přejeme do dalších let hodně zdraví, lásky a pohody v kruhu svých nejbližších.
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Chleba s máslem

Citronový led

Citronové hromádky

HOLKY V AKCI

V dnešním gastrono-
mickém okénku posta-
víme proti sobě zdravou 
a léčebnou alternativu na 
straně jedné a nezdravé pa-
mlsky našich předků na straně 
druhé. Blíží se sice léto a my chceme 
hubnout do plavek, ale naši předci to zas tak ne-
řešili, a proto to nebudeme řešit ani my. Podrob-

nějším rozborem ingre-
diencí, které měly naše 

prababičky k dispozici, 
zjistíme, že o nezdravém 

způsobu nemusí být vůbec 
řeč. Vzpomeňme už jen na sou-

časnou škálu chemických konzervač-
ních látek v našich potravinách (sladkosti nevyjí-
maje) a jsme někde jinde.

Dej do hrnku čtvrt libry tlučeného cukru, vraz 
k němu 6 žloutků, a míchej to asi půl hodiny vařeč-
kou jako na piškotový dort, potom k tomu dej tlu-
čeného hřebíčku, skořice a drobně rozkrájeného 
citronátu; pak dej na vál mouku, vlej do ní tu mí-
chaninku, zadělej těsto, vyválej ho a udělej z něho 

bochánek, pomaž ho rozkloktaným vejcem, po-
syp strouhanou čokoládou a nech ho upéct. Když 
vystydne, rozkrájej ho na krajíčky, udělej citrono-
vý led, pomaž s ním ty krajíčky, nech je ve vlažné 
troubě usušit a dej je na stůl. 

Dej na talířek na prášek utlučený a prosátý cukr, 
přidej k němu krapýtek vody, a míchej tím, až se 
z toho udělá hustá, ale tekutá omáčka, potom 

k tomu přidej trochu citronové šťávy, míchej tím 
ještě a používej toho dle libosti.

Utluč 4 loty cukru, udělej ze dvou bílků sníh 
a vmíchej ho znenáhla do toho cukru, přidej 
k tomu šťávu z jednoho citronu a míchej to půl 
hodiny, pak do toho dej s toho citronu rozkráje-
nou kůru a 4 loty na dlouho rozkrájených sladkých 

mandlí, zamíchej to a dělej na oplatky malé hro-
mádky, posyp je hrubým cukrem a nech je spěšně 
péct. Kdyby to bylo řídké, může se do toho přidat 
ještě lot strouhaných mandlí.

n

Důležité obecné pravidlo závěrem, tak jak jej připomíná M. D. Rettigová:
„PŘI JÍDLE SE NEMÁ MLUVIT, NIKDO SE NEMÁ U STOLU HNĚVAT, NÝBRŽ MÁ SE PUSTIT 

STAROSTI Z HLAVY.“
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Česnek medvědí (Allium ursinum) - lidově též lesní česnek

Pesto z medvědího česneku

Medvědí česnek díky 
tomu, že se sbírá ve vol-
né přírodě, má velké léči-
vé schopnosti a obsahu-
je mnoho cenných látek. 
Vitamín C, hořčiny, které 
podporují trávení, snižu-
jí křeče a ničí střevní pa-
razity. Je také podobně 
jako běžný česnek výbor-
ným antibiotikem. Obsa-
huje velké množství jódu. 
Snižuje také krevní tlak 
a napomáhá detoxikaci: 
má antimykotické účinky, 
působí projímavě a mo-
čopudně. Je také života-
budičem – jeho povzbu-

zující účinky oceňova-
li už naši předkové, když 
jej používali jako toni-
kum na nervy a oslabený 
nervový systém. Pomáhá 
také při nespavosti a zá-
vratích. Zkrátka – dokud 
je jeho sezóna, využijte 
toho a dávejte si jej každý 
den. Po mírné zimě se za-
číná objevovat už v břez-
nu, pokud trvá zima déle, 
můžete na něj narazit tře-
ba až v dubnu. Velká vý-
hoda medvědího česne-
ku je v tom, že není cítit 
z kůže, jako je tomu u běž-
ného česneku.

Medvědí česnek nasekejte nahrubo, přidejte 
hrst ořechů (vlašských, piniových nebo třeba man-
dlí) a v mixéru podrťte. Přilévejte pomalu olej, sta-
čí lžíce až dvě. Nakonec přidejte nastrouhaný par-
mazán a trochu soli. Promíchejte a naplňte do vy-

vařených sklenicí. V ledničce vydrží až týden. Po-
užít jej můžete jako tradiční bazalkové pesto, na 
těstoviny, namazaný na chléb nebo topinku. Pře-
jeme dobrou chuť.
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Pátek 20. 5. 2016 v 19:30

Skautův průvodce zombie apokalypsou
Vstupné: 50,- Kč

Neděle 22. 5. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Hodný dinosaurus
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 27. 5. 2016 v 19:30

Star Wars: Síla se probouzí
Lucasfi lm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star 

Wars se vracejí na plátna kin fi lmem Star Wars: Síla se probouzí.
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy

USA, 2015, 136 min, v původním znění s českými titulky
Režie: J. J. Abrams

Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley a další
Premiéra: 17. 12. 2015

Na ČSFD hodnoceno na 79 %
Vstupné: 50,- Kč

KINO PALKOVICE

Program kina květen  –  červen 2016
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Pátek 3. 6. 2016 v 19:30

Děda
K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny vnoučci (Anička Čtvrtníčková 
a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče (D.Suchařípa a P.Hřebíčková) vysílají děti v dobrém úmys-
lu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. 
Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy 
chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na 

tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.
Rodinný / Komedie

Česko, 2016, 110 min, české znění
Režie: Mejla Basel

Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, 
Kristýna Frejová, Petr Čtvrtníček a další

Premiéra: 2. 6. 2016
Vstupné: 50,- Kč

Neděle 5. 6. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Pat a Mat ve fi lmu
PZnámí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředved-
li, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné fi lmů 
a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby 
se nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem 
nebo se rozhodnou „zvelebit“ svůj příbytek originálními úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se 
propaguje zdravý styl života, i „ajeťáci“ se pokusí dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. 

Jak se jim to povede?
Animovaný / Rodinný
Česko, 2016, 80 min
Režie: Marek Beneš
Premiéra: 31. 3. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 75 %
Vstupné: 30,- Kč
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Pátek 10. 6. 2016 v 19:30

Lída Baarová
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských fi lmových ateliérů Babelsberg, považo-
vaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. 
Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröh-
licha, tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím 
milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na 
Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily na prestižní 
berlínské adrese. Aniž tuší, že mají tak významného souseda – pána fi lmového průmyslu, ministra propagan-
dy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát na vyhlášené večírky za účasti umělecké i politické smetánky. 
A při nich postupně vtahuje Baarovou do svých „ďábelských“ sítí. Fröhlich žárlí a po jednom z mnoha dalších 
žárlivých výstupů ji vyžene z domu. Na tuto příležitost čeká bezhlavě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli Lídě 
vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu, 
zůstane v Berlíně a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otázku, zda je možné milovat zločince, si 
bude klást až za pár let a pak po celý zbytek života. Hitler na základě proseb Goebbelsovy manželky rozkáže 
svému ministrovi, aby ukončil skandální, s velkoněmeckými ideály neslučitelný vztah s Baarovou. Goebbels 
protestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku zavrhne. Baarové je zakázáno hrát v německých fi lmech a ne-
smí opustit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí podaří uprchnout zpět do vlasti, kde natočí ještě ně-
kolik úspěšných fi lmů. Po okupaci Československa ale musí před nacisty opět prchat. Když skončí válka, vrací 
se plná nadějí do Prahy. Zde se však setká jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká...

Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min, české znění

Režie: Filip Renč
Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, 

Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž a další
Premiéra: 21. 1. 2016

Film je přístupný od 12 let
Na ČSFD hodnoceno na 55 %

Vstupné: 50,- Kč
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Pátek 17. 6. 2016 v 19:30

Jak básníci čekají na zázrak
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpa-
telným smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. V něčem jsou 
však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým životům 
nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! Kendy už má plné 
zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního fi lmu. Karas se rozhodl hýčkat své 
vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zá-
stupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo jiný než Vendulka 
Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho třináctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzeč-
ky vychovává sám. Tedy samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a psaní bás-

niček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?
Komedie

Česko, 2016, 120 min, české znění
Režie: Dušan Klein

Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Linda Rybová, Lukáš Vaculík, Filip Antonio, 
Tereza Brodská, Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček a další

Premiéra: 14. 4. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 63 %

Vstupné: 80,- Kč
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Neděle 19. 6. 2016 v 17:00 (představení pro děti)

Řachanda
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se 
trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich 
to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni cho-
vají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy 
a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také 

zamiluje do obyčejného Matěje...
Pohádka, Česko, 2016, 104 min, české znění

Režie: Marta Ferencová
Hrají: Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Josef Rarach, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser a další

Premiéra: 25. 2. 2016
Na ČSFD hodnoceno na 41 %

Vstupné: 30,- Kč

Pátek 24. 6. 2016 v 19:30

Dvojníci
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník 
na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují... Právě 
mu teče do bot, protože ho má v hrsti mafi án Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne 
z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání ho náhoda – do cesty se mu připlete jeho 
dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání, a těm dvěma se zázračně 
změní život. Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován mafi á-
ny, protože mu nevěří, že není Honza. A když se jim do rukou dostane i Richardova dcera Natálka, tak mu 
nezbývá, než zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak vyzrát na mafi ána a jeho gorily a dostat 

nejen obraz, ale i dceru do bezpečí. Kolotoč překvapivých komediálních situací se roztáčí...
Komedie, Česko, 2016, 103 min, české znění

Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, Miroslav Etzler, 

Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler, Miroslav Táborský a další
Premiéra: 17. 3. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 60 %
Vstupné: 80,- Kč
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INZERCE

KOVANÉ PLOTY
www.ploty ostrava.cz

Stavíme ploty na klí
Pletivové ploty, sva ované sít
Betonové ploty, Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata ostrava.cz

www.PLOTY OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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Termínový kalendář

Kino Palkovice

18. 5. Senior klub – zájezd do Hradce nad Moravicí a Nového Dvora

21. 5. I. Palkovický košt pálenek – Restaurace pod Habešem od 14:00

28. 5. Folkový festival Palkovická struna 2016 – volnočasový areál za tělocvičnou od 15:00

   5.6. Zábavné dětské odpoledne s KDU-ČSL – volnočasový areál za tělocvičnou od 14:30 

11. 6.  Dětský den na Myslíku

22. 6. Senior klub – smažení vaječiny – SKSC Myslík

24.6. Pouťová zábava se skupinou Sagar

26.6. Palkovická pouť

  2. 7.  Noční hasičská soutěž – sjezdovka

  9. 7. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti – volnočasový areál za tělocvičnou

20. 7. Senior klub – zájezd do Štemberka

20. 5.  v 19:30 Skautův průvodce zombie apokalypsou

22. 5.  v 17:00 Hodný dinosaurus    (představení pro děti)

27. 5.  v 19:30 Star Wars: Síla se probouzí

  3. 6.  v 19:30 Děda

  5. 6.  v 17:00 Pat a Mat ve fi lmu    (představení pro děti)

10. 6.  v 19:30 Lída Baarová

17. 6.  v 19:30 Jak básníci čekají na zázrak

19. 6.  v 17:00 Řachanda    (představení pro děti)

24. 6.  v 19:30 Dvojníci

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
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ková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise, 
Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Bc. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.
E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor 
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů. Fo-
tografi e bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 4/2016 je 15. 6. 2016.
Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: Mgr. Petr Gřes.
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RESERVE - folk, Ostrava

Program:

NOACO - folk, Litovel

RENÉ SOUČEK - písničkář, F-M

STOPTIME  - blugrass, Vysočina

KOFE@VLNA - folk, alternative, Olomouc

ACOUSTIC IRISH - acustic-worldmusic, Ostrava

Občerstvení zajištěno.
Na akci se můžete těšit také na nabídku piv minipivovaru KONÍČEK.

KELT GRASS BAND - odkaz keltské hudby, Stránské

15:00

16:15

17:30

18:45

20:00

21:15

22:30

Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

Změna programu vyhrazena, časy vystoupení jsou orientační.

PALKOVICKÁ
STRUNA 2016

Obec Palkovice ve spolupráci se zájmovými organizacemi
Vás srdečně zve na folkový festival

Sobota 28. května 2016 od 15 hodin
volnočasový areál za tělocvičnou


