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Úvodní slovo redakční rady
Vážení občané Palkovic a Myslíku,
léto je v plném proudu, prázdniny utíkají jako
voda a vy právě čtete letošní páté vydání vašich
listů. Co říci úvodem? Tisková komise nemůže jen
tak zahálet a i během prázdnin přinášíme informace o dění v obou částech naší obce. Není to
naše zásluha, ale je to především díky stálým dopisovatelům, tedy vám občanům, kteří máte zájem podělit se o své zážitky s ostatními čtenáři.
Za to vám patří velké díky. Škoda jen, že vás není
více. Na titulní stránce jsme „vypíchli“ čtyři zajímavá témata, která by mohla podle našeho názoru zajímat vás čtenáře. Samozřejmě událostí byla
celá řada a ne všechny akce našly své místo uvnitř
obálky listů, třeba právě proto, že je nikdo nezaznamenal. Přesto jsme rádi, že to u nás žije jak
po stránce společenské a kulturní, tak i po stránce
sportovní. Více se o tom můžete dočíst uvnitř listů.
Tentokráte si v našem úvodníku dovolíme upozornit na dvě témata. Tím prvním je zájem žáků naší
školy o přírodu a zahrádkaření, které bezpochyby
patří k životu na venkově. O to více jsme rádi za

mimořádně významný úspěch Venduly Veselkové v soutěži mladých zahrádkářů v rámci celostátního kola. Srdečně blahopřejeme. Druhým tématem, o kterém se chceme dopředu zmínit, je seriál
o samosprávě. V čase blížících se voleb do krajského zastupitelstva přinášíme přehledné shrnutí, jak
vlastně funguje tento poměrně mladý samosprávný celek. Jeho dopad na samosprávu jednotlivých
obcí včetně té naší je v mnoha oblastech důležitý
a právě na to jsme chtěli před nastávajícími volbami upozornit všechny potencionální voliče, před
jakou významnou událostí stojí. V posledních letech bohužel dosti opomíjené. Rádi bychom vás
pozvali na celou řadu akcí v naší obci, které jsou
v následujícím období před námi a které si určitě
najdou své příznivce. Přejeme vám klidné prožití
zbytku léta, hodně zdraví a v neposlední řadě zájemcům o houbaření spoustu úspěchů při tomto
druhu relaxace. Podle dostupných informací houby rostou (na rozdíl od loňského roku) a to nejen
na našem obrázku.
Jménem redakční rady Tomáš Huďa, předseda
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Vyjádření starosty obce k čištění přehrady Olešná
žité starat se o obecní majetek, tedy i o obecní
komunikace. V tomto případě však obecní komunikace nebudou dotčeny. Zřejmě proto jsem na
žádné jednání k této problematice nebyl přizván.
Auta budou jezdit po krajských komunikacích, což
je pro mnohé občany nepříjemné, ale nic s tím nenaděláme. Děsí mě však, že máme v plánu stavbu
kanalizace a nevím, jak se nám podaří toto skloubit s navýšeným průjezdem nákladních automobilů. Budu usilovat o to, abych byl přizván na jednání k této problematice. Mohu vás ujistit, že budu
v každém případě hájit zájmy vás občanů a o aktuálním stavu vás budu informovat ať už v Palkovických listech nebo na webových stránkách.

Vážení spoluobčané,
v tisku se objevily informace k čištění přehrady Olešná a zejména na facebooku se rozběhla
rozsáhlá diskuse. Já jako starosta obce jsem o podrobnostech čištění přehrady a vyvážení sedimentů nebyl nikým informován. S hrázným přehrady
Olešná jsem se opakovaně o této problematice
bavil, ale ani on neznal přesné podrobnosti. Až po
tiskové zprávě v úterních novinách jsme se dozvěděli, že přes obec Palkovice budou jezdit nákladní
automobily se sedimenty. Celá věc má dva aspekty. Za prvé – jsme rádi, že se přehrada bude čistit,
čekali jsme na to více než 10 let. Za druhé – někde
se jezdit musí, pro mě jako pro starostu je důle-

Slovo místostarosty
kách zahraje své největší hity, kde určitě nebude
chybět legendární „Máma“. Program bude vrcholit
vystoupením úspěšné kapely Mirai z Frýdku-Místku. Zlatým hřebem večera pak bude koncert skupiny Buty. K zábavě pak od 22 hodin bude hrát
skupina TheVisitors, kterou můžete znát z hasičských plesů. Během odpoledne bude připraven
také bohatý program pro děti, řada pouťových
atrakcí a pro starší také elektrický býk. Večer se
můžete těšit na ohňostroj, který tentokrát bude
s malým překvapením.
Vstupné na dožínky zůstává stejné jako loni.
Návštěvníci, kteří do areálu dojdou do 14 hodin,
budou platit lidových 50 Kč. Pro ty, co přijdou od
14 hodin, bude platit vstupné 100 Kč. Vstup na večerní zábavu od 22 hodin bude za 50 Kč. Smyslem
takto nastavené ceny vstupného je nalákat maximum návštěvníků, aby se dožínek účastnili už od
samotného začátku. Děti do 15 let a držitelé průkazů ZPT a ZTP/P mají vstup zdarma. Pevně věřím,
že se vydaří také počasí a že dožínky opět přilákají co nejvíce obyvatel Palkovic a Myslíku. Loni se
akce zúčastnilo přibližně 3 000 návštěvníků.
Další akcí bude již 5. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka v běhu na Kubánkov, který se uskuteční 2. září a Palkovické vinobraní, které se bude
konat na Myšák Western Ranch v sobotu 17. září.
Přeji Vám, abyste si užili ještě maximálně zbytek léta a těším se na setkání na obecních akcích.
Ing. David Kula, MBA, místostarosta

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
aktuální vydání Palkovických listů vychází uprostřed léta, proto i já se zde budu věnovat pouze ryze letnímu tématu, kterým jsou letní kulturní
akce v Palkovicích. Na začátku července se uskutečnil úspěšný druhý ročník festivalu dechovek,
pivních a gulášových slavností. Další informace
o akci a fotky z ní naleznete dále v listech. Zde
bych jen rád zmínil, že tato akce se přes počáteční skepsi některých lidí opět velmi vydařila, o čemž
svědčí také návštěvnost, která byla letos přibližně o třetinu větší než při loňském prvním ročníku.
Kladné ohlasy návštěvníků i vystupujících nás utvrzují v tom, že tato akce má smysl a že je pro návštěvníky velmi atraktivní. Pokud se tedy nestane
nic zásadního, tak příští rok se určitě z kraje prázdnin můžete těšit na další ročník této akce.
Další již velmi tradiční akcí jsou obecní dožínky, které se 20. srpna uskuteční už potřinácté. Letos jsme opět připravili několik novinek a současně jsme se snažili uzpůsobit kulturní program tak,
aby zaujal co nejširší okruh návštěvníků. Dožínky
zahájí již tradičně vystupující dechová hudba Palkovjanka, po ní vystoupí hvězda pořadu SuperStar Sabina Křováková. Následně se můžete těšit
na skupinu O5 a Radeček, která určitě nevynechá
svůj největší hit „Vloupám se“. Dalším interpretem
bude skupina Lunetic, která zažívala své největší
okamžiky slávy na přelomu tisíciletí. Kapela se po
několika letech opět dala dohromady a na dožín3
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Informace dopravní komise
nosti takovéto soupravy je vyhláškou MD ČR stanoven na 36 tun.
Kromě hmotnosti došlo také ke kontrole technického stavu vozidla, pořádku v dokladech vozidla i řidiče, vč. kontroly dodržování doby řízení a odpočinku. Za překročení nejvyšší povolené
hmotnosti jízdní soupravy čeká dopravce správní
řízení a řidiči byla Policií ČR uložena bloková pokuta. Ta může v některých případech dosahovat
až 15 tis. Kč.
Protože plocha za poštou je z pohledu šířkových a sklonových poměrů vyhovující pro umístění
vah a použití výsledků jejich měření ve správním
řízení, bude se MEJ spolu s policií na toto místo
vracet i v budoucnu. Obecně pak platí, že řidič jakéhokoliv motorového vozidla je povinen ze zákona na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo
jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla
nebo jízdní soupravy. Pro provedení této kontroly
může policista nebo celník nařídit zajetí k zařízení
pro provedení kontroly technického stavu, pokud
zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů.
Ing. Josef Laža,
člen dopravní komise

Na základě připomínky občana z červnového
zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve středu
20. července v prostoru za poštou měření hmotnosti nákladních vozidel. Tuto činnost provádí po
celé republice tzv. Mobilní expertní jednotky (MEJ)
Centra služeb pro silniční dopravu. CSPSD je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Ministerstvo dopravy ČR. Pod CSPSD kromě podpory výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě spadají např. také krajské pracoviště BESIP.
Měření ostravské MEJ probíhalo v dopoledních
hodinách v součinnosti s dopravní policií z Frýdku-Místku. Za přibližně 3 hodiny, po které byly
k použití připraveny měřící váhy, byla zvážena pouze jedna jízdní souprava, která v tu dobu obcí projížděla. Jednalo se o soupravu nákladního vozidla
a přívěsu společnosti zabývající se odpadovým
hospodářstvím. Po zvážení soupravy, které probíhá postupným najížděním náprav vozidla na dvojici vah a následným součtem hmotností na jednotlivé nápravy, bylo zjištěno překročení největší povolené hmotnosti u obou vozidel. Dvounápravové motorové vozidlo překročilo limit 18 tun
o cca 11 % a dvounápravový přívěs stejný limit
překročil o cca 7 %. Celkové souprava vážila cca
39,3 tun, přičemž limit největší povolené hmot-
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INFORMACE PRO OBČANY
Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 186 televizí,
62 monitorů a 2 103,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 186 televizí, 62 monitorů
a 2 103,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 88,80 MWh elektřiny, 4 346,62 litrů ropy,
388,57 m3 vody a 3,40 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 19,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 76,79 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Mgr. Jan Vrba,
předseda představenstva, Asekol, a.s.
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Školní rok 2015/16 ve škole v Palkovicích
Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo naši školu 270 žáků. Z 9. třídy vychází 31 žáků, všichni jsou
přijati na střední školy. Ve 2. pololetí prospělo
269 žáků, 1 žák neprospěl.
Se samými jedničkami prospěli: v 1.A 10 žáků,
v 1.B 15 žáků, ve 2.A. 15 žáků, ve 2.B 12 žáků, ve
3.tř. 4 žáci, ve 4.tř. 8 žáků, v 5.A 6 žáků, v 5.B
3 žáci, v 6.tř. Matěj Minarčík, Vendula Veselková,
v 7.tř. Kristina Gřesová, v 8.tř. Hana Polášková a Kateřina Žváková. Za reprezentaci školy, za výborný prospěch a zodpovědnou práci bylo uděleno
celkem 122 pochval třídního učitele a 3 pochvaly ředitele školy za svědomité plnění školních povinností, práci pro třídu a reprezentaci školy. Za
špatnou pracovní morálku a nevhodné chování
bylo uděleno celkem 11 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitele
školy.
Našim žákům se dařilo i ve sportovních a vědomostních soutěžích. Dosud největším úspěchem je
1. místo žákyně 6. třídy Venduly Veselkové v celostátním kole soutěže Mladý zahrádkář.
Matematická olympiáda - okresní kolo:
5.A Tomáš Rumian, 5.B Magdaléna Jursová, Jiří
Ryška, 6.tř. Matěj Minarčík; 8.tř. Ondřej Šnajder;
krajské kolo - Veronika Eliášová; Pythagoriáda –
5.A Ondřej Morys; 5.B Magdaléna Jursová; Biologická olympiáda – 6.tř. Vendula Veselková 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole;
okresní kolo - Vojtěch Pavlas, Fyzikální olympiáda – okresní kolo: 8.tř. Petr Ondračka; Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo: 9.tř. Veronika Eliášová; Zeměpisná olympiáda – 6.tř. Vendula Veselková – 2. místo v okresním kole, 3. místo
v krajském kole; Konverzační soutěž v AJ –
okresní kolo: 7.tř. Kamil Trochta – 3. místo; Miniolympiáda v AJ – okres. kolo: 5.A Alice Vraníková – 4. místo; Regionální soutěž v NJ Havířov –
9.tř. Vojtěch Ivo Pavlas – 3. místo; Sportovní gymnastika – 5.A Karolína Bužková – 1. místo v okresním kole, 1.místo v krajském kole; 5.B Jan Ryška 2. místo v okresním kole, 4.místo v krajském kole;
6.tř. Vanda Gřesová - 1. místo v okresním kole,
1. a 3. místo v krajském kole; 7.tř. Kristina Gřesová 1. a 2. místo v krajském kole; Stolní tenis – 3.místo

v krajském kole: 8.tř. Eliška Kubalová, Hana Polášková, Michaela Štefková, Kateřina Žváková
BESIP – okresní kolo: 6.tř. Vanda Gřesová, Alan
Hajdušek, Alena Mikešová, Matěj Minarčík, Veronika Žídková; 7.tř. Kristina Gřesová, Samuel Krpec
– 2. místo; 8.tř. Michal Bužek, Eliška Kubalová –
2. místo; Požární ochrana očima dětí – 6.tř. Alexandra Radová – 2. místo v okrese;
Karaoke Brušperk 5.B Jan Ryška - 2. místo;
9.tř. Nikola Škovranová – 3. místo; Mladý zahrádkář – okresní kolo: 5.A Anna Olejníková – 4. místo,
5.B Alice Vraníková – 2. místo; 6.tř. Vendula Veselková - 1. místo v celostátním kole;
Žáci 2.-3.ročníku se na podzim zúčastnili plaveckého výcviku. Škola připravila pro žáky a rodiče
burzu zimního sportovního vybavení a oblečení.
V lednu se konal lyžařský výcvik pro žáky 5. ročníku v Palkovicích, v únoru doškolovací lyžařský
výcvik pro žáky 6.-9. ročníku ve Filipovicích v Jeseníkách. Žáci 4.-9. ročníku využili také možnosti
bruslení v hale Polárka ve F-M. Pokračovali jsme
v mezinárodní spolupráci se školami z Bujakowa
a Witkowic v Polsku. Žáci 3.-5. ročníku pobyli
v červnu jeden týden na škole v přírodě na Horní
Bečvě. Žáci 7.r. vyjeli na cyklistický kurz na Ostravici, žáci 8.r. absolvovali turistický kurz v Malenovicích, žáci 9.r. kurz sebeobrany. Žáci 1.-3. ročníku byli zapojeni do projektu MŠMT Hodina pohybu navíc. Ve spolupráci s ministerstvem obrany
a vojáky z okolních vojenských útvarů se děti z MŠ
a žáci ZŠ zapojili do projektu POKOS (příprava občanů k obraně státu) se zaměřením na praktické
ukázky zdravovědy, protichemické ochrany, využití armády v ČR a na misích, a také na ukázky vojenské techniky.
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu Edison, zaměřeného na zdokonalování konverzace žáků v anglickém jazyce a zeměpisu prostřednictvím zahraničních studentů,
kteří ve škole a v Palkovicích strávili jeden týden.
Uspořádali jsme Den prevence, zaměřený na zásady 1. pomoci, zdravý životní styl, nebezpečí zneužití kyberprostoru a netolismus, ochranu člověka za mimořádných událostí, nebezpečné rostliny
a živočichy. Ve spolupráci se zahrádkáři vyjeli žáci
6
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na zájezdy do Bartošovic, Opavy a Jiříkova. Žáci se
dále zúčastnili také vzdělávacích programů a exkurzí, např. Východní Afrika – kolébka lidstva, Planetárium, Landek park, podnik Hyundai Nošovice,
Galerie výtvarného umění Ostrava, Veselé zoubky, výchovné koncerty Facelook a Marťánci – škola
z Marsu. Uspořádali jsme Netradiční olympijské
hry, žáci 2. stupně se zapojili do akce Olympijský
běh.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na
vzdělávání žáků, a všem dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují chod školy a stravovací služby. Dě-

kuji za spolupráci všem, kteří škole pomáhají, Spolku rodičů pod vedením pana Tomáše Podoly, školské radě pod vedením paní Moniky Kozlové, oddílům TJ Sokol Palkovice (fotbalové hřiště, tenisové
a volejbalové kurty), místním hasičům za preventivní akce pro děti z mateřské školy, zahrádkářům za
akce pro žáky, učitelům hudby paní Žídkové, která ve škole vyučuje hru na klavír, a panu Šošolíkovi, který vyučuje hru na kytaru. Děkuji vedení obce
za podporu školy a činnosti zájmových kroužků ve
škole v rámci prevence sociopatologických jevů.
Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Bezpečně na dopravním hřišti ZŠ a MŠ Palkovice
umožňuje našim dětem praktickým způsobem si
osvojit návyky bezpečného chování na silnici bez
nutnosti vyjíždět na dopravní hřiště do okolních
měst.
Aktivní přístup pana ředitele a pedagogů školy
v oblasti přípravy k bezpečnému chování žáků na
silnici, přineslo v letošním roce své výsledky. A to
obsazením druhého místa starších žáků v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů. Tím
však aktivity školy v dopravní přípravě neskončily.
„V posledních dnech tohoto školního roku,
kdy se žáci už pomalu chystali na prázdniny, jsme
pro ně připravili ještě jednu preventivní a zároveň zábavně-výukovou aktivitu. Jednou z častých zálib, které se děti o prázdninách často věnují
(a nejen ony), je jízda na kole. Naši žáci se s pravidly bezpečného chování na komunikacích seznamují nejen na 1. stupni, ale i v sedmém ročníku
v rámci volitelného předmětu Dopravní výchova. Ve dnech, kdy už jsou známky uzavřené a jen
se tedy netrpělivě čekalo na vysvědčení, jsme jim
umožnili vyzkoušet si své znalosti v praktických
jízdách na zmenšeném modelu silniční komunikace. Neznalost a případné rizikové chování mohly
být hned korigovány vyučujícím a účastníci provozu zjistili, že bez dodržování pravidel se, zvláště
v tak malém prostoru, dá pohybovat velmi těžce,
ba přímo nebezpečně. Žáky, zejména ty menší,
takováto forma výuky zaujala a snad pro ně byla
efektivnější než jen teorie ve školní lavici či procvičování u počítače“, okomentoval aktivitu pedagogů pan učitel Mgr. Lukáš Bolek.
Na závěr snad už zbývá jen popřát: bezpečnou
cestu, pohodové prázdniny a silnice bez nehod!
Mgr. Petr Gřes

Vytvořená výcviková plocha dopravního hřiště v areálu školy v Palkovicích je aktivně využívána. Také v posledních dnech školního roku, připravili školní pedagogové dopravní dopoledne pro
děti.
Od loňského roku mohou děti základní i mateřské školy využívat nově vybudované dopravní hřiště za školou, funkčně rozšířené novými dopravními značkami, které škola získala od krajského koordinátora BESIPu pana Pavla Rakuse.
Výcviková plocha byla navržena dle požadavků
a posledních dopravních trendů místním občanem a dopravním expertem panem Ing. Josefem
Lažou, který se taktéž podílí svým aktivním členstvím v dopravní komisi na dalších navrhovaných
řešeních dopravní situace v obci.
Po vzájemné shodě s dalšími zainteresovanými se nám podařilo plochu zřídit a dát do užívání dětem naší školy a školky. Osobně z toho
mám upřímnou radost, po několika letech hledání a nalezení shody je tady hmatatelná věc, která
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II. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

V sobotu 9. července se ve volnočasovém areálu za tělocvičnou uskutečnil druhý ročník Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností. Letošním hlavním hostem byl dechový soubor Mo-

ravanka Jana Slabáka, který nadchl svým vystoupením všechny přítomné. Před tím se na pódiu
vystřídaly také skvělé dechové hudby z Fryčovic,
polské Porabky a Kozlovic. Kulturním programem
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provázel známý moderátor a bavič Franta Uher
z Lanžhota, který celému odpoledni dal neskutečně vtipný spád a náboj.
Během dne se konala také soutěž ve vaření
guláše, kdy letos se jí zúčastnilo celkem 8 týmů.
Všechny guláše byly výborné, za což si všechny
týmy zaslouží velké uznání. Vyhrát však může jen
jeden, a tak v kategorii odborné poroty nejvíce zabodoval guláš týmu Osadníci a v kategorii diváků
zase guláš od Myslivců.
Ke guláši si každý mohl dát výborné pivo z jednoho z osmi minipivovarů, které se akce účastnily. V závěru dne pak proběhla také zábavná pivní
štafeta, kde soutěžící mohli změřit sílu v rychlosti pití piva různým způsobem. Večerní zábava se
pak nesla v pohodové atmosféře za hudby skupiny Krakatit.

Tento druhý ročník se celkově nad míru podařil,
o čemž svědčí vysoká návštěvnost s velkou spokojeností návštěvníků. Na závěr zde musím poděkovat všem dobrovolníkům, účastníkům a soutěžním týmům, kteří se na této skvělé události podíleli
a díky kterým se opět vydařila. Už nyní se tedy pomalu těšíme na další ročník.
Výsledky soutěže o nejlepší guláš obce Palkovice:
Cena poroty:
1. Osadníci
		
2. Myslivci
		
3. Volejbalisté
Cena návštěvníků: 1. Myslivci
		
2. Volejbalisté
		
3. Osadníci
Ing. David Kula, MBA, kulturní komise
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Otevření nově zrekonstruované
hasičské zbrojnice 13. - 15. 5. 2016

O rekonstrukci hasičské zbrojnice již proběhlo
mnoho diskuzí a článků v různých novinách. Velmi
krátce Vám přiblížíme jak proběhlo slavnostní otevření, tak jak jsme ho vnímali a prožili my.
Sobotnímu slavnostnímu otevření předcházelo
v pátek požehnání budovy panem farářem Wojnarem.

V sobotu jsme slavnostní den zahájili schůzí
všech členů Sboru dobrovolných hasičů v Palkovicích a zástupců hasičů z nejbližšího okolí. Na schůzi přijali pozvání také starosta Radim Bača a místostarosta Ing. David Kula, MBA. Po přesunu do
zbrojnice a po projevech všech hostů, kteří přijali pozvání, došlo k přestřižení pásky. Následovala
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prohlídka prostor s pohoštěním. K vidění, kromě nových interiérů, byla také celá historie našeho sboru zachycená na videích i fotografiích. Pro
děti byly v areálu připraveny hry s hasičskou tématikou.
V neděli v rámci mše v místním kostele bylo panem farářem Wojnarem požehnáno sošce sv. Floriána.

Ač to tak možná nevypadalo, celé akci předcházela docela dlouhá příprava a za tu je třeba poděkovat všem hasičům, kteří se ji jakkoli věnovali.
Velké díky patří všem zastupitelům, kteří tento
projekt podpořili. Další slova díků patří panu faráři
Wojnarovi i lidem z místní farnosti.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.
Výbor SDH Palkovice

Palkovické vinobraní
Burčák, víno, dobré jídlo, cimbálovou muziku Pramínky z Kopřivnice, program pro děti.
To vše vám nabídne v sobotu 17. 9. třetí ročník
Palkovického vinobraní v areálu Myšák Western Ranch na Osadě, které začíná od 13 hodin. Mezi doprovodný program bude nově zařazeno lisování čerstvé šťávy z hroznů či miniškola degustace vín.

Těšíme se na Vás!
Více informací a aktuální program sledujte
na facebookovém profilu a webu Nezávislých
PRO! Palkovice a Myslík.
11
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VÝZNAMNÁ DATA
Významné dny – září, říjen

28. září (státní svátek) – Den české státnosti
Tento den je naším národním svátkem a připomínkou zavraždění českého knížete Václava svým bratrem. Do roku 1951 byl pouze významným dnem,
později se nepřipomínal vůbec. Jako státní svátek
a zároveň den pracovního klidu se slaví od roku
2000.

ZÁŘÍ
8. září – Mezinárodní den gramotnosti
Vyhlášen UNESCEM s platností od roku 1966 jako
připomínka toho, že je pro nás (i přes veškerý
technologický pokrok) pořád velmi důležité umět
číst, psát a počítat. A dnes hlavně i přemýšlet…
16. září – Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Už od malička většina z nás asi slýchala řeči o ozónové vrstvě. Kde všude jsou v ní díry, jak je toho
ozónu málo, co vše ho ničí. Proto jsou od roku
1987 přesně stanoveny podmínky ochrany ozónové vrstvy, jejíž úbytek kolem naší planety by mohl
mít fatální důsledky pro životní prostředí a ekosystém. Název ozón pochází z řeckého ozó – voním podle intenzivního zápachu plynu v nepatrných koncentracích

ŘÍJEN
1. října – Mezinárodní den seniorů, lékařů, vegetariánství, cyklistiky, kávy a hudby
Všechno pěkně po kupě. Jako když děda jede na
kole do lesa na houby (maso už nepokouše), pak
si ve své oblíbené hospůdce narychlo vysrká jednoho turka, stoupne mu tlak, z rádia hraje hudba
a večer pak musí vzít prášek navíc od teho mladého doktora z města…

21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Ptá se babička v ordinaci lékaře: „Prosím, pane
doktore, jak se jmenuje ten Němec, co mi doma
pořád schovává věci?“ „Alzheimer, babičko, Alzheimer.“
No, ve skutečnosti to zase taková sranda není,
proto je vhodné zvyšovat povědomí o této těžké
nemoci, která je mnohdy ve stáří ještě stále podceňována. A hlavně pamatovat na prevenci (udržování přátelských vztahů, bystřit mozek a mít fyzickou aktivitu).

5. října – Světový den učitelů
Toto je druhý svátek učitelského povolání po Dni
učitelů, který si připomínáme v březnu (výročí J. A.
Komenského). A jako ve škole – opakování je matka moudrosti. Všichni oceňují důležitost jejich profese, náročnou práci s žáky, přesto se do toho moc
lidí nehrne. Čím to asi bude?
20. října – Den stromů
V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, lesů, arboret. Připomínáme si, jak důležité jsou pro naši planetu lesy
a stromy, že se i díky nim udržuje příznivé klima
pro život. U nás se začal slavit od roku 1906.
28. října (státní svátek) – Den vzniku samostatného Československého státu
Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918,
kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa
a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Oficiální označení Československá republika vydrželo
v různých obměnách až do roku 1989, s výjimkou
dob válečných, kdy byla používán název Česko-Slovenská republika a následně v dalších obměnách jako socialistická či federativní.
Ing. Richard Vysloužil
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SAMOSPRÁVA
Pokračování seriálu principů fungování samosprávy

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

ký, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Kraj Vysočina a Zlínský.
Každý kraj, stejně jako obce má zaručeno právo na
samostatnou působnost s tím, že nesmí zasahovat
do samostatné působností jednotlivých obcí. Při
výkonu své působnosti kraj s obcemi spolupracuje. Kromě toho musí kraj a jeho orgány (stejně jako
obce) zabezpečovat zákonem stanovený rozsah tzv.
přenesené působnosti, tj. státní správy.

5. Samospráva krajů
V letošním roce na podzim nás občany v celé republice čekají volby do zastupitelstev krajů. V této
souvislosti se nabízí téma, přiblížit si strukturu a fungování těchto samosprávných celků.
Ústava České republiky zaručuje obcím a vyšším územním celkům, tedy krajům právo samostatně spravovat vlastní veřejné záležitosti místního či regionálního významu, jakož i právo mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu.

Volené orgány krajů
Zastupitelstvo kraje je samosprávný vrcholný
orgán kraje, volený občany kraje na čtyřleté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky
a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je
mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat
o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy
zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního
obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat
rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má
65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos jednání je možné sledovat na webových
stránkách kraje.
Rada kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje. Radě je vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle
schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech
atd. Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů,
její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí rady se
s hlasem poradním účastní ředitel krajského úřadu.
Hejtman zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady,
může hejtman provést jen po jejich předchozím
schválení.
Hejtman musí být občanem ČR, je volen zastupitelstvem. Za výkon své funkce (podobně jako starosta obce) odpovídá výhradně zastupitelstvu.

Trocha historie
Ohlédněme se krátce za nedávnými reformami
ve veřejné správě. Přestože v jejím systému zakotvuje kraje Ústava ČR z roku 1993, teprve po pěti letech, tedy v roce 1997 uvedl kraje „do života“ ústavní
zákon (ovšem až s účinností od 1. ledna 2000). Pak
byl přijat zákon o krajích a řada dalších zákonů nezbytných k fungování krajské samosprávy. Současně se zákonem o krajích začal působit i nový zákon
o obcích, zákon o hlavním městě Praze a zákon
o okresních úřadech. Po ukončení činnosti okresních
úřadů (31. 12. 2002) se územní veřejná správa omezila na dvě základní úrovně, obecní a krajskou. Kompetence do té doby působících okresů se převedly
do přenesené působnosti obcí a v menším rozsahu i krajů.
Postavení krajů
Zákon o krajích vymezuje organizační uspořádání krajů, také pravomoci a vzájemné vztahy jejich
orgánů a v neposlední řadě vymezuje i vztah krajů
k obcím.
Z hlediska územní samosprávy se Česká republika člení na čtrnáct veřejnoprávních korporací, jimiž jsou hlavní město Praha a třináct krajů: Jihočes13
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Výbory kraje jsou poradními a kontrolními orgány, ze své činnosti se zodpovídají výhradně zastupitelstvu kraje. Moravskoslezský kraj má v současnosti zřízeno 12 výborů.
Komise rady kraje jsou orgány poradními a ze
své činnosti se zodpovídají radě kraje. Moravskoslezský kraj má aktuálně zřízeno osm komisí.
Krajský úřad je nevolený odborný administrativní aparát kraje, plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zastupitelstvo a rada, především však vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které zákon svěřuje zastupitelstvu a radě
nebo zvláštnímu orgánu. Ve vztahu k obcím krajský
úřad přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce
ve správním řízení, poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, kontroluje výkon přenesené působnosti (tj. výkon státní správy) obcí, přezkoumává hospodaření obcí (pokud obec nezadá přezkoumání hospodaření auditorovi). Krajský úřad se člení
na odbory a oddělení. Personálně jej tvoří ředitel
a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu.
Poslání a úkoly krajů
Samostatná působnost krajů má zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Významnou součást samostatné působnosti tak tvoří nepochybně
zacházení s movitým i nemovitým majetkem kraje.
V různých oblastech působení se krajská samospráva vedle zákona o krajích řídí zákony dalšími. Například ve školství je kraj oprávněn zřizovat školy
a školská zařízení nebo příspěvkové organizace.
K úkolům kraje patří zabezpečit na svém území dopravní obslužnost. Podle příslušného zákona se kraj
stará o dopravní obslužnost ve svém územním
obvodu, případně se souhlasem jiného kraje v jeho
územním obvodu. Přitom může poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících sám nebo uzavírat
smlouvy o této službě s různými provozovateli dopravy. Ve zdravotnictví mají kraje funkce zřizovatelů
zdravotnických zařízení. S tím souvisí úkol tvořit
ucelenou koncepci zdravotnictví v kraji.
Přenesená působnost krajů jako vykonavatelů
státní správy, umožňuje vydávat nařízení kraje. Při
vydávání těchto obecně závazných předpisů se řídí
zákony a jinými právními předpisy. Nařízeními kraje se například reguluje požární ochrana, památková péče, ochrana přírody a krajiny, správa pozemních komunikací. Důležité úkoly připadají krajům při
tzv. krizových situacích ve smyslu zákona. Hejtman
má pravomoc řídit a kontrolovat přípravná opatření
a činnosti k řešení krizových situací, jakož i ke zmírnění jejich následků. Proto například zřizuje a řídí
bezpečnostní radu kraje a krizový štáb kraje.

Vztahy obcí a krajů
Pro vzájemný vztah obcí a krajů poskytuje určité
základní rozlišení Ústava ČR, podle níž je obec vždy
součástí vyššího územního samosprávného celku,
při čemž zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech
samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku (tj.
kraje). Upozornit je třeba na odlišnost vztahu mezi
krajem a obcí při výkonu samostatné působnosti na jedné straně, a při výkonu působnosti přenesené na straně druhé. Zatímco v prvním případě je
právní úprava založena na důsledném respektování
autonomie samosprávy obcí (což znamená, že kraje
a jejich orgány nejsou vůči obcím v nadřazeném postavení), při výkonu státní správy (přenesená působnost) je obec povinna se řídit opatřeními krajských
úřadů. Závaznou povinností orgánů kraje je poskytnout obci bezplatně na její žádost údaje a informace,
které jsou nezbytné pro výkon její působnosti. Tato
informační povinnost působí nicméně i opačným
směrem, tedy i obec.
Vztahy obcí a krajů mají dopad i na oblast hospodaření těchto samosprávných celků. Předpokládanou součástí příjmů obecního rozpočtu jsou dotace z rozpočtu kraje. Na druhé straně je povinností
obce ve vztahu ke kraji požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Obec o to
může žádat příslušný krajský úřad anebo zadat takové přezkoumání auditorovi či auditorské společnosti.
Obec musí přijmout opatření k nápravě případných
nedostatků a předat o tom informaci přezkoumávajícímu orgánu.
Další oblast vztahů obcí a krajů souvisí s územním plánováním. Obce by měly důsledně uplatňovat svá práva již v řízení o zásadách územního rozvoje a jejich změnách. Naopak při pořizování územních plánů obcí lze využívat metodickou pomoc krajů tak, aby byl potřebný soulad zabezpečen již ve
fázi přípravy.
Obec má vůči krajskému úřadu oznamovací
povinnost, nastane-li pokles počtu členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod
pět a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno
z náhradníků. Tato skutečnost je důvodem pro vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce, přičemž návrh na jejich vyhlášení musí starosta dotčené obce učinit v souladu s volebním zákonem
vůči Ministerstvu vnitra právě prostřednictvím krajského úřadu.
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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

5/2016

SPORT
Postup oddílu stolního tenisu do krajské soutěže

Oddíl stolního tenisu dosáhl významného
úspěchu. Družstvo mužů Palkovice „A“ zvítězilo
v minulé sezoně v nejvyšší okresní soutěži a postoupilo do kraje.

Členové družstva: Petr Bezecný, Vladimír Chlebek, Radek Kidoň, Aleš Kuběna, Roman Lukšík
a Petr Šimek.

Z činnosti oddílu TOM 1309 - Žlutý kvítek Palkovice
Oddíl Žlutý kvítek Palkovice se aktivně zapojil
nejen do běžné činnosti, ale zúčastnil se také již
sedmnácté sezóny v turistických závodech. Opět
jsme z finančních důvodů museli některé závody vynechávat a rovněž jsme byli nuceni omezit
i účast členů v jednotlivých závodech. A tak se
stalo, že do některých závodů se dokonce zapojilo jen cca 4-5 členů. Největší účast jsme zaznamenali v rámci závodů Moravskoslezského kraje,
do nichž se celkem zapojilo 7 členů jako rozhodčí
a 18 členů jako závodníci, z nichž 15 postoupilo do Českého poháru. V průběhu jednotlivých kol
překvapili mnozí naši závodníci svými dobrými výkony, z nichž jmenujme alespoň ty mladší – Michala Bužka, Ondřeje Šnajdra, Annu Výmolovou,
Matěje Huďu a Víťu Pavlase.
Z pohárových závodů (Pacov, Frýdek-Místek,
Vsetín) postoupilo na mistrovství České republiky
v Suchdole nad Lužnicí 9 soutěžících, v němž se
Lenka Výmolová umístila na 3. místě...
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Na mezinárodní mistrovství, které se v letošním
roce koná na Slovensku, byli nominováni Ladislav
Merta, Monika Sukačová, Lenka Výmolová
a Jiří Bajtek, který se však tohoto závodu nemůže zúčastnit. Jako první náhradníci je nominována
Hana Polášková.
V letošním roce proběhlo v Suchdole nad Lužnicí i mistrovství České republiky ve stíhacím
turistickém závodě, do něhož byli nominováni
Lenka Výmolová, Ladislav Merta a Ada Ermisová,
která se však v důsledku zranění nemohla závodu zúčastnit. V celkovém hodnocení se Lenka Výmolová umístila na 2. místě a Ladislav Merta
na 3. místě.
Velké poděkování v letošní sezóně patří opět
všem závodníkům, a to za jejich snahu a vytrvalost. A také všem vedoucím a rodičům, kteří se
starali o technické zázemí pro naše závodníky.
Celkem jsme dosud v rámci turistických závodů
roku 2016 získali 19 medailí (3 zlaté, 7 stříbrných
a 9 bronzových), dále 4 čtvrtá místa, 7 pátých
a 7 šestých míst.
Krátce je třeba se zmínit i o závodech CPP,
v nichž jsme v letošní sezóně získali celkem 7 medailí (1 zlatá, 3 stříbrné a 3 bronzové), dále 2 čtvrtá
místa, 1 páté a 1 šesté. Na mistrovství České republiky získali stříbro Petr Bílek s Ladislavem Mertou
a Ondřej Šnajder s Evou Martinovou, bronz získali Jiří Bajtek s Danem Kunzem a Hana Polášková
s Kateřinou Žvákovou.
Jaromír Šupina, člen vedení oddílu

Další naši závodníci zaznamenali tyto výsledky: Ladislav Merta (4. místo), Monika Sukačová (6. místo), Ada Paluzgová (8. místo), Jiří Bajtek
(9. místo), Anežka Sochová (11. místo), Ondřej Šnajder (12. místo), Vít Pavlas (13. místo), Hana Polášková (14. místo). Mnohé závodníky od medailové
pozice dělila pouhá vteřina nebo jediná minuta,
do níž se však vešlo dalších 10 závodníků. Přeborníkem Českého poháru se v kategorii starších dorostenců stal Ladislav Merta.

Rozpis kopaná – podzim 2016
13.8.
20.8.
26.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
2.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.

17:00
10:00
17:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

PODZIM 2016
OP MUŽI
SO Vojkovice
SO Palkovice
PÁ Metylovice
SO Palkovice
SO Návsí
SO Palkovice
SO Palkovice
NE Hrádek
SO Palkovice
SO Oldřichovice
SO Palkovice
SO Hukvaldy
SO Palkovice

Palkovice
Nošovice
Palkovice
Mosty
Palkovice
Baška
Bukovec
Palkovice
Chlebovice
Palkovice
Staříč
Palkovice
Písek

13.8.
21.8.
28.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
2.10.
8.10.
15.10.
22.10.
30.10.
5.11.
16

PODZIM 2016
OS DOROST SK „A“
14:15 SO Dobratice
Palkovice
14:30 NE Palkovice
Bystřice
14:30 NE Smilovice
Palkovice
14:00 SO Palkovice
Mosty
13:30 SO
Volno
13:30 SO Palkovice
Baška
13:30 SO Palkovice
Dobrá
13:00 NE Hrádek
Palkovice
12:30 SO Palkovice
Milíkov
12:30 SO Oldřichovice Palkovice
11:30 SO Palkovice
Písek
10:00 NE Čeladná
Palkovice
11:30 SO Palkovice
Jablunkov
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Palkovický tenis
Probíhají letní tenisové tábory a instalace osvětlení kurtů pořízená z nadace OKD Srdcovka.
Během prázdnin zaplňují tenisové kurty děti
účastnící se letních tenisových táborů. Zkušeným
trenérům Tenis Academy pod vedením Adama
Vejmelky a Lukáše Filipa pomáhají také starší hráčky oddílu. K zajištění vyššího standartu jsme pro
letní období doplnili sportoviště mobilním sociálním zařízením „Wecko“ s pravidelným hygienickým servisem.
Nadále rozšiřujeme řady členů oddílu převážně o děti, kterých je již více jak padesát. Na tomto
zvyšujícím se počtu dětských členů má ohromný
vliv osobní a poutavý přístup trenérů, kteří je dokáží zaujmout. Jejich kvalit a přístupu si cení také
rodiče se svými dětmi z okolních vesnic.
Oddíloví zájemci a dnes již i široká veřejnost
využívá elektronické rezervace k objednávání kurtů prostřednictvím systému „Rezervace“ zveřejněném na internetových stránkách TJ Sokol Palkovice. Členové hrají během roku zdarma a neregistrovaní hráči za osmdesát korun na hodinu. Ten
kdo chce využívat kurty častěji a nechce být členem oddílu si má možnost zakoupit zvýhodněnou
permanentku.
Pro podzimní a zimní období dokončujeme osvětlení plochy rozšířením reflektorů o další
4 kusy. Finance k jejich pořízení a instalaci jsme
získali z nadace OKD „Srdcovka“ u které jsme ve
vyhlášených grantech uspěli již potřetí. Samotnou
výrobu a montáž provedli členové oddílu v rámci brigádnických hodin. K zvelebování a udržování
travnatého porostu před areálem nám pomáhají

pracovníci údržby obecního úřadu obce Palkovice,
čehož si upřímně vážíme a děkujeme.
Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice

Beskydský pohár
V sobotu 18. června organizoval Enduro Klub
Palkovice a Motorsport klub Čeladná Beskydský
pohár, jenž je součástí seriálu Mistrovství České
republiky jednotlivců v Enduru Open 2016. V okolí Ondřejníku jezdci endura závodili jak o body do
hodnocení mistrovství CAMS I. a II. výkonnostní
třídy, tak do poháru CAMS a Hobby, a nechyběla
divácky oblíbená kategorie Klasik, což jsou motocykly do roku výroby 1982 plus stroje ČSSR výroby
(Jawa, ČZ, Tatran) do 1989.

Beskydský pohár je následníkem závodu o Pohár Lysé hory, který řada jezdců a fanoušků důvěrně zná. Letos byl tento závod také zahajovacím podnikem republikového šampionátu v enduru pod Českomoravskou asociací motocyklového
sportu (CAMS).
Bitvu o Beskydský pohár 2016 odstartovali v sobotu 18. června starostové dotčených obcí
a první jezdci vyrazili na trať v devět dopoledne.
Místem startu byly Metylovičky, což je část obce
17
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ní, takže kdo v sobotu do Metylovic přišel, určitě
nelitoval.
Chtěli bychom poděkovat celému organizačnímu výboru za přípravu této akce, která se připravuje skoro půl roku, zvlášť obci Metylovice, občanům této obce za toleranci k jezdcům této disciplíny. Děkuji také jezdcům za sportovní chování ke
svému okolí a jednomu jezdci za záchranu života diváka, kterého našel u cesty v bezvědomí po
pádu s kola. Dále musím poděkovat všem sponzorům, starostům, Biskupství ostravsko-opavskému,
Českým lesům, soukromým osobám, kteří nám
umožnili průjezd svými pozemky. Moc by nás potěšilo, kdybychom do budoucna mohli uspořádat
klasickou dvoudenní soutěž s uzavřeným parkovištěm, jak to bývalo v dobách největší slávy endura, které se konaly v katastru obce Metylovice a to
bylo mistrovství Evropy a několika Mistrovství republiky, o nichž určitě v kronikách obce jsou dobové záznamy. Sám jsem v dobách svazarmu za
obec Metylovice závodil a byl jsem na to patřičně hrdý.
Výsledky nám ukazují, že máme dobře připravené jezdce, kteří se nám umístili na předních místech této náročné disciplíny. Na těchto stránkách
Divize endur CAMS lze sledovat, jak si naši kluboví jezdci vedou. Jsou tam i odkazy na fotogalerie.
http://www.motocams.cz/enduro/kalendar-zavodu/173#zavod-vysledky
http://www.motocams.cz/enduro/aktuality/1192
Stránky našeho enduro klubu Palkovice:
http://enduroklubpalkovice.sweb.cz/
https://www.facebook.com/enduropalkovice/timeline
Josef Lukeš

Metylovice, která leží nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. První rychlostní test byl za Metylovicemi,
směr Lhotka. Do cíle dorazili závodníci v pět odpoledne a to svědčí o náročnosti tohoto závodu.
Kolo mělo okolo 45 kilometrů.
První test byl dva kilometry po startu, takže tam
jezdci dorazili za přibližně tři, čtyři minuty. Celkem
jezdci absolvovali dvě rychlostní zkoušky s enduro
a cross testem v náročném terénu úbočí horského
masívu Ondřejníku. Každá kategorie měla stanovený počet kol, maximem jsou ale čtyři kola, která
jeli pouze jezdci první výkonnostní třídy.
Jezdecké pole bylo pro víkendový podnik nabité a blížilo se k dvěma stovkám startujících. Na
startovní listině byly třeba jména závodníků, kteří
loni reprezentovali Českou republiku v Šestiden-

Pozvánka na 5. ročník Memoriálu A. Řezníčka
Pátý ročník Memoriálu A. Řezníčka se uskuteční v pátek 2. 9. 2016 (pozor změna termínu!).
Pro dospělé je připraven běh na Kubánkov (17 km) a pro děti jsou připraveny krátké běžecké tratě
okolo tělocvičny dle věkových kategorií. O občerstvení se postará SDH Palkovice. Bližší informace
v inzertní části tohoto čísla Palkovických listů.
Všichni jste srdečně zváni.
18
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SENIOR KLUB
Senioři bilancují

Ve středu 22. června se ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku (SKSC)
smažila vaječina. Sešlo se 78 účastníků, aby se pobavili a zazpívali si při smažení vaječiny.

boru pomáhá, míchá a organizuje pan Ota Brudný a pan Jaroslav Mikenda. Posíláme jim tímto poděkování stejně jako paní Miladě Halatové, Anně
Sasynové, Aleně Pochybové a Mirce Žembové za
sladké pohoštění a panu Tomáši Kalkusovi za hudební doprovod při zpěvu. Potěšila nás i účast
polských přátel pod vedením paní Renáty Hrapkowicz. Posezení bylo tak příjemné, že se muselo zopakovat hned 26. června a to na polské slavnosti s názvem „DNI PORABKI 2016“ na stadionu LKS v Porabce. Našich 20 účastníků se hostilo
v jejich Ďábelské hospodě a se zájmem si pak prohlédlo obrovský pivovar v Tychy. I tato akce si zaslouží poděkování za pohostinnost a pěkné přátelství.
Za pár dnů jsme se opět setkali. A to na II. festivalu dechovek, pivní a gulášové slavnosti 9. července ve Volnočasovém areálu za tělocvičnou
v Palkovicích. Mnohé překvapil náš stánek s titulkem „Dědův guláš“ a těsně vedle družební stánek
Poláků. V soutěži jsme nevyhráli, ale oba kluby potěšil účastnický list a památná ozdobná vařečka.
Pod vedením pana Zdeňka Viluše Krulikovského jsme si na závěr zazpívali „Hymnu Lašska“.

Smažilo se natřikrát, protože se nasbíralo
350 vajíček. Zdá se, že již tradičně vedle členů vý-
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1. Hola, Laši, doba idě, dy nam třa zvěstovať,
do všeckych stran v širym světě na vědomosť
včil dať:
na troskach už zašle slavy země Lachuv stava,
Radegast nam velku silu znova všeckym dava!
2. Iděm, Laši, po Bezkydě, horu, dolinečku,
zazpivajme všeci spolem na pěknu notečku,
zanotujme z plnych hrdel zpěvy předkuv našich - by věděli všeci lude – že zme hrdi Laši!
3. Zrozeni zme pod Bezkydem, chceme volni byti,
fajne jidlo, fajne piti – furt v hojnosti miti!
Každy počin k naši slavě budi lašske plemě - vola na nas: „Něpovoltě! Je to naša země!!“

20. 8. posezení s polskými přáteli na XIII. obecních dožínkách u nás v Palkovicích
21. 8. pozvání na obecní dožínky v Polsku, kde
pro velký úspěch loňského roku budeme
smažit naše bramboráky
14. 9. zopakujeme Lysou horu pro naše méně
zdatné členy
21. 9. autobusový zájezd na Novojičínsko - pokračování z roku 2015
19. 10. nákupní zájezd do Polska
To, ale i další nárazové akce upřesní naše vývěsní skříňky.

Hymnu budeme rádi opakovat.

Naši jubilanti:
Září – František Zlý, Palkovice 354
Říjen – Anna Seibertová, Palkovice 213, Anna
Nováková, Palkovice 478, Anežka Zátopková,
Myslík 45, Věra Vašinková, Palkovice 455.
Vám všem, milí přátelé, přejeme pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho pěkných chvil se svými milými.

Při těchto přátelských posezeních se připravovaly další akce a sbíraly se podpisy na autobusový
zájezd do Šternberka 20. července. Však se také
vydařil. Plně obsazený autobus, prohlídka státního zámku Šternberk, bývalého augustinianského
kláštera, posezení v restauraci Knor, městská památková zóna Expozice času – to všechno zůstane
v pěkných vzpomínkách účastníků a za organizaci
děkují Ing. Jiřímu Bužkovi.

Smutnou vzpomínku budeme mít na naši dlouholetou členku, paní Marii Žídkovou z Palkovic
č. 68, se kterou se její rodina musela rozloučit
19. 7. 2016.
I my se loučíme s projevem upřímné soustrasti
všem členům její rodiny.
Výbor Senior klubu Palkovice

A co dál?
Dle plánu:
17. 8. smažení bramborových placků tradičně pár
dnů před XIII. obecními dožínkami
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SPOLKY V OBCI
Nejlepší mladá zahrádkářka ČR je z Palkovic
Ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2016 v Praze proběhlo celostátní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“, kde
nás reprezentovala Vendula Veselková z 6. třídy.
Stejně jako loni vyhrála okresní kolo
a v celostátním kole letos také vyhrála a získala 1. místo!
Vendulce blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci Palkovic a zároveň držíme palce
do dalších soutěží a aktivit.
Zároveň děkujeme paní Libuši Kocichové za vedení kroužku zahrádkářů na ZŠ v Palkovicích a přípravu všech dětí na soutěže.

Zájezd mladých zahrádkářů
V pátek 24. června odjelo 17 žáků základní školy, účastníků okresního kola „Mladý zahrádkář“ na
zájezd od Pradědovy galerie v Jiříkově u Rýmařova. Počasí dětem přálo a tak s dobrou náladou

a pod dohledem Libuše Kocichové, Jany Radové
a Miroslavy Bednářové vyrazily hned ráno na zájezd, který pro ně bezplatně připravili zahrádkáři
z Palkovic.
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Galerie s velkým množstvím dřevěných soch je
umístěna na ploše 8 hektarů. Sochy jsou vyřezávané z jednoho kusu – andělé, zvířata, koně, medvědi. Největší socha „Děda Praděda“ je vysoká 10,4
m a váží 15 tun. Zajímavý byl i největší betlém na
světě – obsahuje více než 250 figur.
Další zastávkou byl hrad Sovinec se zajímavou
historií, krásnou vyhlídkovou věží a také hladomornou. Hrad byl založen v roce 1332 - byl husitskou pevností, několikrát byl dobyt, dvakrát vyho-

řel - v roce 1784 a 1945. Sloužil jako vězení, byl zde
řadový seminář, lesnická škola… Nyní probíhá jeho
postupná rekonstrukce.
Výlet se opravdu vydařil a všichni byli spokojení. Děkujeme Mgr. Miroslavě Bednářové za organizaci zájezdu, který byl pro všechny účastníky
krásnou odměnou. 

Lenka Žaarová
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Pozvánka na výstavu ovoce a zeleniny

Zahrádkáři z Palkovic Vás srdečně zvou na výstavu ovoce a zeleniny, která se tentokrát bude
konat v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

mohou informovat telefonicky 720751418 nebo
lenka.zaarova@centrum.cz
V sobotu 24. 9. 2016 a v neděli 25. 9. 2016 otevřeno pro veřejnost: 9 – 18 hodin
- výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků
- ochutnávka domácích zavařenin
- prodej přebytků a možnost zakoupení ovoce,
zeleniny, výrobků…
- občerstvení

V pátek 23. 9. 2016 od 15 – 20 hodin
- příjem exponátů
- také je možné se domluvit na vyzvednutí telefonicky 720751418 - p. Lenka Žaarová
- zájemci o prodej vlastních výrobků, přebytků se
22
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V pondělí 26. 9. 2016 8.30 – 10.30 - výstava
pro ZŠ a MŠ
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu v 9. hodin
Již nyní se můžete zapojit do soutěží:
- fotosoutěž na téma „slimák“ – fotografie zasílejte e-mailem na adresu myslik.59@email.cz
- výtvarná soutěž žáků – ve spolupráci se ZŠ – na
místě budou vystaveny nejlepší práce
Obě soutěže budou hodnotit návštěvníci výstavy. Vyhodnocení proběhne v neděli v 18. hodin –
věcné ceny pro první tři místa.

Těšíme se na Vás, zahrádkáři Palkovice
Fotky z minulé výstavy:
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.
cz/2015-10_VYSTAVA_OVOCE_PALKOVICE_2015/

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
Noční soutěž
Opět po roce se konal v sobotu
dne 2. 7. 2016 již XIV. ročník noční
soutěže „O pohár palkovické sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka“. Tato soutěž byla zároveň 6. kolem XII. ročníku Beskydské ligy.
Přípravy na soutěž probíhaly
již několik dní předem, abychom ji
v sobotu mohli v pohodě zvládnout.
V 21.30 proběhl slavnostní nástup družstev.
Soutěž zahájil moderátor akce Marián Žárský společně s Martinem Poláškem a starostou obce Radimem Bačou. Představení byli u nástupu také rozhodčí.
Letos si přijelo vyzkoušet netradiční soutěž
a poměřit tak své síly celkem 35 družstev. Rádi
jsme mezi námi přivítali také družstvo hasičů z Kobiernic (část obce Porabka), kteří si už poněkolikáté přijeli zkusit zdolat v co nejkratším čase naši
sjezdovku. Nutno dodat, že každým rokem je jejich výkon lepší.
Pro diváky byla k dispozici i velkoplošná obrazovka, na kterou byly přenášeny jednotlivé
útoky.

Soutěž proběhla bez technických problémů a zranění, a i když
nám začalo v průběhu hustě pršet, můžeme ji považovat za velmi
zdařilou. Bohužel v letošním roce
se našim soutěžícím družstvům
nedařilo. Jediné ženské družstvo
útok dokončilo a obsadilo v konečném pořadí pátou pozici. U mužů
vznikla v průběhu útoku technická
závada na stroji a v kategorii 35+ se nepodařilo
sestřelit druhý terč. První terč byl sestřelen Martinem Poláškem v čase 16,768 s.
Pohár pro vítěze si v kategorii Muži nakonec
odvezla Skalice, v kategorii Ženy Frýdek a v kategorii 35+ Stará Ves nad Ondřejnicí.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže, obecním pracovníkům, majiteli sjezdovky panu Zbyňku Žákovi a kolektivu restaurace a Obecnímu úřadu v Palkovicích za podporu.
Tato soutěž se již stala tradicí a tak věřme, že se
za rok v tak velkém počtu sejdeme znovu. Těšíme
se na Vás a na Vaši podporu!
Za SDH Palkovice Petra Opělová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Tuhle krátkou básničku
posílám Vám v přáníčku,
aby štěstí Vaše bylo
a nic zlého Vás netrápilo,
ať vše špatné spraví dobrá nálada
a starosti hozené za záda.
Hodně štěstí, neboť v něm je víra.
Hodně zdraví, neboť v něm je síla.
Hodně lásky, protože bez ní nelze žít.

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum paní Marie Sasynová 93 let, pan Jan Žvak
80 let, oba z Palkovic.
Přejeme nejen zdraví, štěstí a spokojenost
v kruhu svých nejbližších.
Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková,
redakční rada Palkovických listů,
rada a zastupitelstvo obce

Rozloučili jsme se
Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku, jímž mohlo žíti.
Měsíc červen se smutně zapsal do myslí příbuzných a známých pana Karla Valenty a pana
Jana Kasperčíka obou z Palkovic.
V minulém měsíci jsme se rozloučili s paní
Marií Žídkovou z Palkovic.

Upřímnou soustrast přijměte
od redakční rady Palkovických listů, starosty,
rady a zastupitelstva obce a KPOZ
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HOLKY V AKCI
Reveň neboli rebarbora

Tato zelenina přišla do Evropy od Barbarů, z Mongolska,
Číny a Zabajkalí. Již před
více než třemi tisíci lety
se v Číně užívala jako
lék a potravina. Především Arabové ji rozšířili
do celého světa. V Evropě ji nejdříve začali využívat Němci a Angličané, od
18. století se rozšířila už všude.
Rebarbora raší celkem brzy,
takže můžeme odlamovat řapíky postupně. Koncem června a začátkem července se
zvyšuje obsah kyseliny šťavelové. Právě kvůli této
kyselině se doporučuje konzumace rebarbory
s dostatečným přísunem mléčných výrobků. Z jara
je složení kyselin především ve prospěch kyseliny
jablečné, později narůstá obsah šťavelanů - solí
kyseliny šťavelové s vápníkem a hořčíkem. Nejširší zastoupení má draslík a vápník - látky nezbytné
pro stavbu kostí, o něco méně hořčík a fosfor. Sodíku má jen velmi málo, zastoupen je i jód, železo
a další. Reveň není příliš bohatá na vitamín C. Obsah vitamínu není roven ani polovině obsahu citronu. Zato v ní najdeme provitamin A, vitamíny B,
niacin, protisklerotické flavonoidy.
Účinně ničí škodlivé mikroorganismy, prospívá
krevnímu oběhu, je močopudná. Není ovšem vhodná pro nemocné žlučníkovými a močovými kameny.
Díky zmíněným látkám účinně pomáhá při ochablosti a zácpě, zbavuje tělo škodlivin, posiluje svaly,

kosti, nervy, pokožku a vlasy, aktivuje energii buněk a je dobrým pomocníkem při boji
s nadváhou, neboť na
sebe váže tukové látky.
Jinak je to druh zeleniny, z něhož používáme řapíky zelené nebo
růžové až červené barvy, nakládáme s ním jako
s ovocem, občas v jarním období velice prospěšným. Připravují
se z ní moučníky s tvarohem, náplně do
knedlíků, ovocné polévky, kompoty, zavařeniny, koláče. Pozor ale, při vaření nepoužíváme hliníkové
nádobí, protože kov z něj reaguje s kyselinou šťavelovou a ostatními složkami šťávy. Syrová a vařená
reveň se dobře zmrazuje. Řapíky však nikdy nejíme
syrové a neloupané. Navíc bychom reveňové pokrmy neměli konzumovat častěji než dvakrát týdně.
Větší množství této zeleniny může podráždit střeva.

Křehký rebarborový koláč
Ingredience
3 řapíky rebarbory
tuk na vymazání
mouka na vysypání plechu
DROBENKA
1/2 hrnku cukr moučka
1 hrnek polohrubé mouky
7 - 8 lžic rozpuštěného másla

TĚSTO
3/4 hrnku cukr moučka
1 a 1/4 hrnku hladké mouky
8 lžic rozpuštěného másla
1 prášek do pečiva
3/4 hrnku mléka
2 žloutky
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Postup přípravy receptu
Připravíme si drobenku. Máslo rozpustíme například v mikrovlnné troubě a promícháme ho
s cukrem a moukou. Místo polohrubé mouky můžeme použít i hrubou. Z polohrubé je drobenka jemnější. Rebarboru opláchneme a oloupeme
z ní vrchní slabou slupku. Nakrájíme ji na drobné
kostičky. Připravíme si těsto. Mléko mírně ohřejeme, máslo rozpustíme, žloutky oddělíme od bílků. Elektrickým ručním šlehačem ušleháme žloutky s cukrem do pěny. Přilijeme mléko a rozpuštěné
máslo a chvíli ještě šleháme. Ušlehanou směs promícháme s moukou, kterou jsme promísili s práškem do pečiva. Těsto nalijeme na tukem vymazaný a moukou vysypaný hluboký plech. Rozetřeme ho, posypeme nakrájenou rebarborou a nako-

nec drobenkou. Pečeme v předehřáté troubě při
150 °C asi 30 minut. Upečený křehký rebarborový
koláč necháme vychladnout. Pak ho ještě můžeme
pocukrovat nebo posypat i skořicí.

Borůvky zavařené
V krajinách, kde se rodí hojnost borůvek, možno si jich pro zimu následujícím levným způsobem
připravit: Kamenné láhve po minerální vodě naplň
borůvkami, přidej do každé láhve tři lžíce tlučeného cukru, obvaž je hodně pevně namočeným
hovězím měchýřem anebo klihovým papírem, postav je do velkého, vařící vodou naplněného hrnku
a nech to tři hodiny takto v páře vařit; potom láhve
i s vodou odstav od ohně, nech je vystydnout, načež je vyndej a uschovej. Takto zavařené borůvky,
natřené na chlebě nebo na vdolečkách, poskytnou v zimě, zvláště dítkám milou lahůdku. Když
jich chceš upotřebit, musíš sekyrkou nebo velkým
nožem svrchek láhve urazit.

Něco málo směsí z bylinek
Míšeninka ze šalvěje
Utluč a prosej suchou šalvěj, dej k ní trochu nového koření, trochu pepře, trochu hřebíčku, trochu drobně rozkrájené usušené citronové kůry
a trochu zázvoru. Tato míšeninka se hodí ku každému hnědě dušenému masu, zvláště ke skopovému, kupř. do skopové dušené kýty se může místo prostrkání šalvějí nadělat dírek a do každé dáti
trochu této míšeninky.

k zemčatům s majoránkou, ku šnekům a podobným věcem.

Míšeninka majoránková na jiný způsob
Smíchej též tlučenou a prosátou majoránku,
muškátovou kuličku, květ a trochu zázvoru. Tato
míšeninka může se potřebovat k čočkové polívce,

„AŽ SE TĚ ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLALA V LÉTĚ,
TAK MŮŽEŠ S KLIDNÝM SVĚDOMÍM ŘÍCT, ŽE JSI
NEZAHÁLELA“ M. D. Rettigová.

Míšeninka z dymiánu
Utluč a prosej suché dymiánové lístky, dej k nim
hřebíčku, nového koření, zázvoru, pepře a citronové kůry. I tato míšeninka se může potřebovat ku
hnědě dušenému kyselému masu; také se ní mohou obalovat rozličné karbanátky.
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Nábor fotbalové přípravky Palkovice

Oddíl kopané v Palkovicích zve všechny kluky a holky
ve věku 6‐12 let.
Nábor se uskuteční v pátek 9. 9. 2016 v 16:00 hodin
na hřišti v Palkovicích.
Zároveň hledáme ochotné tatínky, kteří by nám
pomohli trénovat.
Těšíme se na vás, tým trenérů.
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INZERCE
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STAVÍME PLOTY
www.ploty‐ostrava.cz





Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty, kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot



Garážová vrata:

www.vrata‐ostrava.cz

Tel.: 722 550 000
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Termínový kalendář
17. 8.

Senior klub – smažení bramborových placků

20. 8.

Obecní dožínky, volnočasový areál za tělocvičnou, od 12 hodin

21. 8.

Senior klub – pozvání na obecní dožínky v Polsku

2. 9.

Memoriál A. Řezníčka v 17 hodin

8. 9.

Myšák Western Ranch – Módní přehlídka s vystoupením Martina Maxy

14. 9.

Senior klub – výjezd na Lysou horu pro méně zdatné členy

17. 9.

Palkovické vinobraní – Myšák Western Ranch

21. 9.

Senior klub – autobusový zájezd na Novojičínsko

23. 9.

Myšák Western Ranch – vystoupení country kapely

15. 10. Myšák Western Ranch – rybí hody
19. 10. Senior klub – nákupní zájezd do Polska
22. 10. Myšák Western Ranch – Hubertová jízda

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054. Evidenční číslo: MK ČR E12364. Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise,
Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Ing. 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. Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Uzávěrka příštího čísla 6/2016 je
21. 9. 2016. Vychází osmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. David Kula, MBA
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Obec Palkovice ve spolupráci se zájmovými organizacemi Vás srdečně zve na

XIII. OBECNÍ DOŽÍNKY
SOBOTA 20. SRPNA 2016 OD 12 HODIN
volnočasový areál za tělocvičnou
PROGRAM:

MIRAI
13:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 20:30
BUTY
22:00 OHŇOSTROJ
13:15
PALKOVJANKA
14:30
SABINA KŘOVÁKOVÁ 22:15
O5 A RADEČEK
THE VISITORS
16:00
LUNETIC
17:30
12:00

19:00

otevření areálu

hudební skupina
hudební skupina

dechová kapela
zpěvačka

večerní zábava se skupinou

hudební skupina
hudební skupina

Změna programu vyhrazena, časy vystoupení jsou orientační. Programem Vás provede moderátorka
Hitrádia Orion MAGDA OTÁHALOVÁ.
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI PO CELÉ ODPOLEDNE • ZÁBAVNÉ A POUŤOVÉ ATRAKCE • T E M AT I C K Ý
FOTOKOUTEK • BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
VSTUPNÉ: pro příchozí do 14 hod. 50 Kč /od 14 hod. 100 Kč / pro příchozí od 22 hod. 50 Kč
děti do 15 let, ZTP a ZTP/P VSTUP ZDARMA
Partneři akce
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