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Úvodní slovo redakční rady
Vážení a milí občané obou částí naší obce,
v pátém vydání Palkovických listů najdete opět
spoustu informací o dění v naší vesnici. Tentokrát
nebudeme dopředu avizovat témata, o kterých se
můžete dočíst uvnitř listů, protože věříme, že je
prolistujete a přečtete celé. Zastavíme se tentokrát jen u tématu školy, která si úvodní upoutávku
vzhledem ke svému výročí určitě zaslouží. O dění
ve škole se můžete pravidelně dočítat v jednotlivých číslech, ovšem tohle vydání je v tomto směru
tak trochu výjimečné. Shrnuje totiž patnáctiletou
historii školy. Ač se to zdá být jako včera, je to už
patnáct let, co jsme za velké slávy otevřeli budovu
nové školy. K tomuto tématu je i rozhovor, který

tentokrát připravil náš kolega, dlouholetý člen redakční rady Palkovických listů z dob minulých, pan
Vilém Vlk. Patří mu velký dík za to, že oslovil jednu
z osob, která stála u zrodu nové školy. Stejně jako
on stál před léty u zrodu našich listů. Docela milé,
a tak trochu i symbolické.
K létu patří prázdniny a k prázdninám sluníčko,
teplo a odpočinek. Přejeme vám, aby tohle léto
bylo pro vás bezstarostným obdobím a abyste
měli spoustu důvodů pro šťastný a spokojený život v naší krásné obci. K tomu pevné zdraví a hodně rodinné pohody.
Jménem redakční rady
Ing. Tomáš Huďa
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OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
máme za sebou již větší polovinu roku 2017, je to
neskutečné, jak ten čas rychle letí. Proto mi dovolte,
abych opět využil příležitosti a seznámil vás s aktuálním děním v obci. Primárně mám na mysli investiční akce, které zajímají téměř každého z vás. Největší
z nich je výstavba IV. etapy kanalizace, která se pomalu přehoupla do své druhé poloviny a během
podzimu by mělo být hotovo. Následovat budou
opravy místních komunikací, což se podaří snad
ještě před zimou. Ke konci se také blíží výstavba
chodníku na Myslíku, čímž dojde téměř k úplnému
propojení obce podél komunikace III/4848. Skoro
u konce je i výběr zhotovitele na dostavbu chodníku v lokalitě Tomis a také kolem hospody u Myšáka.
Pokud se vše podaří, hotovo by mohlo být ještě letos. Na všechny tři výše uvedené akce obec získala
významnou dotaci.

Mezi další akce drobnějšího charakteru pak patří zřízení celkem devíti nových odpočinkových míst
v obci s lavičkami a odpadkovými koši, což zajisté ocení ti z vás, kteří se po obci rádi procházejí (viz foto). U svého konce je také oprava fasády
kaple a márnice na Myslíku. Nová podoba kaple je na titulní straně listů a osobně si myslím, že
se velmi povedla. Kaple nyní působí velmi čistým
a reprezentativním dojmem, má úctu k historii
a zároveň kombinuje některé současné prvky. Na
Myslíku dále započala oprava dvou soch sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. V Palkovicích pak
probíhají menší stavební úpravy v budově školy, kde vzniká nová učebna/laboratoř chemie a fyziky a také nová kmenová učebna. Opět se jedná

o dílčí optimalizaci prostor ve škole, která reaguje
na rostoucí počet žáků.
V měsíci červnu také probíhal výběr nejvhodnější podoby nového Komunitního centra v Palkovicích, ke kterému se mohli vyjádřit zastupitelé
i občané, Mezi čtyřmi návrhy byl vybrán návrh
architekta Karla Janči z Rožnova pod Radhoštěm
(viz vizualizace), se kterým již započala spolupráce na dopracování návrhu do projektové dokumentace ve všech stupních. V lokalitě plánovaného
komunitního centra pod hřbitovem se také můžete
pomalu těšit na nová parkovací místa.
Investičních akcí je samozřejmě více, o řadě
z nich jsem zde psal již dříve, další se připravují,
a jakmile to bude aktuální, určitě zde přineseme
nové informace.
Na závěr svého „slova“ bych vás všechny srdečně pozval na XIV. Obecní dožínky, které zajisté budou letos opět stát za to! Přeji všem hezký zbytek
léta.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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INFORMACE PRO OBČANY

Vážení spoluobčané
jako správce kanalizace bych chtěl tímto, reflektovat na vaše chování k naší společné kanalizační síti.
Určitě víte že kanalizace je spádová, a tudíž,
co do ní spadne, posléze doputuje k některé naší
přečerpávací stanici, kterých máme prozatím pět
a další tři nám ještě přibudou. Tyto stanice nám
přečerpávají splašky do větší výšky, a potom dále
opět putují samospádem až do čističky ve Sviadnově nebo do Kozlovic.
Prosím všechny, kdo doma uklízí, ať už naše
drahé polovičky anebo naší nazlobení muži, než
vylejete kbelík do odpadu, podívejte se, co vyléváte, neboť potom nás všechny společně, oprava zaseklých čerpadel stojí nemalé peníze, nemluvě o tom, že se to skoro vždy stává odpoledne
nebo o víkendech a naší pracovníci musí obvykle
v noci nebo za průtrže mračen dolovat čerpadla
z jímek. Jedná se o vlhčené papírové kapesníčky,
mopy, trička a různé panské a dámské doplňky,
které projdou přes vaše WC. Tyto věci zaručeně
naše čerpadla nestráví a zastaví se. Poslední mop,
který připlaval do přečerpávací stanice u Trafa, stál
obecní pokladnu třicet tisíc korun za opravu zni-
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čeného čerpadla. A stačí tak málo. Jenom před vylitím ponořit vaši ručku do kbelíku a zkontrolovat,
kde máte uklízecí materiál.
Jistě víte, že vlastníme kameru, kterou se můžeme v rozsahu do padesáti metrů podívat, kdo
je připojený, nepřihlášený nebo, kdo si dešťovou
vodu připojil do naší kanalizace. Ruku na srdce,
kdo nemá čisté svědomí, ať učiní nápravu, neboť opět platíme z obecní kasy peníze za balastní vodu tj, za čistou vodu, která se v období dešťů

objevuje ve zvýšené míře. Občas, když nás uvidíte
u vás, tak většinou je to na přátelské upozornění
z místa bydliště nebo jenom běžná kontrola. Jsme
rádi, že s námi ve většině případech spolupracujete. V případě zjištění problému nás kontaktujte
přes Obecní úřad, pokud je to v naších silách pomůžeme nebo poradíme. V rámci inspirace přikládáme pár fotografií, co všechno jste do naší kanalizace schopní odložit.
Za správu kanalizace Josef Lukeš

Obecní kalendář 2018
Ačkoliv je tento rok teprve v polovině, Obec Palkovice již intenzivně připravuje kalendář
na rok 2018. Pokud máte pěkné foto z pohledů na naši obec,
zašlete je prosím nejpozději do 20. 9. 2017
na e-mail: mmertova@palkovice.cz

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
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 229 televizí, 100 monitorů a 2 556,00 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 107,01 MWh elektřiny, 5 392,68 litrů
ropy, 490,36 m3 vody a 4,54 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 23,23 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 101,02 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 životníh 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, Asekol a.s.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
Školní rok 2016/17 ve škole v Palkovicích

Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo naši školu 269 žáků. Z 9. třídy vychází 21 žáků, všichni
jsou přijati na střední školy. Ve 2. pololetí prospělo všech 269 žáků, z toho 171 s vyznamenáním. Se
samými jedničkami prospělo na 1. stupni: v 1.tř. 30
žáků, ve 2.A 5 žáků, ve 2.B 7 žáků, ve 3.A 5 žáků,
ve 3.B 8 žáků, ve 4.tř. 3 žáci, v 5.tř 7 žáků, na druhém stupni v 6.A Karolína Lenka Bužková a Ondřej Morys, v 6.B Magdaléna Jursová, Alice Vraníková, v 7.tř. Matěj Minarčík a Vendula Veselková,
v 9.tř. Hana Polášková a Kateřina Žváková. Za reprezentaci školy, za výborný prospěch a zodpovědnou práci bylo ve 2. pololetí uděleno celkem 113
pochval třídního učitele a 9 pochval ředitele školy za svědomité plnění školních povinností, práci
pro třídu a reprezentaci školy. Za špatnou pracovní morálku a nevhodné chování bylo uděleno celkem 13 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele a 12 důtek ředitele školy. Jeden žák byl
za agresivní chování hodnocen sníženým stupněm
z chování.
Naši žáci byli úspěšní i ve sportovních a vědomostních soutěžích. V celostátním kole soutěže
Mladý zahrádkář získaly žákyně 7. třídy Vendula Veselková 13. místo a Alice Vraníková 22. místo (obě 1. místo v okresním kole). V krajských kolech soutěží se umístili: Biologická olympiáda –
2. místo Vendula Veselková 7.tř.; (1. místo
v okresním kole); Zeměpisná olympiáda – 6. místo
Vendula Veselková 7.tř.; Olympiáda v českém jazyce
– 17. místo Kateřina Žváková 9.tř. (2. místo v okresním kole); Sportovní gymnastika – 2. místo Jan
Provazník 5.tř. (1. místo v okresním kole), 2. místo Vanda Gřesová 7.tř. (2. místo v okresním kole).
V okresních kolech byli dále úspěšní: Matematická olympiáda - Daniel Čech, Magdaléna
Jursová 6.B; Pythagoriáda – Ondřej Morys 6.A,
Magdaléna Jursová 6.B; Matematický klokan –
1. místo Alice Vraníková 7.tř.; Biologická olympiáda – Magdaléna Jursová 6.B; Adéla Chýlková a Samuel Krpec 8.tř.; Dějepisná olympiáda –
Michal Vladimír Bužek 9.tř.; Sportovní gymnastika
– 1. místo Jan Ryška 6.B, 3. místo Kristina Gřesová
8.tř; Miniolympiáda v AJ – Adam Šrámek 5.tř.; Jazyky hrou - konverzační soutěž v NJ – 1. místo Ma-

těj Minarčík 7.tř., Hana Polášková 9.tř.; Konverzační
soutěž v NJ – 3. místo Matěj Minarčík 7.tř., 5. místo
Adam Rajnoch 9.tř; O pohár Čeladenské ovečky –
3. místo Jan Ryška 6.B; Dopravní soutěž mladých
cyklistů – 1. místo Kristina Gřesová a Adéla Chýlková 8.tř., 1. místo Michal Vladimír Bužek a Ondřej Šnajder 9.tř.; Přebor Povodí Ondřejnice v atletice – Laura Kubačáková 7.tř. 1. místo v hodu, Jakub Kučera 7.tř. 2. místo ve skoku dalekém, 2. místo ve vytrvalostním běhu, Alexandra Radová 7.tř.
2. místo v hodu, Alena Mikešová 7.tř. 2. místo ve
vytrvalostním běhu, Anna Talová 9.tř. 3. místo ve
vytrvalostním běhu, Kristina Gřesová 8.tř. 3. místo
ve sprintu; Western a koně očima dětí – Jan Ryška
6.B; Karaoke Brušperk- 1.místo Matěj Minarčík 7.tř.,
3. místo Renáta Iceli 8.tř., ocenění poroty Adam
Hajdušek 7.tř.
V soutěži České televize U6-Úžasný svět vědy
reprezentovali naši školu žáci Matěj Minarčík
a Vendula Veselková ze 7. třídy, Eliška Kubalová, David Leňko a Kateřina Žváková z 9. třídy.
V soutěži České televize Bludiště reprezentovali naši školu žáci 7. třídy Vanda Gřesová, Rostislav Ježek, Eliška Mertová, Matěj Minarčík, Tereza Radová, Eliška Šotkovská a Eliška Václavíková,
z 9. třídy Michal Bužek, Tereza Kolouchová, Eliška
Kubalová, David Leňko, Vladimír Menšík a Hana
Polášková.
V krajském kole vědomostní soutěže PORG Ostrava reprezentovali naši školu žáci 5. třídy Aleš Janošec, Hynek Klečka, Alexandra Leňková, Marie
Mazurová a Amálie Tikalová.
Žáci 2. - 3. ročníku se na podzim zúčastnili plaveckého výcviku. V lednu se konal lyžařský výcvik
pro žáky 5. ročníku v Palkovicích, výcviku se zúčastnili také zájemci z 2. stupně. Žáci 4. - 9. ročníku bruslili v hale Polárka ve F-M. Pokračovali
jsme v mezinárodní spolupráci se školami z Bujakowa a Witkowic v Polsku. Žáci 2. - 5. ročníku
vyjeli na školy v přírodě do Trojanovic, na Horní
Bečvu, do Račího údolí a na hrad Svojanov. Žáci
7. a 8. ročníku absolvovali turistický kurz v Malenovicích, žáci 9. ročníku kurz sebeobrany. Žáci
1. - 3. ročníku se účastnili projektu MŠMT Hodina
pohybu navíc. Při školním branném dnu se žáci
7
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seznámili s ochranou člověka za mimořádných
událostí, pravidly 1. pomoci, obvazovými technikami, pravidly pro pobyt ve volné přírodě, pravidly chování v případech úniků nebezpečných
látek, chemické havárie, evakuace, epidemie
a pandemie. Pracovníci oddělení policie v Palkovicích připravili pro žáky dopravně preventivní akci,
hasiči z Palkovic pro děti z mateřské školy cvičný
poplach s výjezdem a pěnou ve školní zahradě. Ve
spolupráci se zahrádkáři vyjeli žáci na zájezdy do
ZOO Ostrava a na Floru Olomouc.
Žáci se zúčastnili také dalších vzdělávacích
akcí, např. Filipíny – za obry a trpaslíky, Planetárium,
Landek park, Společně na Lysou, Vánoční příběh
a jeho poselství, workshopů SOŠ Lískovecká
Frýdek-Místek, exkurze do VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY a.s, a dalších soutěží, např. Zlatá cihla, Zlatá cihlička, Přebor základních škol v šachu,
Pangea, Bezpečnost především, WOLFRAM, Memoriál Janka Ušiaka. Žáci se také zapojili do školního projektu Škola v proměnách času.

Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli
na vzdělávání žáků, a všem dalším zaměstnancům
školy, kteří zajišťují chod školy a stravovací služby. Děkuji všem, kteří škole pomáhají, dále Spolku
rodičů pod vedením pana Tomáše Podoly, školské
radě pod vedením paní Moniky Kozlové, oddílům
Sokola, místním hasičům, zahrádkářům a oddělení policie v Palkovicích za akce pro žáky, učitelce hudby paní Žídkové, která ve škole vyučuje hru
na klavír. Děkuji zastupitelům a radním obce, kteří
školu, její činnost i žáky podporují, včetně podpory zájmových kroužků ve škole v rámci prevence
sociopatologických jevů.
Mgr. Ivo Fišer,
ředitel školy

Školní projekt Škola v proměnách času
V letošním roce už uplynulo patnáct let od
doby, kdy byla v Palkovicích zbourána stará budova základní školy a vedle ní byla postavena budova nová. Protože nikdo ze současných žáků
neví, jak vypadala předchozí budova, jaké podmínky byly pro vyučování, co se dříve učily za
předměty…, připravili jsme školní projekt Škola v proměnách času, jehož cílem bylo jednak
seznámit žáky se školstvím od nejstarších dob
a srovnat ho se školstvím v současnosti, jednak
zavzpomínat také na pedagogické a nepedagogické zaměstnance, kteří v základní škole na
Myslíku nebo v Palkovicích působili.
Práce na školním projektu začaly již na počátku
roku. Abychom mohli do školy pozvat dosud žijící zaměstnance školy, kteří ve škole v Palkovicích
nebo na Myslíku v dřívějších letech působili, bylo
nutné probrat se dostupnými školními kronikami,
starými dokumenty, poznámkami a vypsat všechny pedagogické i nepedagogické zaměstnance a
období, kdy ve škole pracovali. K doplnění seznamu jsme také využili informací uvedených v knize
Palkovice a Myslík v minulosti a současnosti (do
roku 1988). Výsledkem bádání je seznam 253 zaměstnanců od roku 1946, kdy ve škole zača-

la učit paní Marie Bednářová, asi nejstarší dosud
žijící bývalý zaměstnanec školy. Překvapil nás tak
velký počet zaměstnanců, proto jsme od původní myšlenky pozvat všechny bývalé zaměstnance
museli ustoupit a vybrali jsme jen ty, kteří ve škole
na Myslíku nebo v Palkovicích působili pět a více
let a dosud žijí – došli jsme k číslu 56. Tito bývalí zaměstnanci byli všichni pozváni dne 2. května
2017 ke společnému vzpomínání na léta strávená
ve škole.
V únoru byli osloveni všichni žáci základní školy
a jejich rodiče s prosbou o zapůjčení co nejstarších
8
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Povykládat dětem o škole přišly paní Božena Krpcová, paní Marie Skurková a paní Jiřina Štefková.
Informace dětem doplnily také současné učitelky,
které ve staré budově školy učily nebo ji navštěvovaly jako žákyně základní školy.
Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili exkurze
v Obecné škole v Kozlovicích, žáci 5. třídy podnikli výjezd do zámku Kunín, ve kterém byl na
přelomu 18. a 19. století jeden z nejmodernějších
vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy, a do
Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku, kde se nachází stálá expozice věnovaná
životu a díle J. A. Komenského, „učiteli národů“,
z několika úhlů pohledu a se zaměřením na jeho
působení v letech 1618–1621 ve Fulneku. Žáci
5. třídy pak navázali na získané informace o školství
u nás a zpracovávali pak ve škole formou projektu
období Rakouska – Uherska za vlády Marie Terezie, některým žákům se podařilo podobiznu
Marie Terezie věrohodně kresbou zachytit. Vybraní žáci z 6. tříd navštívili Státní okresní archiv ve
Frýdku-Místku, kde v badatelně vyhledávali informace týkající se školy na Myslíku nebo v Palkovicích. Byla to pro žáky práce zajímavá, ale taky
namáhavá.
Žáci 2. A spolu s paní učitelkou Miroslavou Žídkovou si vytvořili v rámci školního projektu svůj
třídní projekt Stará škola. Rozhodli se, že se budou učit týden jako ve staré škole. Vystěhovali třídu – z moderně zařízené třídy zmizelo vše moderní, co šlo odnést, zůstaly jen holé zdi, pár starých
obrazů. Paní učitelka se oblékla dobově a některé děti taky. I na svačinu rodiče dětem nachystali

školních pomůcek, fotografií a věcí spojených se
základním školstvím, abychom sesbírané materiály mohli vystavit a žáci pak srovnat se současnými.
V březnu a v dubnu probíhala hlavní část projektu. Pro žáky prvního i druhého stupně byly
uspořádány exkurze do míst spojených s dřívějším školstvím, besedy s bývalými žáky nebo učiteli,
kteří se snažili dětem školu v dřívější době co nejvíce přiblížit a práce žáků s učiteli v různých předmětech.
Na prvním stupni proběhly besedy s paní Petrou Poláškovou, s babičkou Magdalény Chýlkové, s paní Jindřiškou Ondračkovou a s panem Jaromírem Poláškem, zaměstnancem Muzea Beskyd
ve Frýdku-Místku, na druhém stupni se uskutečnily besedy s panem Stanislavem Harabišem, s paní
Věrou Kahánkovou a s paní Jindřiškou Ondračkovou. Abychom dětem taky trochu přiblížili školu na
Myslíku, uspořádali jsme také jednu besedu pro
vybrané žáky 6. – 8. třídy přímo v bývalé škole.
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INFORMACE PRO OBČANY

zamýšleli nad tématy souvisejícími se školou: Škola v proměnách času, Moje vysněná škola, Zavedení povinné školní docházky – byl to dobrý nápad?
Uniforma ve školách ano, či ne?
Ve výtvarné výchově kreslili současnou nebo
bývalou budovu školy, třídy, pomůcky, obrázky ze
školních akcí, někteří se pokusili o vytvoření modelů bývalé a současné budovy školy.
V občanské výchově žáci 6. A vyhledávali
a zpracovávali informace o škole na Myslíku, žáci
6. B o škole v Palkovicích v letech 1872–2002 a žáci
7. třídy o škole v Palkovicích v letech 2002–2017, žáci
9. třídy se zabývali různými typy škol v České republice. Ve výchově ke zdraví žáci 6. a 7. třídy vyhledávali a sepisovali různé vtipy a citáty o škole,
v dějepise se žáci 8. třídy snažili jednoduše zachytit vývoj našeho školství až po současnost a žáci
9. třídy současný vzdělávací systém v České republice.
Vyvrcholením školního projektu Škola v proměnách času byla výstava, umístěná v přízemí školní budovy, kde mohli rodiče i veřejnost zhlédnout
všechny sesbírané exponáty – staré školní lavice,
tabule, staré školní potřeby, vysvědčení, fotoalba,
staré školní kroniky, na panelech staré fotografie,
práce žáků…
Výstava byla otevřena dne 2. května od 15.00
hod. do 17:00 hod, dále od 3. května do 5. května
v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.

chléb s máslem. Připravena byla rákoska, ukazovátko, staré obrazy. Součástí projektu byly i dobové tresty – ukázali si, jak se klečelo na hrachu. Během týdne si ukázali, že to, co je nyní běžné, dříve
děti nezažívaly. Začali v pondělí besedou s babičkou žákyně Magdalény Chýlkové, v úterý navštívili Obecnou školu v Kozlovicích, kde měli možnost
sednout si do starých lavic a dozvědět se spoustu informací o dávné době a ve středu se zastavil
ve třídě pan učitel Mirek Hnízdo se svou rákoskou.
Byl i o přestávce na dozoru, kde žáci korzovali po
chodbě a nikdo neměl čas se honit a dělat blbosti, sotva stihli posvačit. Ve vyučování se děti učily
klidně sedět s rukama za zády a poslouchaly frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu.
A závěr, který vyplývá paní učitelce z tohoto týdne? Děti mají rády řád, systém, bezpečí. Důležité
je vše skloubit dohromady tak, aby množství neohrozilo kvalitu práce. Platí zlatá pravidla „méně je
více“ a „co je jednoduché, je správné.“ Ne vždy je
důležité využívat spoustu různých metod a forem
práce v každé hodině, důležitější je pohoda a klid
ve třídě, aby se děti se zájmem učily.		
Další částí projektu byla práce žáků ve vyučování – buď samostatná, nebo s pomocí učitele –
a práce žáků doma. V hodinách českého jazyka
zpracovávali na prvním stupni zážitky z besed, exkurzí, z vyprávění rodičů nebo prarodičů, na druhém stupni k tomu přidali tvůrčí práce – žáci se
10
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si povykládat se současnými zaměstnanci školy.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem lidem,
kteří nám s realizováním projektu pomohli – vedení obce Palkovice, bývalým učitelům nebo žákům školy, kteří si pro děti připravili besedy, Muzeu Beskyd za zapůjčení exponátů na výstavu,
všem lidem, kteří škole zapůjčili nějaké materiály
na výstavu.
Jako příloha je připojen seznam všech bývalých a současných pedagogických i nepedagogických zaměstnanců (od roku 1946 po rok 2017)
školy na Myslíku nebo v Palkovicích. Omlouváme
se, pokud jsme nezachytili období, kdy ve škole
působili, u někoho úplně přesně a pokud jsme se
o někom nezmínili, protože jsme nenašli přesné
záznamy. Ještě bychom chtěli k seznamu dodat,
že v něm nejsou zaznamenáni osobní asistenti
žáků, neboť se u dětí neustále střídali.

Dne 2. května proběhlo ve 14 hodin slavnostní setkání bývalých zaměstnanců školy
a hostů. Po úvodním přivítání všech hostů panem ředitelem Ivo Fišerem a panem starostou Radimem Bačou řekli pár slov k nové budově školy
pan František Brix, bývalý ředitel školy, pan František Huška, bývalý starosta obce, a paní Věra Vašínková, bývalá senátorka – všichni tito lidé měli
na vzniku nové školní budovy velké zásluhy. Pak
zazpívali žáci školního pěvecké sboru několik písní o škole a rozkrájely se dva velké dorty – budova
staré a nové školy v Palkovicích a všichni přítomní hosté dostali jako vzpomínku na tento den pamětní listy. Dále už se hosté bavili bez řízeného
programu – měli možnost zhlédnout prezentaci
z fotek ze školy na Myslíku a ze staré i nové budovy z Palkovic, prohlédnout si budovu školy, neboť od 15:00 hodin do 17:00 hod. probíhal ve škole Den otevřených dveří, prohlédnout si výstavu ke
školnímu projektu Škola v proměnách času nebo

Mgr. Jitka Krpcová

Zaměstnanci základních škol v Palkovicích a na Myslíku
od roku 1946 po současnost (2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bednářová Marie
Štefek František
Kocián Zdeněk
Jalůvka Jaroslav
Rusková Drahomíra
Kaloč Jaroslav
Beránková Zorka
Beránek Milan
Matěnová Věra
Lorencová Jarmila
Lorenc Vladimír
Fiala Ferdinand
Bačová Drahoslava
Krčová Věra
Doležel Ivan
Janečková Libuše
Bárta Zdeněk
Juřica Antonín
Morys Antonín
Bačová Drahoslava
Červenka Pavel
Skoupá Miluše
Svobodová Jana
Skřídlovský Stanislav
Sasyn František
Bílská Ludmila

1946 – 1950, 1992 – 1995
1947, 1949 – 1977
1947 – 1948

1948 – 1982
1948 – 1965
1948 – 1952

1948 – 1949
1948 – 1949
1948 – 1950

1948 – 1950, 1953 – 1958

1949 – 1950
1949
1949

1949 – 1950, 1955 – 1980
1949 – 1953
1949 – 1950
1949 – 1965
1949 – 1950
1949 – 1950
1949 – 1953
1950 – 1952
1950 – 1952
1950 – 1951
1950 – 1951

1950 – 1952
1950 – 1970
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Bužek Oldřich
1950 – 1954
Bílková (Urbanová) Růžena
1951 – 1965
Kludková Libuše
1951
Stachura Jeroným
1951 – 1973
Grygar Jaromír
1652 – 1953
Grygarová Sylvie
1952 – 1954
Holubová Marie
1952 – 1955
Medlová Marie
1952 – 1954
Faldynová Markéta
1952
Chmel Ota
1953 – 1960
Jandová (Olšovská) Miluše
1954 – 1961
Tabachová Emilie
1954 – 1956, 1963 – 1988
Pastorová Eva
1954 – 958
Haluzík Jan
1954 - 1985, 1989 (2. pololetí)
Haluzíková Viktorie
1954 – 1957, 1975 – 1984
Szikulárová Ludmila
1955 – 1956
Kubáň Jan
1955 – 1961
Hájovský Valentin
1955 – 1961
Halata Radomír
1955 – 1994
Kvapilová Olga
1956 – 1957, 1958 – 1962,

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Hájovská Štěpánka
1957 – 1958
Rusková Hana
1958 – 1959
Maršálková Eliška
1958 – 1993
Rajnochová Taťána
1959 – 1960
Široká Milada 1959 – 1963, 1966 – 1967, 1973 – 1995
Ermisová Emilie
1960 – 1984

1964 – 1969, 1985 – 1991
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

1960 – 1969
Konečná Miroslava
Stoličková Jarmila
1960 – 1962
Pichová Marie
1960 – 1972
Bílský Alois
1961 – 1966
Vyvialová Alžběta
1962 – 1975
Černá Jiřina
1962 – 1973
Štěpaníková Vlasta
1962 – 1968
Kosturová Zdeňka
1962 – 1964
Planková Marie
1962 – 1979, 1981 – 2000
Kmošťáková Václava
1964 – 1989
Novotná Ivánka
1964 – 1966
Bužek Jan
1965 – 1966
Kubečková Jiřina
1966 – 1976
Kořínková Eva
1966 – 1975
Hlubková Šárka
1966 – 1968
Mičulková Iva
1968 – 1995
Nováková Věra
1968 – 1976
Žabenská Anna
1970 – 1972, 1973 – 1974
Nováčková (Gužíková) Miroslava
1973 – 1979
p. Bražinová
1973
Sabelová Marie
1973 – 1975
Brožová Jaroslava
1974 – 1982
Šťastný František
1975 – 1977
Pěluchová Eva
1975 – 1976
Vlková Alena
1975 – 1976
Jakobi Šárka
1976 – 1977
Thielová Jarmila
1976 – 1977
Ondračková Jindřiška
1976 – 2012, 2016
Charbulák František
1976 – 1977
Petřkovský Josef
1976 – 1977
Kupková Jitka
1977 – 1979
Štefková Jana
1977 – 2006
Holmová Jana
1978 – 1991
Zlá Věra
1981 – 1990, prosinec 1990 – červen 1991
Brix František
1982 – 2008
Krpcová Věra
1982 – 1985, 1987 – dosud
Hrabcová Olga
1982 – 1985, 1987 – 1994
Jalůvková Irena
1983 – 1989, 1992 – 2011
Slepičková Marie
1984 – 1986
Važíková Libuše
1984 – 1989
Skarková Ludmila
1985 – 1989, 1993 – dosud
Kmošťáková Vladimíra
1986 – 1987
Fáberová Šárka
1986 – 1987
Iceli Pavel
1988 – 1993
Liberdová Taťána
1988 – 1990, 1994
Spustová Renata
1989 – leden 1994
Lepková Milada
1989 – 1999
Puroňová Božena 1989 (místo p. Tabachové na zást.)
Kutěj Jiří
1989 – 1990
Kvapilová Zuzana
1989 – 1990, 1995 – dosud
Kostka Jiří
1990 – 1995
Zelinková Naděžda
1990 – 1994
Žurek Jan
1991 – 2007

106.
107.
108.
109.
110.

Kahánková Věra
Gorelová Alice
Hendrych Jan
Bílková Hana
Krpcová (Strachottová) Petra

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Bačová Olga
1995 – dosud
Zwardoň Martin
1995 – 1997
Síkora Roman
1995 – 1996
Hrůzková Milada
1995 – 2000
Nyklová Marta – nábož.
1995 – 2001
Lusková Irena
1996 – 2002
Kubalová Miroslava
1996 – dosud
Černoevičová Michaela
1996 – 1997
Kotásková (Sýkorová) Vratislava 1997 – 2002
Běčáková Marie
1998 – 2006
Malčik Petr
1999 – 2002
Krpcová Jitka
1999 – dosud
Bjolek Lukáš
2000 – 2008
Žídková Miroslava
2000 – dosud
Kurečková Dagmar – nábož.
2001 – 2003
Sasýnová Šárka – nábož.
2001 – 2004
Motáková Olga
2002 – 2014
Bolek Lukáš
2003 – dosud
Šmalcová Klára – nábož.
2004 – 2005
Malková Dana – nábož.
2005 – dosud
Pešová Renáta
2006 – 2007
Tomalík Pavel
2007 – dosud
Krpcová (Halatová) Hana
2007 – 2008, 2013 (ŠD)
Fišer Ivo
2008 – dosud
Šimoňáková (Nezhodová) Gabriela

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Janošcová Dita
Krpel Tomáš
Vraníková Barbora
Pindurová Šárka
Polášková Pavla
P. Wojnar Bronislav – nábož.
Chaloupková Denisa
Černohorská Martina
Juřicová Šárka
Mutinová Lidmila

1991 – 2004

1992 – dosud

1993

1994 – 2006

1994 – 1995,
2013 – 2014

2008 – 2014, 2016 – dosud
2008 – dosud

2011 – dosud

2011 – dosud

2012 – dosud

2013

2013 – dosud

2014 – dosud (i ŠD)

2014 – 2016

2014 – dosud

2015 – 2016

Školní družina:
146. Durďáková Elena
147. Xenie Rajnochová
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148.
149.
150.
151.
152.
153.

Kalmusová Jana
Eliášová Ivana
Radová Jana
Kubicová Romana
Spratková Ivana
Hradilová Lenka

1979 – 1994, 2002

1994 – 2002, 2005 – 2014
(nyní školka)

1998 – 2001

2002 – 2004

2008 – dosud

2010
2010

2011 – 2012
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154.
155.
156.
157.
158.

Žwáková Naděžda
Mutinová Lidmila
Kulová Silvie
Fatrdlová Martina
Šupinová Kateřina

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

2013 – 2015
2014 – 2016
2015 – 2016

2016 – dosud

2016 – dosud

Nepedagogičtí zaměstnanci školy
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

1948 – 1963
Lepíková Františka
Zemanová Františka
1950 – 1982, 1983 – 1990
Lančová Viktorie
1950 - 1951, 1963 – 1965
Hrabcová Julie
1954 – 1955
Stavinohová Marie
1954 – 1955
Hrnčárková Milada
1955 – 1957
Bártková Marie
1955 – 1968
Červenková Ludmila
1957 – 1969
Bílková Vlasta
1961 – 1966
Ondráčková Božena
1961 – 1962, 1963- 1968
Krétková M.
1962 – 1963
Pokludová Anna
1963 – 1965
Lančová Irena
1963 – 1964
Mamulová Anna
1963 – 1965
Vyvialová Anna
1964 – 1965
Bílková Anežka st. (Myslík)
1965 – 1979, 1990
p. Nováková
1965 – 1968
Kocúrková Anna
1965 – 1967
Volná Marie
1965 – 1972
Vítová Olga
1967 – 1969
Kožuchová Karla
1967 – 1995
Mališová Ludmila
1968 – 1983, 1987 – 1988
Nytrová Naděžda
1968 – 1993
Mičulková Božena
1968 – 1971
Šigutová Božena
1969 – 1983
Vyvialová Ludmila
1972 – 1977
Šupinová Jarmila
1972 – 1974
Kořenská Jarmila
1973 – 1975
Chýlková Ludmila
1975 – 1992
Bílková Anežka ml.
1975 – 1985
Olivová Marie
1977
Grossmanová Miroslava
1977 – 1978
Menšíková Jitka
1978 – 1980
Klimánková Věra
1978 – 1980
Bužková Danuše
1979 – 1985
Mališová Ludmila
1979 – 1983
Menšík Stanislav
1979 - 1980, 1993 - 1995
Bačová Marie
1980 – 1983
Augustin Kula
1980 – 1983
Bílková Jaroslava
1982 - 1984
Pochybová Alena
1983 – 2000
Kocichová Marie
1983 – 2003
Lepíková Marie
1983 – 1997
Koliba Petr
1983 – 1988
Radová Jana
1984 – 1986
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Pohludka Rostislav
Považanová Naděžda
Hlaváčová Jiřina
Kožuch Alois
Kellerová Eva
Vyvialová Bohuslava
Krpcová Marie
Wojnarová Ludmila
Masařová Věra
Pokludová Anna
Žídek Petr
Kuběnová Anežka
Ondrušáková Ludmila
Vyvialová Miluše
Čikóšová Jarmila
Stavinohová Marie
Kahánek Jaroslav
Vyvialová Martina
Muroň Zdeněk
Bílková Hana
Kolářová Eva
Kulová Hana
Gajdová Jana
Jurenková Hana
Hanzelková Marie
Vyvialová Pavla
Krpcová Markéta
Klečková Eva
Kocichová Vendula
Piskořová Jana
Kuběna Jan
Hudečková Vladimíra
Barošová Věra
Kocichová Libuše
Volníková (Kuchařová) Eva
Šupinová Veronika
Vyvialová Petra
Kubalová Jana
Linartová Simona
Hlaváčová Marcela
Rada Dalibor
Bílková Hana
Plesníková Iveta
Svatošová Markéta
Halešová Melánie
Dámková Věra
Rusinová Eva
Vyvialová Kateřina
Vávrová Hana
Eliášová Eva

1985 – 1988

1985 – 2004

1988 – dosud

1988 – 1993
1990 – 1992

1991 – dosud

1991 – 1992

1993 – 2016

1993 – 2002
1994 – 2016

1995 – 31. 12. 2001

1997 – 2006, 2013
1997 – 2003

1999 – dosud

2000 – 2008
2001 – 2003
2002 – 2010

2002 – dosud

2002 – 2013

2004 – 2013

2004 – 2007
2004 – 2016

2006 – dosud

2008 – 2014

2009
2009

2009 – 2012
2010
2010
2010

2011 – 2013
2012
2012

2013 – dosud

2013 – 2014
2013 – 2014
2013

2014

2014 – dosud
2014 – dosud
2014 – dosud

2015
2016

2016 – dosud
2016 – dosud

2016
2016
2016

2016 – 2017

2017 – dosud
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Škola v přírodě
V pondělí 12. června vyrazilo 36 dětí naší školy na týdenní pobyt do přírody. Žáci 3.A, a 4. třídy
strávili společně týden v malebném prostředí Račího údolí v Rychlebských horách. Mnozí z nich poprvé bez rodičů.
Po celý týden jsme se věnovali hlavně sportu,
stříleli jsme z luku, proběhl branný závod a také
jsme si ověřili odvahu při noční stezce. Uskutečnili jsme turistický výlet po okolí a na zámek Jánský
vrch v Javorníku. Děti kreslily, soutěžily, poznávaly přírodu, rozvíjely se hudebně i esteticky. Vzhledem k počasí, které nám velmi přálo, jsme strávi-

li vskutku týden v přírodě. Využívali jsme venkovní bazén. Největší školou však pro naše děti bylo
umět si uklidit věci, udržovat je v pořádku, ustlat
si postel, domluvit se s kamarády, umět ustoupit
či přizpůsobit se, být všude včas a podobně. A to
všechno bez rodičů. Nicméně všechno zvládly.
Poděkování patří všem, kteří k dobré pohodě
a klidnému průběhu týdne přispěli, dobrému zázemí ze strany majitelů chaty, kde jsme se cítili velmi dobře a hlavně pedagogickým pracovníkům,
kteří o děti pečovali doslova ve dne v noci.
Vedoucí akce Mgr. Věra Krpcová

Rozloučení se školou
Spolek rodičů při Základní škole v Palkovicích
společně s Agenturou OUKYDOUKY 29. 6. 2017
připravil v dopoledních hodinách v Základní škole v Palkovicích „Rozloučení se školou“. V rámci
přípravy na prázdniny si žáci místní školy mohli
vyzkoušet střelbu z luku, střelbu z praku, airbrush
– smyvatelné tetování, nízké lanové aktivity, střelbu ze vzduchovky, střelbu z foukačky, cornhole –

hod pytlíkem naplněným kukuřicí na cíl, slackline
– chůze po laně, bungee running – chůze s odporem gumového lana nebo BumperBall – plastové
koule „s nožičkama“. Nesmělo chybět ani sladké
studené občerstvení. Pevně věříme, že se podařilo
děti navnadit na prázdniny.
Bc. Jana Ručková, místopředsedkyně spolku

Rozhovor s paní Věrou Vašínkovou: Škola – jubilant
Dne 30. srpna 2002 byla v Palkovicích velká sláva. Za účastí našich občanů a hostů byla slavnostně otevřená naše moderní základní škola. Letos
uplynulo od této události 15 let, a protože velkou
zásluhu na stavbě nové školy má naše spoluobčanka, v té době senátorka horní komory parlamentu ČR, paní Věra Vašínková, položil jsem ji několik otázek.

Jak jste byla do této akce zainteresovaná Vy?
Od roku 1996 do roku 2002 jsem byla senátorkou našeho parlamentu, a proto se na mě tehdejší
starosta obrátil, zda bych s tímto pomohla. Pochopitelně ano, protože jsem na zdejší školu chodila
celých devět let. Jsem občankou Palkovic od narození, takže je to moje rodná vesnice a ta mi přirozeně přirostla k srdci – kdo by to pro svou rodnou
ves neudělal s radostí?

Jak vznikla myšlenka ke stavbě tohoto nového zařízení?
Začalo to tím, že se o to v prvé řadě staral
obecní úřad. Nejdříve chtěl starou školu přestavět,
ale pak přišel k takovému názoru, že než přestavovat starou školu, že by bylo lepší postavit školu
novou. U zrodu byl jak bývalý starosta pan Miroslav Žídek, tak i následující starosta Ing. František
Huška.

Jaký byl tedy úřední postup?
Takže jsme se dali do toho. Navštívili jsme
Okresní úřad ve Frýdku-Místku, kde byl přednosta
Ing. Jiří Kajzar. Ten byl této akci nakloněn. Jakmile byly potřebné podklady, tak jsme začali obcházet úřady kvůli financím, a to na různých ministerstvech v Praze. Nejdříve to bylo ministerstvo školství, pak to bylo ministerstvo financí, a protože obě
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ministerstva jsou v blízkosti Senátu, kde jsem úřadovala, tak se mi dost často dařilo obě ministerstva navštěvovat. Nebylo to mnohdy jednoduché,
protože často při těch návštěvách neměli úředníci
čas, jak se říká“ jedněmi dveřmi jsem vešla, druhými dveřmi jsem vyšla“. Výmluv od úřednic vždy
bylo dost. Ředitel odborů na ministerstvu financi pan Prokop byl naší škole nakloněn, a proto se
s ním velice dobře jednalo. Peníze se našly a se
stavbou školy se započalo.

banky v Praze. Naši školu také navštívili pan Prokop z ministerstva financí, protože ten byl takový
nejdůležitější člověk v celé akci, který rozhodoval,
zda se ty peníze mají dát či nikoliv, zda je to nutné či není nutné.
Hodně se tehdy v obci debatovalo, zda tato
škola není moc velká?
To tehdy zajišťoval obecní úřad, protože ten
věděl, kolik obyvatel a děti tady má, včetně těch,
co se zde přistěhovali. Já si dnes myslím, že by nebylo na škodu, kdyby ta škola dnes měla o dvě či
tři třídy více, protože mohlo být celé přízemí mateřská škola, také jídelna mohla být trochu větší
a že se tam mohly pořádat kulturní akce pro školu,
protože na akce, kde vystupují děti jak z mateřské
školky, tak i ze školy, chodí většina rodičů i prarodičů a je vždycky plně obsazeno.

Jak to dále pokračovalo v naší obci?
Nejdříve se postavila budova nové školy v těsné blízkosti té staré, kde se samozřejmě stále učilo. V polovině června 2002 se k velké radosti všech
žáků předčasně ukončila školní výuka a hned na
to se započalo s citlivým bouráním budovy staré
školy tak, aby nový školní rok mohl začít 1. září už
v nové škole. A to se také podařilo. Na konci srpna
2002 se tak nová škola mohla slavnostně otevřít.
Mezi hosty tu byli lidé z ministerstva financí
i z ministerstva školství. Za Senát se zúčastnili místopředseda pan Zdeněk Vojíř a za Poslaneckou
sněmovnu pan Lubomír Zaorálek. Budovu posvětil biskup Mons. František Václav Lobkowicz, který
ještě celebroval mši svatou v našem kostele. Bylo
to velmi příjemné i dojemné, občanů se tam sešlo dost a děti 1. září mohly nastoupit do nových
tříd. Mnohé obce nám záviděly, že máme takový
skvost.

Kdo si ještě dle Vašeho mínění za celé dílo
zasluhuje uznání?
Rozhodně bývalý ředitel školy Ing. František
Brix, který odvedl kus poctivé práce na té škole, protože celá ta výstavba školy při současném
učení v ní, kdy tam už řemeslníci pracovali, zůstala na jeho bedrech, jelikož to musel vše organizovat. Nebýt toho, že byla velmi dobrá spolupráce
s obecním úřadem, by to sám asi nezvládl.“
Na závěr se paní senátorka Vašínková svěřila,
že má radost, že se přičinila o stavbu nové školy,
do níž chodí i její vnuk Martin.

Byli se na naši školu podívat i nějací významní hosté?
Z ministerstva školství se byl několikrát podívat
pan Soural, který pocházel z Českého Těšína a také
tady jednou byl na prohlídce z ministerstva financí pan Jiří Rusnok, dnes guvernér České národní

Rozhovor jsem připravil pro vzpomínku té naší
starší generace a také pro sdělení mladší generaci, která se dnes ve škole učí, aby věděla, za jakých
podmínek se jejich “svatostánek“ rodil.
Vilém Vlk
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
Po roce se u nás
v Palkovicích konal
v sobotu 15. července ve volnočasovém
areálu za tělocvičnou již potřetí Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti. Celému festivalu předchází velká
a pečlivá příprava
a všichni jak organizátoři, tak i soutěžící věří v to, že akci
bude přát počasí.
Předpovědi nebyly pro tento ročník
moc příznivé, nakonec ale vše proběhlo i přes dvě malé
přeháňky dobře.
Už od časných
ranních hodin se
soutěžící scházeli, aby
vyzdobili své stánky
a připravili vše potřebné k vaření guláše. Mezitím dorazili
také členové poroty pan Artur Kubica,
moderátor Českého rozhlasu, který byl zároveň
i moderátorem celé akce. Pan Lukáš Hirka, novodobý válečný veterán a pan Břetislav Skoczek,
majitel kulinářského studia Ateliér jídlem v Praze...
a mohlo se začít.
V 9 hodin celou soutěž o „nej guláš“ zahájil
starosta obce Radim Bača a místostarosta David Kula společně s celou porotou. Porota byla
v letošním roce opravdu velice pečlivá a přísná.
Hodnotila vše, co se týkalo výzdoby, vůně, chutě,
postupu vaření, zkrátka celkový dojem i výzdobu
stánku. Tím, že nikdo z poroty soutěžící neznal,
hodnocení bylo opravdu nezávislé a spravedlivé,
jen pouze dle jejich uvážení.
Vybrat ten nejchutnější guláš měli za úkol,

kromě poroty také
návštěvníci
festivalu. V soutěži se
představilo letos 11
týmů: Myslivci, Volejbalisté, Osadníci, Chovatelé, Holky
v akci, Štola, Hokejisté, Porabka (Polsko), TJ Sokol Myslík, Chlebíci a Kanci.
Od 13 hodin začal kulturní program ve kterém se
představila Dechová hudba Kozlovice,
Dechový
orchestr
z polské Porabky,
Dechová hudba Kobeřanka z Kobeřic
a na závěr vystoupila Vlčnovjanka.
Lidé, kteří na festival přišli mohli kromě vynikajících gulášů a jiného občerstvení ochutnat také
piva z různých minipivovarů. Zastoupeny byly Hukvaldy,
Koníček z Vojkovic, Nachmelená opice z Krnova,
Brabčák z Vratimova, Slezský pivovar z Havířova,
Palačov, Frýdecký Florián a Radas.
Po vystoupení Vlčnovjanky následovala pivní
soutěž a pak došlo k samotnému vyhlašování výsledků ve vaření guláše. Vyhlašování se ujal člen
poroty pan Břetislav Skoczek.
Porota hodnotila takto: první Chovatelé se
svým mufloním gulášem, druzí Osadníci a třetí
skončili Myslivci.
U veřejnosti vyhráli Myslivci se svým dančím
gulášem, druzí byli Volejbalisté a třetí místo obsadili Chovatelé.
Všichni soutěžící dostali na památku vařečku a upomínkový předmět. Výherci pak obdrželi
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v obou kategoriích putovní pohár a další ceny –
sele, bečku piva a propagační materiály obce.
Celodenní program zakončila zábava se skupinou Krakatit.
Na závěr je potřeba poděkovat organizátorům

a především soutěžícím, kteří mají velký podíl na
úspěšnosti celé akce. Samozřejmě děkujeme všem
návštěvníkům za účast a příští rok snad opět na
viděnou!
Petra Opělová

17

5/2017

18

5/2017

Dětský program na akci III. Festival dechovek,
pivní a gulášové slavnosti
Kdo neměl plnou pusu, mohl si jít zahrát do
kapely. Náš dětský orchestr chvílemi hlasitostí konkuroval hlavnímu ozvučenému programu, ale děti
hrály a zpívaly s chutí a elánem, a často se přidali i
rodiče. Byla také vyrobena spousta hudebních nástrojů – bubínky, chrastítka, benja i tamburíny. Dva
skákací hrady a koník, který zájemce povozil, byli
dalším doplňkem pestrého programu. Děkuji všem,
kdo přišli, ocenili naši snahu, a především všem
dobrovolníkům, kteří zcela nezištně a ve volném
čase s programem pomáhali.
Za kulturní komisi Štěpánka Pavlíčková

Třetí ročník festivalu u vás vzbudil velký zájem
a také počasí nám nakonec přálo. Naší snahou bylo
přenést celý festival pestrých chutí a hudby do dětského programu. Proto se v našem dětském koutku, jak někteří označovali prostor za prolézačkami,
děti stávaly hudebníky, kuchaři a v neposlední řadě
také skokany.
Kuchaři měli možnost nazdobit si palačinku podle své chuti, a i když fronta na palačinky sice chvílemi narostla, všichni dobrovolníci se opravdu snažili
a snad nakonec vykouzlená dobrota dětem čekání
vynahradila.
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Obecní dožínky budou letos již počtrnácté
Obecní dožínky, letos 19. srpna od 12 hodin,
opět nabídnou spoustu výborné zábavy, prostor
pro společná setkávání, zábavné atrakce, bohatý
dětský program a k tomu jako tradičně bohatý výběr občerstvení, které opět zajistí spolky v obci.
Těšit se můžete tradičně na vystoupení dechové kapely Palkovjanka, skupinu Holki a zpěváky
Sebastiana, Janka Ledeckého a Dalibora Jandu. Zlatým hřebem večera pak bude vystoupení

místní skupiny LOF Myslík, které bude zakončeno
ohňostrojem. Následovat bude taneční zábava se
skupinou Salto rock, kterou si budete moci užít až
do pozdních nočních hodin.
Opět budeme rádi, pokud na akci dorazíte co
nejdříve. Pokud dojdete do 14 hodin, bude vstupné činit pouze lidových 50 Kč. Poté již vstupné
bude činit 100 Kč. Těšíme se na vás!
Kulturní komise

Dětský program na dožínkách bude opět velmi bohatý
Znáte Aloise Vemeno? Nebo Bedřicha
Voháňku? Pokud ne, přijďte se s nimi seznámit na dětský program XIV. Obecních dožínek. Jejich hlavní vystoupení se
uskuteční ve 14 a následně v 18 hodin.
Najdete nás před tělocvičnou, a kromě
zmíněných Klaunů na volné noze, kteří vás naučí klaunské a žonglérské dovednosti a další legrácky, se můžete těšit
také na pískohraní, malování na obličej
a další zábavné aktivity pro děti i dospělé. Těšíme se na vás, tak se nezapomeňte zastavit.
Kulturní komise
20
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SAMOSPRÁVA
Hospodaření obce

V těchto letních měsících jsme se rozhodli
věnovat tématům zvláště zajímavým. Když jde
o naše finanční prostředky měli bychom mít přehled jak starosta, místostarosta, obecní rada či
zastupitelé mohou nakládat s majetkem obce či
finančními prostředky obce.

orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit
a předložit své nabídky. Jak bude znít konkrétní
text záměru, záleží do jisté míry na uvážení obce,
přičemž zákonu neodporuje ani varianta, kdy v záměru bude uvedeno, za jaký konkrétní pozemek
má být pozemek obce směněn. Nicméně i v tomto
případě lze doporučit záměr formulovat tak, aby
byl ponechán prostor pro nabídky případných jiných zájemců. O samotném vyvěšení záměru nemusí rozhodovat zastupitelstvo obce, pokud si
tuto pravomoc samo nevyhradilo. Ze zákona se
jedná o zbytkovou pravomoc.
Co se týká schválení smlouvy, o té musí zastupitelstvo rozhodnout (neboť obec nabývá nemovitý majetek), přičemž je nutné, aby zastupitelstvo schválilo alespoň všechny podstatné náležitosti, které by směnná smlouva měla obsahovat (tj. identifikaci stran, identifikaci směňovaných
pozemků a vůli stran směnu provést). Je vhodnější, aby zastupitelstvo obce schválilo celý text
smlouvy.

Obecné dotazy týkající se hospodaření obce
Má obec povinnost nechat si před koupí vypracovat znalecký posudek o ceně kupované
nemovitosti?
Obec nemá povinnost nechat si vypracovat
znalecký posudek o ceně kupované nemovitosti,
avšak měla by nabývat majetek za cenu obvyklou
(k jejímuž zjištění slouží nejen znalecký posudek,
ale i jiné způsoby, viz níže).
Podle zákona o obcích: „Při úplatném převodu
majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která
je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé
musí být zdůvodněna“. Zákon tuto povinnost sice
výslovně vztahuje pouze na úplatný převod majetku obce třetím osobám, je však třeba ji přiměřeně aplikovat, i pokud obec sama určitý majetek
nabývá, což vyplývá z obecného požadavku hospodárného nakládání s obecním majetkem, (tzn.,
že majetek by obecně neměl být nabýván za cenu
vyšší, než je cena obvyklá).
Cenu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, lze určit podle zákona o oceňování majetku na základě znaleckého posudku. Tuto cenu je
však možné určit i jinými vhodnými způsoby, např.
v případě nemovitého majetku srovnáním nabídek
realitních kanceláří na obdobné pozemky v dané
lokalitě (v obvyklé ceně se přitom odráží aktuální
stav nemovitosti i případné „právní vady“ na věci
váznoucí, např. zástavní práva apod.).

Je nájemní smlouva, kterou obec pronajímá obecní pozemek fyzické osobě, veřejnou
listinou? Musí být kopie takové smlouvy na
žádost třetí osoby poskytnuta?
Nájemní smlouva je uzavírána v samostatné
působnosti a obec v rámci tohoto soukromoprávního vztahu vystupuje v rovném postavení vůči
nájemci, uzavřená smlouva tak nemůže být veřejnou listinou, nadanou presumpcí (předpokladem,
domněnkou, pravděpodobností) správnosti svého
obsahu.
Nicméně i přes uvedený fakt je nutné tento dokument žadateli poskytnout v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Územní
samosprávné celky mají podle této právní úpravy
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, přičemž není rozlišováno, zda jde
o působnost přenesenou, či samostatnou. Obec
tak musí pouze zvážit, zda dokument neobsahuje údaje, které jsou chráněny příslušnými zákony
(např. údaje osobní), a které by žadateli neměly
být poskytnuty.

Může obec směnit konkrétní nemovitost
za jinou (pozemek za pozemek), tj. zveřejnit
záměr, že smění pozemek A za pozemek B?
Podle zákona o obcích je obec povinna i v případě směny nemovitostí zveřejnit záměr po dobu
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném
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bídnout uzavření kupní smlouvy), lze zveřejnění
záměru v této věci jen doporučit.

Konkrétně v případě požadavku na kopii nájemní smlouvy je ovšem také nutno uvést, že nájemce jako příjemce veřejných prostředků (veřejným prostředkem je třeba chápat i pozemek, který
obec nájemci pronajímá) požívá snížené ochrany
osobních údajů. Zákon o svobodném přístupu k
informacím totiž stanoví, že „povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Základní osobní údaje se
poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků“.

Je nutné zveřejňovat záměr, jde-li obci
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí?
K smlouvě o smlouvě budoucí uvádí občanský zákoník, že: „Smlouvou o smlouvě budoucí se
nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání
v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí
smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným
způsobem.“ Z tohoto důvodu je nutné pohlížet na
tuto smlouvu jako na dispozici s majetkem zákona o obcích, zveřejnění záměru smlouvu uzavřít
je nezbytné, neboť vůle obce je utvořena zásadním způsobem již ve fázi před uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí (a poté je naopak dispoziční volnost obce již značně omezena vynutitelným
nárokem druhé smluvní strany na uzavření dané
budoucí smlouvy). Pokud by se při uzavírání budoucí smlouvy změnily podmínky nebo subjekt
oproti znění smlouvy o smlouvě budoucí, bylo by
nutné záměr zveřejnit opětovně. V záměru je třeba uvést vlastní majetkoprávní úkon (prodej, směna, darování…).

Konkrétní příklad
V důsledku špatné správy majetku ze strany starosty přišla obec o cca 100.000,- Kč. Je
možné po něm vymáhat tyto peníze?
Po bývalém starostovi se lze domáhat náhrady škody, kterou svým konáním či opomenutím
obci způsobil – starosta odpovídá za škodu, kterou obci způsobil porušením své právní povinnosti, podle občanského zákoníku; došlo-li tedy
v daném případě k takovému porušení povinnosti,
může obec náhradu škody soudně uplatnit.
Podle zákona o obcích je obec mj. dokonce
povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody.
A priori nelze vyloučit ani případnou trestněprávní odpovědnost bývalého starosty (např. trestný
čin porušení povinnosti při správě cizího majetku),
kvalifikované posouzení by však příslušelo orgánům činným v trestním řízení, na něž se lze v této
souvislosti obrátit, existuje-li důvodné podezření
ze spáchání trestného činu.

Musí obec v případě prodloužení nájemní
smlouvy na dobu určitou zveřejňovat záměr
dle zákona o obcích?
V případě prodloužení nájemní smlouvy by
obec měla zveřejnit záměr pronajmout nemovitý obecní majetek, neboť se jedná o podstatnou
změnu smlouvy. Pro povinnost uvedenou v zákoně o obcích je totiž rozhodné, že na základě úmyslu obce má dojít k uzavření smlouvy, týkající se
obecní nemovitosti; to je přitom i případ prodloužení platnosti nájemní smlouvy.

Nakládání s majetkem obce

Jaké informace musí obsahovat zveřejněný
záměr podle zákona o obcích?
Podle zákona o obcích je třeba nemovitost
v záměru označit údaji podle zvláštního zákona,
jímž je katastrální zákon. Jelikož se ale povinnost
zveřejnit záměr vztahuje na jakoukoliv nemovitost,
tedy i ty neevidované v katastru nemovitostí, je
třeba tyto jednoznačně identifikovat jiným vhodným způsobem (např. katastrální údaje o pozemku, kde se nachází, vyznačení na mapě, fotografie). Záměr jako takový musí splňovat podmínku
určitosti, tj. kromě specifikace nemovitosti je nutné uvést zamýšlený majetkoprávní úkon (zda chce
obec nemovitost prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku). Není naopak třeba blíže uvádět podmínky, za nichž je

Záměr právního jednání a jeho zveřejňování
Je nutné zveřejňovat záměr, jde-li obci
o zřízení věcného břemene k nemovitosti?
Dohoda o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni nespadá do taxativního výčtu majetkoprávních úkonů v ustanovení zákona o obcích,
záměr tedy není nutné zveřejňovat.
Je nutné zveřejňovat záměr v souvislosti
s dohodami o předkupním právu?
Judikatura v této věci dosud mlčí, jelikož však
uzavřením dohody o předkupním právu dochází
k omezení vlastníka v budoucím nakládání s nemovitostí (musí příslušné osobě přednostně na22
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obec ochotna uzavřít smlouvu, nebo podmínky
pro podávání nabídek či vyjádření. Pokud by záměr neobsahoval potřebné údaje, byl by následný
majetkoprávní úkon od počátku neplatný, stejně
jako kdyby ke zveřejnění nedošlo.

Který orgán je příslušný k projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
a v jaké lhůtě zprávu projednává?
Tato zpráva je součástí závěrečného účtu obce.
Jeho projednání je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva. Závěrečný účet obce projedná zastupitelstvo vždy do 30. června následujícího roku.

Přezkoumávání hospodaření obce
Kdo přezkoumává hospodaření obcí a svazků obcí?
Obec nebo svazek obcí mohou zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo
o přezkum požádat příslušný krajský úřad. Krajský
úřad hospodaření obce přezkoumá také v případě, že obec o přezkoumání nepožádala, ani tento
úkol nezadala auditorovi.

Dokdy je obec povinna požádat krajský
úřad o přezkoumání hospodaření nebo mu
oznámit, že tento úkol zadala auditorovi?
Do 30. června příslušného kalendářního roku.
V příštím čísle se zaměříme na uzavírání smluv
a obecně závazné vyhlášky. Celý seriál uzavřeme
v sedmém čísle nejrozsáhlejší, ale dovedu si představit, že pro Vás občany nejzajímavější kapitolou
o právech občanů. Zde také zabrousíme do oblasti poskytování informací.
Ing. Tomáš Huďa a Bc. Jana Ručková

V jaké lhůtě musí obec podat informaci
o opatřeních přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření?
Tato lhůta činí 15 dní ode dne projednání zprávy zastupitelstvem.

Zpracováno z elektronické publikace „300 praktických otázek
a odpovědí pro starosty obcí“, Svaz měst a obcí 2014.
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SPORT
Volejbalový oddíl v sezóně 2016/17
Ukončili jsme další sezónu a mou povinností
je zhodnotit naše výsledky a činnost v minulém
roce tak, abychom se mohli motivovat do další práce. Náš oddíl s aktuálně 124 aktivními členy, kteří zaplatili nemalé členské příspěvky, se
účastnil řady soutěží na úrovni okresu, ale i kraje. Z mého pohledu bych vypíchl zejména družstvo starších žaček, které se neztratily v krajském přeboru a v konkurenci 28 družstev skončily dvanácté. Ostruhy v kraji získávaly naše kadetky a mládežníci se zapojili i do řady okresních soutěží, které jsou organizovány jako soutěže trojiček, šestičlenných družstev či pohár Lumíra Hajduška. Úspěchy získávali i naši nejmenší,
a to na poli takzvaného barevného minivolejbalu.
Družstva dospělých hrála krajský přebor, kde se
muži i ženy dostali do finálové skupiny a obsadili – ženy šesté místo (z 17) a muži druhé místo (z
16). Béčko mužů pak obsadilo v okresním přeboru
5. místo z 11 družstev.

fety při obecních akcích). Organizování tradičních turnajů (vánoční, velikonoční) a v neposlední
řadě tradiční maškarní Volej bál. Díky entuziazmu
šéftrenérky mládeže se konalo i každoroční soustředění našich mladých nadějí v Raškovicích.
Určitě jsem na řadu věcí zapomněl, co je však
důležité, a na co bych zapomenout neměl je po-

Z vlastních řad se nám podařilo zajistit dostatek erudovaných trenérů pro naše nejmladší svěřence, za což jsem chtěl všem moc poděkovat. Tajně doufám, že se nám v tomto trendu podaří pokračovat i v letech následujících.
Náš oddíl žije nejen sportem, jak hlásá známé
logo, ale tradičně dbáme i na kulturní život. Mimo
nezbytných brigád na letním areálu jsou to akce,
při kterých si vyděláváme na svou činnost (bu-

děkovat všem aktivním členům, kteří se podílejí na chodu tohoto oddílu i těm, kteří nás jakkoli
(finančně i nefinančně) podporují. Děkuji.

Kamil Zeman
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Volejbalové soustředění žaček a kadetek
Ve dnech 10. - 14. července se uskutečnilo volejbalové soustředění žaček a kadetek TJ Sokol
Palkovice.
Soustředění se konalo v sportovním areálu volejbalového oddílu VK Raškovice a zúčastnilo se jej
i přes netradičně brzký termín 16 hráček ve věku
12-16 let. Do Raškovic se hráčky dopravily na kolech, postavily stany, ubytovaly se a začalo se trénovat. Každý den byla na programu ranní rozcvička v podobě krátkého výběhu po Raškovicích, jeden dopolední a dva odpolední tréninky. Ve čtvrtek v podvečer bylo soustředění ukončeno návratem opět na kolech zpět do Palkovic.
Program byl náročný, zvláště pro holky, které
něco podobného absolvovaly poprvé. Je to nezvyk mít tři tréninky denně, již druhý den cítíte, že

vás bolí tělo a s přibývajícími dny je to čím dál náročnější a bolestivější. Se vším se hráčky nakonec
vypořádaly statečně a doufám, že mělo soustředění také jiné přínosy než sportovní, a to především stmelení kolektivu se zařazením nových hráček do stávající skupiny a také spoustu zážitků,
které jsou pro správně fungující sportovní kolektivy velmi důležité.
Zbytek prázdnin mají holky od volejbalu volno
a naplno trénovat začnou zase až od září. Hráčky v současné době využívají 1-2 x týdně beachové kurty za tělocvičnou, kde se domlouvají individuálně podle zájmu. A i to je důkaz, že je volejbal
baví, za což jsme moc rádi.
Veronika Fatrdlová

Informace oddílu kopané
hraje, na druhé straně se určitě najde plno fanoušků, kteří by chtěli náš fotbal vidět někde ve vyšších
soutěžích. Také patřím k těm, kteří myslí na vyšší
příčky. Bohužel, realita je taková, a pokud si někdo
myslí, že to umí dělat lépe, ať to zkusí. Určitě rádi
přivítáme mezi sebou nové lidi, kteří jsou ochotni

V červnu tohoto roku ukončili fotbalisté už
„85. sezónu“ a v době vydání těchto listů bude
probíhat už další nový ročník soutěží 2017/2018.
Pokud bych chtěl zhodnotit ten právě ukončený
ročník, tak na jedné straně můžeme být rádi, že
se za současné situace fotbal v Palkovicích vůbec
25
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říct. Je fakt, že ani okolní celky jako Kozlovice, Hukvaldy, Baška, Ostravice, Lískovec atd. už dorosteneckou kategorii nemají. Bylo by tu jednodušší
vyjmenovat ty kluby, které ještě dorost mají. Každopádně na „polské straně“ je situace daleko příznivější a celků, které mají žáky i dorost na klasické
velké hřiště je hodně. Pokud se něco dramaticky
nezmění, tak do několika let to asi budou jen soutěže Třinecka. Třetí místo, na kterém jsme nakonec
skončili, je sice pěkné, ale určitě to mohlo být lepší.
Asi to není jen můj názor, ale i trenéra Petra Bujňáka s vedoucím Romanem Majchrovským. Chtělo
to však zodpovědnější přístup k zápasům některých jednotlivců, oslabením byl bohužel i odchod
Svobodníka na hostování do Dobratic. Za zmínku
stojí, že nejlepším střelcem soutěže je „náš“ Mirek Hrabovský se zatím 43 brankami. Takového
ostrostřelce jsme tady naposledy měli v podobě
Holzmúllera a Kaulince, kteří v minulosti také nastříleli přes 50 branek za rok. Ale kde je jim nyní
konec? Přeju proto Hrabovskému, ať mu to střílí i dál, ať už to bude kdekoliv, nejlépe však u nás.
Nejvíce minut odehrál Jakub Warzecha, a to 2035
ve 24 utkáních, druhým a třetím jsou pak Patrik
Smutný a Vojtěch Majchrovský s 1945 min.

pro fotbal něco udělat. Schůze výboru probíhají
celkem pravidelně co 14 dnů, většinou vždy před
domácími zápasy. Apeluji a vyzývám tímto především nové obyvatele Palkovic.
V soutěžích okresu Frýdek – Místek jsme měli
v minulé sezóně družstva mužů, staršího dorostu,
mladších žáků, starší přípravky a mladší přípravky.
Družstvo mužů hraje OP a mnozí si určitě pamatují ročník 2015/2016, kdy jsme se díky katastrofálnímu podzimu zachraňovali celé jaro a v klidu jsme
byli až po posledním kole. Tehdy málem nestačilo na záchranu 33 bodů. Letos byla situace daleko lepší a nebýt zbytečných zaváhání, mohli jsme
skončit na lepším než 4. místě. Pro postup je potřeba uhrát kolem 65 bodů a my jich měli jen 50.
Mimochodem – na sestup letos „stačilo“ Chlebovicím jen 21 bodů. Nejlepším naším střelcem byl
Jan Vrtný s 16 brankami (nejlepší střelec soutěže
Volný z Hukvald dal 37 branek). Nejvíce minut 2049 odehrál ve 24 zápasech Jan Huška, druhým v
pořadí odehraného času byl Roman Merta s 1826
minutami ve 22 zápasech. Poděkovat musím také
hlavně trenéru Martinu Blahutovi, který v Palkovicích za rok a půl odvedl kus dobré práce a má
na celém výsledku obrovskou zásluhu. Do nového
ročníku 2017/2018 vstupujeme s novým trenérem,
který se jmenuje Petr Bauman (viz vizitka nového
trenéra). Nechci více komentovat celou situaci kolem výměny trenéra, ale jsem moc rád, že se vše
takto vyřešilo. Doufám, že to přinese nový a celkově jiný přístup k našemu fotbalu. A vzhledem k
tomu, co má pan Bauman za sebou věřím i v další
zlepšení výsledků.

Družstvo dorostu hrálo v minulé sezóně taky
OP Frýdku – Místku, ale jedná se čím dál více
o přebor Třinecka. Družstvo dorostu jsou kluci převážně ročníku 2000. A protože letos skončil
ročník 1998, mají ještě perspektivu dvou let hrát
v této kategorii. Jaká bude situace potom, těžko
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Co se nám nedaří dlouhodobě a podobné to
je vlastně všude v okolních oddílech, je postupné začleňování dorostenců do družstva dospělých. Studium, počítače, pohodlnost a nezájem
o sport jako takový má za následek potom to, že
za dospělé musí hrát (nejen u nás) i starší hráči,
kteří by před 20–30 léty byli dávno ve fotbalovém
důchodu. Chtěl bych proto také touto formou vyzvat všechny, kteří už fotbal hráli, třeba i v jiných
oddílech a nyní tu možnost tam nemají, aby si přišli zahrát do Palkovic. Určitě máte plno známých
mezi spolužáky, v rodině apod. Jedná se především o ročníky 2000–2004.
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O družstva žáků a přípravek se v minulém období starali dva trenéři Mirek Peške a Patrik Onderka. V průběhu jarní sezóny se rozhodl Mirek Peške
trenérskou kariéru ukončit (z pracovních i osobních
důvodů) a vše zůstalo na Patrikovi Onderkovi. Ten
trávil na hřištích okresu veškerý čas od pondělka do
pátku. Další problém vznikl, když přestala na Okresním fotbalovém svazu fungovat komise mládeže
a organizace soutěží tímto vázla. Proto máme my
i fotbalový svaz stále nad čím uvažovat a řešit. Situace kolem trenérů mládeže je ale kritická, už nevím, na koho se obrátit, aby pomohl. Prosím proto
i touto cestou ty, kteří by věděli o někom, kdo by
měl chuť, nebo sami měli zájem mládež v Palkovicích trénovat, ať dají vědět. Na druhé straně sám
nevím, jestli má vůbec cenu se s mládeží angažovat. Rodiče jsou rádi, že se děcek na dvě hodiny
zbaví a mají to z velké části jako družinu a tím pádem dvakrát týdně klid. A o přístupu k fotbalu jako
takovému (tréninkům, zápasům, kolektivu apod.) i
v pozdějším věku ani nemluvím. To už vůbec nechci polemizovat o fotbalovém nadání, protože kluci se nejdříve potřebují naučit běhat, skákat
a hrát si s balónem. O nějaké disciplíně už nelze
mluvit vůbec. Ani přes tyto problémy to však nechceme vzdávat (v každé kategorii chodí na tréninky i 14 hráčů) a věřím, že se podaří do nové sezóny
vše dořešit. Jako obvykle vše začíná až začátkem
školního roku, ale kdo má zájem a není někde na
prázdninách může přijít na první tréninky žáků, které budou probíhat již od 14. srpna vždy v pondělí
a středu od 15. hodin a přípravky od 15. srpna vždy
v úterý a čtvrtek od 15. hodin.

Obecní úřad. Doufám také, že konečně po létech
dohadů dojde řada i na fotbal a podaří se na podzim zahájit další přístavbu tělocvičny, kde by část
měla být i naším zázemím. Při srovnání s daleko menším Staříčem, nebo nově otevřeným nádherným a perfektně vyřešeným areálem ve Starém
Městě bychom si to určitě zasloužili. Další informace možno najít na stránkách fotbalového oddílu:
fotbalpalkovice6.webnode.cz
Vizitka trenéra mužů Petra Baumana
Narozen:
3. ledna 1961 ve
Frýdku-Místku
Hráčská kariéra:
TJ Slezan FM, Baník
Ostrava (v dorostu),
RH Cheb, Baník Ostrava, Zbrojovka Brno,
TŽ Třinec, Langenrohe
(Rakousko), Holabrun
(Rakousko), Lichnov.
Trenérské působení: Horní Žukov, Český Těšín,
Sokol Hnojník, Sokol Mosty (2x postup), Biocel Vratimov, Sokol Lískovec, Sokol Sedliště, Bystřice, Raškovice, Vojkovice
Odehráno v lize: 109 zápasů / 7 branek.
Za Československou reprezentaci hrál ve výběrech mládežnických až po jednadvacítku.
Do ligy nastoupil v šestnácti letech a osmi měsících. „Hrál jsem tehdy za Baník Ostrava a ten zápas
jsme odehráli na Interu Bratislava,“ prozrazuje dnes
56 letý kouč Petr Bauman. Je to rekord československé ligy, který už nemůže být překonán. Premiéra
v ligovém dresu mu vyšla tak náramně, že to rozhodně ani nečekal. Bauman totiž na Pasienkoch dokázal ve své premiéře vstřelit svůj první ligový gól.
„Bylo to velmi příjemné, dát branku hned ve svém
úvodním startu, bohužel jsme ale nakonec s Interem prohráli 1:2,“ dodal Bauman. Ten si ze svého působení v ostravském Baníku rád připomíná pohárové střetnutí s Anderlechtem Brusel. „Bylo krásné
hrát v Belgii, ale ze všeho nejvíce nejraději vzpomínám na mé působení v Chebu. Hrál jsem tam v základní sestavě, a hlavně tam byla výborná parta kluků. Zrovna nedávno jsem se se svými bývalými spoluhráči sešel. Zdeněk Koubek slavil své šedesátiny,
a tak nás pozval. Hráli jsme proti Internacionálům
ČR,“ řekl kouč.
Za oddíl kopané Ing. Bílek Josef

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, díky kterým fotbal v Palkovicích existuje. To jsou trenéři, funkcionáři, fanoušci i sponzoři a samozřejmě
27
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Rozpis mistrovských utkání v kopané SR 2017/2018 - podzim
OP muži
13.8.

17:00

NE

NEBORY

PALKOVICE

19.8.

-

-

-

-

27.8.

17:00

NE

NOŠOVICE

PALKOVICE

2.9.

16:30

SO

PALKOVICE

NÁVSÍ

10.9.

16:00

NE

BUKOVEC

PALKOVICE

16.9.

16:00

SO

PALKOVICE

BAŠKA

23.9.

15:00

SO

STAŘÍČ

PALKOVICE

28.9.

16:00

ČT

PALKOVICE

PÍSEK

30.9.

15:30

SO

PALKOVICE

MOSTY

7.10.

15:00

SO

PALKOVICE

HRÁDEK

15.10.

15:00

NE

METYLOVICE,FRÝDLANT

PALKOVICE

21.10.

14:00

SO

PALKOVICE

OLDŘICHOVICE

29.10.

14:00

NE

KOZLOVICE

PALKOVICE

4.11.

14:00

SO

PALKOVICE

VOJKOVICE

Rozpis mistrovských utkání v kopané SR 2017/2018 - podzim
OP dorost
12.8.

14:30

SO

SEDLIŠTĚ

PALKOVICE

19.8.

-

-

-

-

26.8.

14:00

SO

MOSTY

PALKOVICE

2.9.

14:00

SO

PALKOVICE

BUKOVEC

9.9.

13:45

SO

JANOVICE

PALKOVICE

16.9.

13:30

SO

PALKOVICE

RAŠKOVICE

23.9.

13:30

SO

PALKOVICE

HRÁDEK,MILÍKOV

28.9.

13:30

ČT

PALKOVICE

PÍSEK

30.9.

12:45

SO

VENDRYNĚ

PALKOVICE

7.10.

12:30

SO

PALKOVICE

OLDŘICHOVICE

15.10.

11:00

NE

ČELADNÁ

PALKOVICE

21.10.

11:30

SO

PALKOVICE

JABLUNKOV

28.10.

11:30

SO

DOBRÁ

PALKOVICE

4.11.

11:30

SO

PALKOVICE

NÝDEK
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Z činnosti TJ Sokol Myslík
Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
během prázdnin těch akcí, co bychom pořádali,
není moc. I my máme nárok na odpočinek a relax.
Ale abychom úplně nelenili, tak jedné akce jsme
se poprvé účastnili. 15. 7. se konaly v Palkovicích
„Pivní a gulášové slavnosti“. Byla to pro nás výzva, a tak jsme do toho šli. Náš tým na místě tvořilo 5 klíčových osob: Hanka, Zuzka, Lenka, Radim
a Otto. Dále se měl připravit tematicky doprovod-

ný program. My jsme to pojali v duchu „Havajské
párty“, kde hlavním symbolem stánku byla opice.
Proč opice? Protože jsme čepovali „Nachmelenou
opici“ z Krnova, a to hned v několik stupních. Toto
pivo vaří náš kamarád, takže víme, že s výběrem
jsme neudělali chybu. Guláš jsme prodávali pod
názvem „Poctivý myslíkovský guláš“. Kromě guláše a piva jsme nabízeli domácí koláčky naší babičky, škvarkovou pomazánku paní Ivetky a osvěžu-
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jící letní drinky krásné havajanky. Zájem byl velký. Guláš se prodal okamžitě, koláče se prodaly po
2 hodinách a pivo došlo v 17 hodin. Takže víme, co
posílit pro příští rok. První 3 místa jsme neobsadili,
ale byli jsme hned v závěsu. Takže je to výzva pro
našeho hlavního kuchaře. Příští rok zkusíme medailové příčky. Děkujeme všem, kteří se u nás zastavili a ochutnali z naší nabídky. A děkujeme těm,
kteří zařizovali a nebyli vidět.
A ještě jedna informace. Koncem června jsme
ukončili projekt z nadace Srdcovka OKD. Díky příspěvku z této nadace byly nakoupeny sportovní
pomůcky jak pro děti, tak pro dospělé pro TJ Sokol Myslík. Byly nakoupeny fotbalové a volejbalové míče, tunely, chůdy, rakety, míče pro rehabilitační cvičení aj. Tyto sportovní pomůcky budou
využity při činnostech Sokolu, sportovních akcích
a zkvalitní a oživí sportovní aktivity nejen na
Myslíku.
Přejeme Vám hezky zbytek prázdnin.
Za TJ Sokol Myslík H@H

SDH PALKOVICE - Soutěž v požárním útoku
na sjezdovce v Palkovicích
V 16 hodin proběhl slavnostní nástup družstev.
Soutěž zahájili Martin Polášek spolu se starostou
obce Radimem Bačou. Při nástupu byli představeni také rozhodčí celé soutěže.
Letos si přijelo vyzkoušet netradiční soutěž
a poměřit tak své síly 11 ženských, 22 mužských
a 5 družstev kategorii 35+.

V sobotu 1. července se uskutečnil již XV. ročník
hasičské soutěže „O pohár palkovické sjezdovky Memoriál Miloslava Menšíka“. Tato soutěž byla zároveň čtvrtým kolem XIII. ročníku Beskydské ligy.
Přípravy probíhaly již několik dní předem, abychom v sobotu mohli v pohodě akci zvládnout,
což se nakonec podařilo.
Oproti minulým ročníkům jsme udělali malou
změnu, z noční soutěže se stala denní, a proto byl
zařazen i doprovodný program pro děti.

15. jubilejní ročník se všem domácím družstvům
vydařil, i přesto, že družstvo žen bylo v konečném
30
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vá, rozdělovač SDH Skalice, proud Lucie Štěbrová a Nikol Kaňoková

výsledku
nehodnoceno. Holky ale předvedly
krásný výkon v úplně novém složení. Muži obsadili pátou příčku a družstvo 35+ soutěž vyhrálo.
K článku Vám připojujeme rovněž výsledkovou
tabulku. V ní je i dobře
vidět, že o pořadí rozhodují doslova setinky
a jen mála chyba kteréhokoliv člena sedmičlenného družstva rozhoduje
o výsledku.
Na soutěži padl také
traťový rekord, o který se
postaralo družstvo mužů
z Trojanovic s časem 15,340 s. Pro diváky byla
i letos k dispozici velkoplošná obrazovka na kterou
byly přenášeny jednotlivé útoky.

Muži: koš Tadeáš Krivák, spoj Michal Chlebek, stroj Tomáš Opěla,
béčka Pavel Švrčina, rozdělovač Tomáš Kocich,
proudy Michal Štěbra
a Martin Polášek
35+: koš Petra Opělová, spoj Martin Závodný,
stroj Tomáš Opěla, béčka
Pavel Švrčina, rozdělovač Tomáš Kocich, proudy Martin Polášek a Jirka Hrček Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže, soutěžícím za reprezentaci, obecním pracovníkům, majiteli sjezdovky panu
Žákovi za možnost užívání areálu i Vám, kteří jste
nás přišli podpořit. Těšíme se na Vás zase za rok!
www.beskydskaliga.info
Za výbor SDH Palkovice Petra Opělová

Složení družstev:
Ženy: koš Pavla Menšíková, spoj Lenka Slováčková, stroj Šárka Menšíková, béčka Denisa Vargo-

O pohár Palkovické sjezdovky 1. 7. 2017
MUŽI
Umístění

Start.

1.

25.

2.

SDH

LP

PP

Čas

Trojanovice

15,340

15,313

15,340

14.

Lubno

16,034

16,063

16,063

3.

6.

Nová Ves

15,938

16,203

16,203

4.

21.

Skalice "A"

16,400

16,618

16,618

5.

8.

Palkovice

16,664

16,689

16,689

6.

7.

Frýdek

16,808

16,452

16,808

7.

16.

Bystré

16,254

16,901

16,901

8.

26.

Brušperk "B"

16,119

17,231

17,231

9.

22.

Vyšní Lhoty

17,496

17,054

17,496

10.

24.

Stanislavice

17,415

17,537

17,537

11.

23.

Brušperk "A"

18,721

19,114

19,114

12.

5.

Fryčovice

19,156

18,600

19,156

13.

32.

Žabeň

20,880

20,604

20,880

14.

34.

Hájov

21,563

21,221

21,563

15.

19.

Baška

21,623

19,963

21,623
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16.

28.

Skalice "B"

23,203

19,515

23,203

17.

3.

Lhotka

24,482

24,048

24,482

18.

12.

Malenovice

17,865

25,177

25,177

19.

29.

Krásná Mohelnice

30,198

29,474

30,198

20.

27.

Hukvaldy

18,224

32,283

32,283

21.

15.

Myslík

21,774

38,069

38,069

22.

37.

Milíkov

51,980

52,758

52,758

LP

PP

Čas

ŽENY
Umístění

Start.

1.

31.

Hájov

19,495

20,751

20,751

2.

17.

Skalice

21,643

20,964

21,643

3.

33.

Trojanovice

22,515

20,105

22,515

4.

2.

Fryčovice

22,808

23,173

23,173

5.

35.

Petřvald

24,042

22,072

24,042

6.

SDH

20.

Brušperk

21,556

24,067

24,067

7.

30.

Hukvaldy

26,991

27,514

27,514

8.

4.

Frýdek

35,158

31,832

35,158

9.

10.

Nová Ves

39,793

31,065

39,793

10.

13.

Pstruží

46,394

47,406

47,406

11.

1.

Palkovice

21,626

21,350

NP

LP

PP

Čas

35+
Umístění

Start.

SDH

1.

11.

Palkovice

16,982

16,923

16,982

2.

18.

Vyšní Lhoty

18,063

17,741

18,063

3.

36.

Hájov

18,992

19,118

19,118

4.

9.

Malenovice

19,165

16,779

19,165

5.

38.

Petřvald

24,618

23,693

24,618

Pozvánka Enduro klub
Vážení spoluobčané,
tímto bychom vás rádi pozvali na akci Mistrovství České Republiky v Enduro sprintu
konané 12. 8. a 13. 8. 2017.
Start závodu po oba dva dny v 9 hodin. Závodu se zúčastní přední jezdci endura, včetně našich
klubových jezdců. Podnik bude probíhat v okolí areálu pily p. Bače, bohaté občerstvení zajištěno po
oba dva dny a v sobotu večer diskotéka.
Srdečně vás zvou pořadatelé Enduro klub Palkovice, z.s
32
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SENIOR KLUB
Seniorské bilancování

V měsíci červnu jsme se již tradičně zúčastnili
„Dne Porabki“ v Polsku, který proběhl 17. 6. 2017.
Setkali jsme se starými známými, kteří nás vřele
přivítali. Na tuto akci jsme si připravili 10 kg nastrouhaných brambor ke smažení bramborových
placků. A co čert nechtěl, to se taky stalo. V průběhu oslav se spustil takový liják, taky již tradičně,
že znehodnotil naši práci, a především našimi hosty připravený bohatý kulturní program. Snad se již
příští rok počasí umoudří a vše proběhne podle
představ organizátorů. Zbylý plackový materiál
jsme spořádali třetí den po oslavách na zahradě
v areálu Sportovně kulturně společenského centra na Myslíku.
Měsíc červenec se nesl ve znamení III. Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavností, který
proběhl v sobotu 15. července ve volnočasovém
areálu za palkovickou tělocvičnou. I když jsme nesoutěžili, byli jsme součástí pořadatelské služby,
tím, že jsme dělali společnost naším družebním
partnerům z Polska a prodávali jsme vstupenky,
za což všem zapojeným seniorům moc děkujeme.
Hlavní naší akcí byl zájezd do Karviné a Chotěbuzi ve středu 19. 7. 2017. Naší první zastávkou byl
Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné Dolech.
Byl postaven v roce 1736 v barokním slohu. Po zahájení těžby černého uhlí v roce1854, která pokračuje dodnes, poklesla půda pod kostelem o neuvěřitelných 37 m a jeho náklon je větší než u šikmé věži v italské Pise! Původně byl centrem města
Fryštátu a nyní stojí opuštěný mezi rekultivovanými haldami. Jeho podlaha je zarovnána do vodo-

rovné polohy se zemí a tím se jen zvýrazňuje šikmost stěn. Některým z nás se díky tomu motala
hlava a museli předčasně opustit jeho vnitřní prostory. Měli jsme štěstí na výklad velmi fundovaného průvodce.
Po prohlídce jsme odjížděli do nedaleké Karviné. Jelikož jsme měli dostatek času, tak jsme se
zastavili v Golf Resortu Lipiny, který vznikl na rekultivovaných haldách mezi dvěma činnými šachtami. Dominantou celého areálu je replika těžební věže, ze které je nádherný výhled na golfové
hřiště a jeho okolí. Věž navíc objímá umělé jezírko s množstvím ryb. Ceny jsou nastaveny tak, aby
neodradily širokou veřejnost. Další naší zastávkou
byl Karvinský zámek Fryštát na Masarykově náměstí. Ten se sice nevyrovná svým interiérem těm
známějším zámkům, ale podává svědectví především z dob posledních majitelů hrabat Larish-Monnichů, vlastnících nejenom doly, ale většinu
okolních podniků. Jejich rod sahá až do 13. století
a patří tedy k nejstarším slezským rodům. Na Těšínsku se objevují v 16. století. Majetek jim byl nakonec vyvlastněn na základě Benešových dekretů.

Po velmi chutném obědě v nedaleké restauraci U Barona jsme nabrali směr Chotěbuz, který se
nachází mezi městy Karviná a Český Těšín. Přivítal
nás Archeopark Chotěbuz-Podobora, který je situován v místě významného archeologického naleziště slovanského hradiska z doby bronzové a železné, a to z období kolem roku 900 př.n.l. Hradiště, s replikami obydlí, je centrem nejen kultur33
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ním, ale také vzdělávacím. Zábavnou formou si lze
vyzkoušet život našich předků, jako je např. mletí
mouky nebo lukostřelba. Archeopark je přístupný
celoročně a je velmi vstřícný i pro postižené, protože výtahem do 4. poschodí, v nově vybudované
vstupní budově, se lze dostat pomalu až na úroveň hradiska. Velmi doporučuji jeho návštěvu rodinám s dětmi, především v době prázdnin.

především ryby, v několika středních a v jednom
velkém akváriu, které je vystavěno až do prvního
poschodí, ze kterého můžete pozorovat hemžení mořských tvorů shora anebo se osvěžit v restauraci. Rovněž lze zakoupit živé ryby. Závěrečné
hodnocení – zájezd se povedl po všech stránkách,
za což velmi děkujeme organizátoru i průvodci
Ing. Jiřímu Bužkovi.
Co nás čeká?
Již tradiční akcí se stalo smažení bramborových placků U Bačů, které letos proběhne 16. srpna od 16 hodin. Další zájezd pořádáme ve středu
a čtvrtek 20. a 21. 9. 2017 do Dalešic, Třebíče, Telče
a Třeště.
Společenská rubrika
V měsíci září oslaví svá významná životní jubilea paní Ludmila Chlebková z Palkovic a pan Teofil
Urbiš rovněž z Palkovic. Oběma oslavencům přejeme štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a kolem sebe
jenom usměvavé lidi.

Nemohli jsme si nechat ujít návštěvu Rybího
domu, který se nachází asi 100 m chůze od hradiště. Nabízí neobvyklou podívanou na mořské tvory,

Za výbor Senior klubu Palkovice
Josef Gavlas, jednatel
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SPOLKY V OBCI
Zahrádkáři – smažení vaječiny
činu, po které se jen zaprášilo…
Pak se ještě posedělo, povídalo a rozjímalo
a kdo chtěl tak si společně mohl zahrát mölkky –
finské číslované kuželky, na které se hází dřevěným
kolíkem.
Za výbor ZO zahrádkářů Lenka Žaarová

V pátek 9. 6. jsme se za slunečného odpoledne
sešli v areálu zahrádkářů, a to v hojném počtu 35.
Posezení ve stínu pod stromy bylo v tom horku velmi příjemné a s připraveným občerstvením jsme si
to opravdu užívali. Jana Spěváková s Mirkou Bednářovou připravily zajímavé soutěže pro přítomné děti,
které se nejdříve ovlažily v blízkém potoku a pak si
zasoutěžily o pár sladkostí. Pod vedením Oty Brudného jsme ze 120 vajíček usmažili velmi dobrou vaje-

Fotografie naleznete na: http://palkovice-zahradkari.
rajce.idnes.cz/2017-07_SMAZENI_VAJECINY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme
Náruč plnou květů
a blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a nic víc!
V měsíci červnu oslavil své krásné životní jubileum pan Ladislav Dámek, 80 let z Palkovic.
V měsíci červenci oslavili své krásné životní
jubileum pan Václav Lanča, 80 let a paní Marie
Sasynová, 94 let, oba z Palkovic.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, lásky a pohody v kruhů svých nejbližších.

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

Rozloučili jsme se
Zapalte svíce,
kdo jste je rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jste s nimi prožívali.
V červnu a v červenci jsme se rozloučili
s paní Ludmilou Bartošovou z Myslíku a s paní
Jarmilou Pavlíkovou z Palkovic.

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

Letní prázdniny jsou
období
dovolených
a cestování. S tím je samozřejmě spojeno poznávání nových krajin,
zvyků, kultury a v neposlední řadě také poznávání jiné kuchyně. V dnešním cestování zavítáme nedaleko, k našim sousedům, kteří ještě nedávno byli součásti společného státu. Vítejte na Slo-

vensku. Je to země nádherné přírody, krásných
a milých lidí, specifické
kultury spojené se silným
nacionalismem a v neposlední řadě také výtečného
jídla. Mezi top pokrmy nepochybně patří halušky a lokše. Přijměte
naše pozvání do slovenské kuchyně. Přejeme vám
skvělé kulinářské zážitky a dobrou chuť.

Slovenské halušky s bryndzou

těsta. Správná hustota těsta – pokud bude moc
řídké, halušky se vám rozvaří. Do vroucí osolené
vody buď nožíkem z prkénka odkrajujeme, nebo
stěrkou přes speciální cedník tlačíme malé nočky,
které jsou uvařené ve chvíli, kdy vyplavou na hladinu. Vodu není nutné solit, halušky bohatě dochutí
bryndza. Halušky smíchejte s bryndzou zředěnou
2 lžícemi zakysané smetany a s trochou vody, ve
které se vařily. Jsou pak krásně vláčné. Na talíři posypte na pánvi opečenou slaninou. Na Slovensku
je ještě zvykem halušky na závěr posypat pažitkou
a zapíjet kyselým mlékem.

Na 4 porce budete potřebovat:
500 g moučnatých brambor (typ C)
330 g mouky (půl hladká, půl hrubá)
bryndzu (množství podle chuti)
zakysaná smetana na „zředění“ bryndzy
pár lžic vody, ve kterých se vařily halušky
Příprava: Brambory oškrábejte a nastrouhejte na tom nejjemnějším struhadle. Slijte přebytečnou vodu z brambor do hrnku a nechte chvíli
stát. Vodu slijte a zbylý škrob na dně vraťte zpět
do brambor jako pojivo. Začněte postupně přimíchávat hladkou mouku s hrubou půl na půl do té
doby, dokud nedosáhnete požadované hustoty
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Slovenské lokše z vařených brambor
Ingredience:
260 g brambor (asi tři střední velikosti)
hladká mouka
máslo
40 g máku
1 polévková lžíce moučkového cukru
povidla

Postup:
Uvařené brambory rozmačkáme na bramborovou kaši. Kaši necháme vychladnout. Do vychladlé kaše vmícháme hladkou mouku a vypracujeme
hladké těsto, které zpracujeme do tvaru válečku.
Z něj krájíme stejné dílky, které vyválíme na placky silné asi 0,3 - 0,5 cm. Lokše pečeme na suché
plotýnce z obou stran. Upečené lokše potřete povidly, zaviňte do ruličky a na talíři posypte mákem.
Dobrou chuť.
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Pozvánky na akce
Zahrádkáři z Palkovic Vás srdečně zvou na

VÝSTAVU
OVOCE A ZELENINY
která se opět bude konat v restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Slavnostní zahájení proběhne
v sobotu 16. 9. 2017 v 9 hodin
Program:
V pátek 15. 9. 2017 od 15 – 19 hodin - příjem exponátů
• také je možné se domluvit na vyzvednutí telefonicky 720751418 - p. Lenka Žaarová •
• zájemci o prodej vlastních výrobků, přebytků se mohou informovat telefonicky:
720751418
nebo na e-mail: lenka.zaarova@centrum.cz
V sobotu 16. 9. 2017 a v neděli 17. 9. 2017 - otevřeno pro veřejnost: 9 – 18 hodin
• výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků •
• ochutnávka domácích zavařenin •
• prodej přebytků a možnost zakoupení ovoce, zeleniny, výrobků… •
• občerstvení /domácí zákusky, koláčky…/ •
V pondělí 18. 9. 2017 8.30 -11 hodin - výstava pro žáky ZŠ a MŠ
Již nyní se můžete zapojit do soutěží:
• fotosoutěž na téma „zahrada v zimě“•
Fotografie zasílejte 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 17 hodin – věcné ceny jsou připraveny pro první tři místa.
Těšíme se na Vás, zahrádkáři Palkovice
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Mistrovství ČR

Pohár CAMS jednotlivců
a družstev
enduro open
2017

enduro sprint palkovice
beskydský pohár 2017
Hobby závod o pohár starosty
obce Palkovice

12. - 13. srpna
čas startu: 9:00
sponzoři:
ZEMAN-MKD s.r.o.
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Termínový kalendář
12. – 13. 8.

16. 8.
19. 8.
25. 8.

2. 9.
		

16. 9.		

16. – 17. 9.

16. 9.

Mistrovství ČR – Enduro sprint

Senior klub – smažení bramborových placků

Obecní dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou od 13 hodin

Memoriál A. Řezníčka – běh na Kubánkov – start u tělocvičny v 17 hodin

Slavnost na Myslíku u příležitosti propojení chodníků a dokončení opravy kaple
– dětské odpoledne, hudební skupina LOF a od 19.30 Heidy Janků
Vinobraní – Myšák Western Ranch od 13 hodin

Výstava ovoce a zeleniny – Restaurace pod Habešem

Myslíkovský dřevorubec – travnaté hřiště Myslík od 13 hodin

Kino Palkovice
Kino Palkovice bude opět promítat po letní přestávce od 6. 10. 2017.

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČ: 00297054 Evidenční číslo: MK ČR E12364
Redakcí je pověřená tisková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové
a informační komise, Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Bc. Jana Ručková, Ing. Veronika
Zajaczová, Martina Mertová. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Frýdek-Místek. Internetová verze: www.palkovice.cz.
Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor, názor
tiskové a informační komise se nemusí shodovat s názorem autora článku. Obrázky z veřejně přístupných zdrojů.
Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod.
Uzávěrka příštího čísla 6/2017 je 20. 9. 2017
Vychází sedmkrát ročně.
Foto na titulní straně: archiv OÚ Palkovice
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