
. 2014 se 

ýjezd žáků 

národního 

y ráno jsme 

školy. Cestou 

obusem, ale to 

ci Králové jsme 

ckoprůmyslovou 

školu hudebních nástrojů a nábytku. 

Naše další zastávka byla v Miletíně, 

kde nám řekli něc
o o historii a ukázali, 

jak se vyrábí a zpracovávají Hořické 

trubičky. Samozřejmě js
me si mohli také 

vyzkoušet, jak se takové tubičky dělají, 

a zakoupit různ
é druhy jako dárek domů. 

Poté jsme po dlouhé době konečně 

dorazili do hotelu Energetik, který se 

nacházel v Peci pod Sněžkou. Když jsme 

, většin
a vytáhla 

lí a hlavně Sněžku, 

Večer jsme si ještě 

o Krkonošském 

po snídani, jsme se 

 dvacetikilometrovou 

horu České republiky 

ě jsme fotili krásnou 

skupina poctivě plnila 

sovala. Cesta byla velmi 

konec to všichni dokázali. 

ěžky byl nádherný výhled 

. Asi po hodině odpočinku 

pili do lanovky a jeli dolů 

od Sněžkou, poté cesta 

na hotel.

edu jsme navštívili Střední 

průmyslovou školu sklářskou 

ém Brodě, kde nám ukázali, 

lo vyrábí a tvaruje do různ
ých 

ů. Poté jsme zavítali do Turnova 

sírny granátů, tam jsme viděli 

českých kamenů. Po exkurzi se 

utobus vydal do Liberce, do IQ 

u, kde jsme si procvičili sv
ou paměť, 

ušeli fyzikální zákony a další 

a také se něco nového 

nídani 

nás autobus zavezl na Mísečky, pak 

k Vrbatově boudě a poté jsme šli po 

svých k prameni Labe, kde jsme opět 

měřili
, fotili, dokumentovali. Naše cesta 

pokračovala na Labskou boudu, Labský 

důl, k
 soutoku Labe a Bílého Labe a pak 

až do Špindlerova mlýna, kam pro nás 

přijel autobus.

V pátek 23. 5. 2014 náš výjezd do 

Krkonoš. Všichni si po snídani sbalili 

věci, naskládali je do autobusu a mohli 

jsme vyrazit ještě do Adršpašských skal. 

Na místě byly nádherné skály příro
dního 

původu, průvodce nám o jednotlivých 

skalách vypravoval, dokonce jsme pluli 

mezi skalami na loďkách.

Pak už nás čekala jen cesta domů. D
o 

Palkovic jsm
e dojeli v 20.00 hodin.

Jan Židek, Adam Kolář

Výjezd na Šumavu

V době od 9. do 13. 6. 2014 se naše 

třída zúčastnila výjezdu na Šumavu 

v rámci projektu: „Inovace výuky pro 

udržitelný rozvoj a navázání spolupráce 

s aktéry na trhu práce pro lepší 

uplatnitelnost žáků ZŠ Palkovice“.

Již během cesty do jižních Čech 

me navštívili Střední školu uměleckou 

a grafickou v Jihlavě, 
také 

jsme se prošli 
výrobními 

halami Centropenu v Dačicíc
h. 

Ubytovaní jsme byli v hotelu na 

břehu lipenské přehrady, v j
ejímž 

okolí jsm
e strávili dva dny našeho 

výjezdu. S průvodcem jsme 

navštívili nejznámější 
vrcholy NP 

a CHKO Šumava jako Trojmezí, 

Třísto
ličník, 1378 m vysoký Plechý 

a také Plešné jezero. Rovněž js
me 

se prošli stezkou v korunách 

stromů. 
Od lipenské přehrady 

jsme se přesunuli do Vodňan, 

které byly výchozím bodem 

našich dalších výletů. Cestou 

jsme navštívili muzeum vltavínů 

v Českém Krumlově, ve
lký dojem 

na nás udělal zámek Hluboká. 

V Třeboni jsme se podívali do 

pivovaru Regent a nevynechali 

jsme ani Střední školu rybářskou 

a vodohospodářskou Jakuba 

Krčína. Součástí exkurze na 

střední škole byla i návštěva sádek. 

Poslední den jsme zamířili do 

našeho hlavního měst
a, kde jsme 

navštívili Pražský hrad, Václavské 

náměstí
 a rozhlednu na Petříně.

 

Během výjezdu jsme vyplňovali 

pracovní listy z přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a prováděli 

terénní měření pomocí měříc
í 

soustavy PASCO. 

Výjezd se nám velice líbil, 

navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství 

ových informací.

l Tomalík, třídní 

učitel

2222 11010101010101444444444 seseseseseseses  
ků

kdkdkdkdkdkdkdkdkdeeeeeee e nánánán m
se vvvv ryryryryryryryrábábábábábábábá íííí í a

o řřřzř jjjjejejej ěěměměměměměměmě jjjjjjjjjsmsmsmss e

k éévé

ŠumavaŠumava

MíMíMíMíMíMíMí eesesesesesečkčkčkčkčkčkčkčkč yy,y,y,y,y,y,y ppp
ššlilili pppppooooooo břbřbřbřbřbřbřbřbřehehehehehehehehe uuuu uuu lilippp

lí js eemememe sssssssstrtrtrtrtrtrtrtrt áváváváváváá ilili i
p ůůůůůrůrů oovovovovovodcdcdcdcdcdcdcdcd emememeee

chhhohoholllylylylylyly NNNNNNNNNPPP P PP
í

NP

é
akk

ee
ééé

uududu LaLab

oo
kk

kk

nn

utut
ddrr
éé

k AAAdddadadadammmmmmm KoKoKoKoKoKoKK lálál

CHCHKOK
íkík 1313787  

RoRovnv ě ccnánácc

KKKrKrKrKrKrčíčíčíčíčíčíčíčíčínananananananan ...
í kkkškšk lllllolololeeeeee bybybybybybybybybylalalalalala ii n zzzzzzzzz

j msmeee zzzzzzzz

Bílé KarpatyBílé Karpaty

České ŠvýcarskoČeské Švýcarsko

nnnnnnnnnáráráráráráráá ododoo n

y ráno jsme 

školy. Cestou 

obusem, ale to 

ci Králové jsme 

ckoprůmyslovou 

tr
yyvyvyvyvyvy kkzkzkzkzkzkzkzkz ououououououoo šešešeš t,, j

a zakko pupup titititititit rrrrrrůůzůzůzůzůzůzůzůzů nénénénénénénn dddru

Poté jsme po ddddddlllololololo hhhuhuhuhuhuhuhuhu éééééééé é

dorazili do hotelu Ene

nacházel v Peci pod Sn

, většin
a vytáhla 

lí a hlavně Sněžku, 

Večer jsme si ještě 

o Krkonošském 

popopopopppp ssnídani, jsme se 

ddddd aavavava eecececececececetitititititititit kikikikikikikk lololololomemem trovou 

Č ékéké rrr ppepepepepep bbububububububububu lililililililil kykykykykyyy k omm trovo

uou

nás autobus zavezl na MMMMMMM

k Vrbatově boudě a ppooootototttttééé

svých k prameni Labee,,, kk

měřili
, fotili, dokumenttttoooooooovovv

pokračovala na Labskkooooooououuu

důl, k
 soutoku Labe aa BBBBBBBBBí

až do Špindlerova mmmmlmlllllýýýýýýn

důl, k
 soutoku Labe B

přp ijel autobus.

VVVVV VVV pápáppp tet k 23. 5. 22222222200

ko oonoššššššš. VVVVVVVVVVVšišišišišišišiš chchchchcc ninin sssssssiii

dalilili jjjjjeeee dddddd

MMMMMMMMM

e
ně

KrkonošeKrkonoše

smsmsmmmmmmeee ee fo

pppipipipiiiinnnnana pppp ccocococococo tititititititititit věvěvěvěvěvěvěvv ppppln

aaalllllalaaaaa. Cesta bbylala vvv llllelelelelel iimimimimimimimim  

eeececcccccc tto všichni dokázali. 

yyy y bbbbbbyl nádherný výhled 

ssiiii pppppo hodině odpočinku 

dddododoooooo lanovky a jeli dolů 

SSSSSSSSnSněžkou, poté cesta 

hhhhhhhhhooootel.

jjjjjjsjsssme navštívili Střední 

mmmyyyyyyyyssslovou školu sklářskou 

BBBBBBBBBrrorororor dědě,, kde nám ukázali, 

mmmyyyyyyyy lovou školu sklářsko

áárábíbíbíbíbíbíbí aaaaaaa ttttttttt avavavavavavavv rurururur jejejjj  do různ
ých 

íívítatatalililililililili ddddddddddoooooooo o TuTuTuTuTuTT rnrnr ovo a 

e iiiivivivi ědědědědědědědědědělilililililililili 

věvěvěv ci,

jjsjs eemememememe vvvvvvvvyryryryryryryyyy azazazaa iti jj

Na místětě bbbbb lllllylylylyyyyy y áánánánánánánánánádhdhdhdhdhddd ereree né

původu, prův dod ece nnnámámámámámámámámám

skalách vypravoval, d

mezi skalami na loďká

Pak už nás čekala

Palkovic jsm
e dojeli

Jan Židdddedeeeeeeekk

VýVýVýjej zd na Šumavu

VVVVVVVV dododododododododod běběběběběběbbb oooodd 9. do 1111131333333

účča tttstst iiinininininilllalalalalalalala vvvvvvvýýýjýjýjýjýjýjýjjeeee
IIn

éé
ámámámámámámámámám
do
ká
a 
v

kk

PodyjíPodyjí

07/2014Obecního úřadu v Palkovicích

Projekt EU
– „Investice
do rozvoje

vzdělávání“ 
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b Palkovice

ení sportovní i nesportovní přátelé,

tímto bych chtěl zhodnotit v kratičké 

ávě celou letošní sezonu 2014. Za náš 

b a naší obec v letošním roce bojovalo 

mistrovství 
republiky a celém prestižním 

álu CAMS v seriálu cross country a seriálu 

dura deset pilotů v různých objemových 

ách a kategoriích s velice slušnými výsledky. 

o by nešlo bez výrazné podpory naší obce 

oprovodů, kteří s n
ámi, bez ohledu na svůj v

olný 

, cestují po celé republice a blízkém zahraničí. 

Tak jak jsme to jeli. Mistr re
publiky ve třídě 

MČR 

v cross country i v enduru se stal Lukáš Kulhánek, 

rý ve všech závodech (letos se jelo dvacet závodů) 

l na tom nejvyšším stupínku, za což mu patří naše 

ké uznání a dík za vzornou reprezentaci našeho 

bu a obce. Dalším borcem je Petr Kusý, který 

bojoval celkově tře
tí místo v této kategorii.

V cross country ve třídě
 MČR E3 Lukáš Krigovský 

celkové 

nezávodil, protož

Erik Kocián a jeho bratr Zd

ve třídě 
poháru CAMS třída E3.

skončil E
rik a druhý Zdeněk. Ve třídě

 veterán

se celkově v cross country stal vicemistrem Radim 

Drlík. Během sezony se zúčastnili, když to čas 

dovolil se střídavými úspěch
y Josef Lukeš, Radim 

Sukač, Milan Kokeš, Vojta Bača, René Němec. 

Výsledky všech závodu najdete na stránkách 

www.motocams.cz 
nebo na stránkách enduro 

klubu Bezinka-Kamýk, případně na stránkách

www.rdracing.cz .Tímto bych ve zkratce chtěl 

poukázat na to, že nejsme jen parta, co ničí 

okolní příro
du, ale svými výsledky se snažíme 

propagovat tento krásný a velice finančně 

nákladný sport. Rádi bychom do našich řad 

přijali něja
ké sponzory a byli bychom rádi za 

Podhůrčí se
 

it

čátku byl pouze záměr s
e sejít, dnes již p

ři 

Podhůrčském guláši“ zaplnila začátkem 

hradu manželů Pavlasů více jak šedesátka 

 a dětí. 

ělal a chystal to a ten zase tohle, dohromady 

oc. Společně 
se bavili, hodovali a veselili 

teří p
řišli. D

ěti so
utěžily v růz

ných sportovních 

ch, ženy připravovaly soutěžní nápoje a kávu, muži 

tiny, které předávali ženám. Hodnotící komise 

úspěch
y v disciplínách ocenila vyrobenou medailí, 

památeční 
sklenicí 

a taškou domácích podhůrčsk
ých produktů s oceněním 

dítěte, ženy a muže roku.

„Původní myšlenka vzešla z garážového posezení 

pánů Vojty Kuly a Tomáše Menšíka. Ti zjisti
li, že i stař

í 

domorodci se skoro nevidí, i na Podhůří m
ají všichni 

auto a na cestě dnes nikoho nepotkáš. A ještě horší to 

je s novými, co se nastěhovali před osmi léty. Dnes se 

lidé nevidí ani na zastávce autobusu, ani v obchodě, 

ani v hospodě u piva… Tak vznikla myšlenka, že by 

se sousedé měli
 jednou za rok sejít, uvařit g

uláš, 

koupit pivo, společně
 se pobavit a poveselit. Na 

prvním guláši bylo něco
 do dvaceti lidí, 
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Vinobraní

Oliva – vítěz p
ohárového závodu 

ápadních Čechách

Mladý nadějný muškařský závodník Jan Oliva 

len rybářského kroužku MO ČRS Frýdek-Mís-

místní skupiny Palkovice. 

Závodnímu sportovnímu rybolovu na umělou 

šku se věnuje již od svých 8 let. V letošním roce 

áhl největšíh
o úspěchu na pohárovém závodě 

ské republiky v západních Čechách, kde obsadil 

ní místo. V každém kalendářním roce je uspořá-

no 7 republikových pohárových závodů, z 
nichž 

u dva pasovány na Mistrovství Č
R řeka a Mistrovství 

zero. Loví se pouze na umělou mušku způso
bem 

SŤ“ Celkové umístění v celostátním žeb-

k ásné 12. místo. Po ukončené 

přípravy a to hlavně 

přípravě 
d

vodních úspěch
ů, krásných zážitků u

 vody a Petrův z
dar! 

Jan Oliva – vítěz p
ohárového závodu v západ-

ních Čechách

Mladý nadějný muškařský závodník Jan Oliva je člen 

rybářského kroužku MO ČRS Frýdek-Místek, místní 

skupiny Palkovice. 

Závodnímu sportovnímu rybolovu na umělou muš-

ku se věnuje již od svých 8 let. V letošním roce dosáhl 

největšíh
o úspěchu na pohárovém závodě České 

republiky v západních Čechách, kde obsadil první 

místo. V každém kalendářním roce je uspořádáno 

7 republikových pohárových závodů, z 
nichž jsou 

dva pasovány na Mistrovství Č
R řeka a Mistrov-

ství Č
R jezero. Loví se pouze na umělou mušku 

způso
bem ,,CHYŤ A PUSŤ“. Celkové umístění 

v celostátním žebříčku za rok 2014 bylo krásné 

12. místo. Po ukončené letošní sezoně nastává 

čas zimní příp
ravy a to hlavně v

 navazování 

ělých mušek a přípravě kompletní výbavy 

d í sezonu. 
ú pěchů, k

rásných 

Polsko-česká 

vzdělá
vací akce „Energie zítřk

a“ 

Začátkem nového školního roku naše 

škola navázala na započatý projekt polské 

Nadace Lidé-Inovace-Design z Bielsko-Biale 

s názvem „Energia jutra“. C
ílem tohoto projektu 

bylo popularizovat mezi nejmladšími obyvateli 

polsko-českého pohraničí proekologický životní 

styl a pravidla užívání hodnot živo
tního prostředí 

s použitím atraktivní a moderní multimediální 

techniky. 

17. září
 se dostavili k nám na školu naši polští 

partneři s m
obilním technickým zázemím a předvedli 

našim žákům 4. až 7. tříd v krátkých ukázkách možnosti 

využití energie z naší pří
rody bez jejího zatížení. Na 

drobných zábavných pokusech si dět
i mohly vyzkoušet, 

jakým způso
bem pracují větr

né elektrárny, jakou energii 

nám dává sluneční záře
ní a také, že v pomeranči nebo 

kyselé okurce či zelí se nějaká energie nachází. Jen umět 

tuto obnovitelnou energii z biomasy využít v k
aždodenním 

životě a tím získat jak výhody pro člověka tak i přír
odu. 

Děti 
si mohly zároveň ověřit 

své původní i nově 

ískané znalosti na kvízech a vzdělávacích hrách pomocí 

diální techniky. Pokusy nás velmi bavily a celá akce 

h jak u dětí ta
k i u nás učite

lů.

den z malých kroků v oblasti 

stí o ekologii s úctou 

ostředí.
ě a

Projekt HEUREKA „Aneb podpora badatelskýc

aktivit žáků ZŠ v přír
odovědných předmětech“ 

vyhlášen pracovníky Národního muzea v Praze. N

škola se stala pilotní školou tohoto projektu. Cílem

přiblížit žá
kům vědu, která je propojená s každode

životem. Projekt pracoval s metodami badatels

entovaného vyučování. Tyto metody umožňují

osvojit si n
ové poznatky a rozvíjet svou t

Žáci běh
em vyučovacích hodin příro

dopisu

řadu praktických i teoretických činností, kt

poutavou formou doplňovaly učivo
 příro

dopisu

žákům množství zajímavých informací u

v průběh
u dalšího studia. V rámci projektu b

materiály do výuky, např. metodiky, p

animace, videa, interaktivní lekce. Celkem b

30 lekcí z 1
0 vědních oborů. Tyto materiá

škole ověřovali. Žákům bylo nabídnuto hn

biologie jako např. antropologie, bo

mykologie, geologie a další. V úvodu

se žáci podívali na krátké video týka

tématu. Následně pak pracovali s e

což pro ně b
ylo velice zábavné, nebo

s interaktivní tabulí. Množství pracovn

praktickými úkoly, co
ž značně 

zvyš

Poslední částí bylo vyplňování praco

k monitorování projektu. Cílem p

vztah žáků k přírodě a poskytn

žitečn
ých informací z té

to oblasti

áročná, ale na druhé

ásbaví“. Jedn
řír

v Metylov

léčí. U
kázali jsme jim

pro pobavení jsme předvedli n

krátkou scénku, do které se některé

děti i s rodiči zapojily. Na závěr jsme jim 

rozdali dárky v podobě maket, jak jinak než 

hasičských

 aut.

Zase jedna nová a velmi cenná zkušenost, 

kdy si uvědomíte, že zdraví je na prvním místě.

Za SDH Palkovice Petra Opělová Hasiči 

pomáhají nemocným děte
m v léčebně

V neděli 16. 11. 2014 jsme vyjeli zpestřit 

odpoledne dětem z léčebny v Metylovicích
, které 

se zde dlouhodobě léč
í. Ukázali jsm

e jim hasičskou 

techniku, pro pobavení jsme předvedli nacvičenou 

krátkou scénku, do které se některé děti i s rodiči 

zapojily. Na závěr jsme jim rozdali dárky v podobě 
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Pranostika

Vánoční přání 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. 

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc. 

Čas provoněný skořicí,

v domech svíce hořící.

Rolničky vesele zvoní,

a my stejně jako vloni,

prožíváme krásné svátky,

díváme se na pohádky.

Na zázraky věřit chceme,

pak se všichni obejmeme.

Přejeme Vám radostné, klidné Vánoce

a štěstí, zdraví v novém roce.

Redakční rada
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Zprávy z Obecního úřadu…

Slovo starosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

je po volbách a můžeme se znovu dát 
klidně do další práce. Ještě předtím Vám 
patří velké díky za nadprůměrnou volební 
účast. Děkuji i těm, kteří si nechali své 
jméno napsat na tu, či onu kandidátní lis-
tinu. To všechno svědčí o tom, jak hodně 
nám všem záleží na naší vesnici.

Na tomto místě chci a hodně děkuji 
Aleši Kubalovi, bývalému místostarostovi, 
se kterým jsme uplynulých 8 let spolupra-
covali a prožívali dobré i zlé a všechno, co 
k práci na obecním úřadě patří. Myslím 
si, že jsme udělali společně mnoho dobré 
práce. Takže, Aleši, děkuji ti za sebe i za 
celou obec a přeji ti hodně zdraví a úspě-
chů v pracovním i osobním životě.

V těchto, letos posledních listech, si 
dovolím Vás informovat o ukončení dvou-
letého projektu na nákup kompostérů. 
V současné době dochází k navážení 
těchto kompostovacích zařízení na plo-
chu ke sběrnému dvoru a začátkem 
prosince, což je v podstatě asi doba, 
kdy čtete tyto řádky, dojde k předávání 
kompostérů mezi Vás, občany. Mnozí 
z Vás jste se zúčastnili dotazníkové akce, 

kdy jste se o svůj kompostér přihlásili. 
Ti, kteří dotazník zapomněli odevzdat, 
si můžou taktéž požádat o svůj kompo-
stér. Nakoupili jsme kompostérů větší 
množství, tudíž je zde i jakási rezerva pro 
domácnosti, které svůj dotazník neode-
vzdaly. O vydávání kompostérů se dozvíte 
jak na webových stránkách obce, tak 
i místním rozhlasem. Předpokládám, že 
kompostéry budeme vydávat ve středy do 
18,00 hodin a v soboty do 15,00 hodin.

V této době dokončujeme projekt na 
nákup víceúčelového stroje, hlavně tedy 
stroje na zametání chodníků a cest. Stroj 
by měl být obci předán do poloviny pro-
since 2014.

Na oba tyto projekty, to znamená 
na kompostéry i zametač, jsme získali 
90% dotací ze Státního fondu životního 
prostředí.

Závěrem Vám chci popřát hezký před-
vánoční a vánoční čas.

Místostarosta Vás zve na tradiční 
Vánoční jarmark a já si Vás dovoluji 
pozvat na tradiční Novoroční výstup na 
kopec Kubánkov. Vatra bude podpálena 
v 11,00 hodin.

Váš starosta Radim Bača

Slovo místostarosty 
Vážení Palkovjané 

a Myslikovjané, 
dnes je to poprvé, co vám na 

tomto místě píši jako místosta-
rosta obce, proto své úvodní 
slovo pojmu více formálně. 
Chtěl bych na tomto místě ještě 

jednou poděkovat za podporu ve 
volbách, trochu se zde představit 
a na závěr nastínit své priority 
a první kroky v roli místostarosty.

Nejdř íve mi tedy dovolte 
ještě jednou poděkovat všem 
Palkovjanům a Myslikovjanům, 
kteří celému našemu sdružení 
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Nezávislí pro Palkovice a Myslík a také 
mi osobně dali svůj hlas. Současně bych 
také chtěl vyjádřit poděkování zastupi-
telům obce, kteří nakonec nejen mne, 
ale i starostu Radima Baču, kandidáty 
do rady obce i do jednotlivých komisí 
podpořili. V neposlední řadě musím na 
tomto místě také poděkovat všem obča-
nům obce, kteří šli k volbám a svým 
hlasem, ať už patřil komukoliv, ukázali, 
že jim budoucnost Palkovic a Myslíka není 
lhostejná. Letos k volbám přišlo celkem 
1 476 spoluobčanů, což je 56,3 % oby-
vatel a v rámci ČR nadprůměrná hodnota 
(pozn. volební účast v ČR byla 44,5 %).

Za druhé bych se zde na úvod svého 
působení také chtěl představit všem, 
kteří mě neznají nebo se kterými jsem 
ještě neměl možnost se setkat. Je mi 
29 let a v Palkovicích na dolním konci 
žiji od svého narození. K Palkovicím 
jsem si vybudoval vztah od mala. Na 
základní škole jsem měl štěstí na skvělé 
třídní paní učitelky Širokou, Kvapilovou 
a Skarkovou. Také jsem zde navštěvoval 
turistický oddíl Modré šípy pod vedením 
pana Plačka (Šípa), kde jsem se toho 
velmi hodně naučil. V pozdějším věku 
jsem pak také s vedením oddílu pomá-
hal. Na střední školu jsem následně chodil 
do Místku na Gymnázium Petra Bezruče.

Poté jsem šel studovat na Vysokou 
školou ekonomickou do Prahy, kde jsem 
působil jako student a následně jako 
vědeckopedagogický pracovník téměř 
dodnes. Během studia jsem měl štěstí 
nějakou dobu také pracovat a studovat 
v USA a studijně se podívat na přední 
světové ekonomické univerzity v USA 
i Evropě. Na školách jsem se věnoval 
hlavně managementu, podnikovým finan-
cím a konkurenceschopnosti. 

Již při studiu VŠ jsem začal pracovat 
pro společnost, která se zabývala získává-
ním dotací z EU. Díky této práci jsem měl 
možnost spolupracovat s řadou obcí, uni-
verzit, neziskových organizací a podniků 
na realizaci jejich projektů. Postupem času 
jsem se začal nejvíce věnovat hlavně oblasti 
zdravotnictví, které se stalo pro mě hlavní 
náplní práce. Během několika let se nám 
v olomoucké fakultní nemocnici poda-
řilo vybudovat Národní telemedicínské 
centrum, které se zaměřuje na využívání 
nových technologií ve zdravotnictví (zjed-
nodušeně řečeno něco jako doktor na 
dálku). Kromě zdravotnictví pro mě byla 
i klíčová oblast architektury a urbanismu, 
které jsem se věnoval také několik let ve 
spolupráci s libereckou univerzitou a zmi-
ňuji to zde hlavně z toho důvodu, že právě 
tyto zkušenosti bych chtěl, mimo jiné, 
využít při směřování dalšího rozvoje obce. 
Své zkušenosti jsem také využil pro naši 
ZŠ, kde jsme od roku 2012 společně se 
starostou Radimem Bačou a ředitelem Ivo 
Fišerem připravili a v současné době reali-
zujeme projekt na inovaci výuky spočívající 
zejména v exkurzích žáků do národních 
parků a CHKO, kariérním poradenstvím, 
využití IT technologií ve výuce a obměně 
počítačové učebny.

Jako poslední věc bych zde chtěl nastí-
nit své hlavní priority a první kroky v roli 
místostarosty. Nejdříve bych zde chtěl 
ujistit všechny, že náš volební program 
v celém svém rozsahu rozhodně stále platí 
a pomalu se začínáme pouštět do jeho 
naplňování. Klíčovými oblastmi pro mne 
bude koncepční rozvoj obce, získávání 
finančních prostředků na něj, zlepšení 
komunikace s obcí a také podpora školy, 
kultury, spolkových a volnočasových 
aktivit.
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V oblasti rozvoje bychom již brzy 
chtěli zpracovat určitou dlouhodobou 
strategii rozvoje a uspořádání celé obce, 
se kterou vás zde seznámíme a určitě 
budeme rádi za podněty a připomínky 
vás občanů. Volební cyklus trvá sice čtyři 
roky, ale pokud chceme něčeho dosáh-
nout, musíme se dívat na vše v mnohem 
větší časové perspektivě a myslet na to, 
že naše výtvory budou sloužit i generacím 
po nás. Zároveň nejde vše měnit co čtyři 
roky, ale je potřeba vždy navazovat na to 
dobré, co se do té doby povedlo. Určitou 
inspirací přístupu k rozvoji je pro mě 
osobně město Litomyšl, které díky uváž-
livému a koncepčnímu přístupu starostů 
i dalších zástupců města za posledních 
25 let zažívá dnes svou druhou renesanci 
a je dáváno v evropském měřítku jako 
jedinečný příklad uvážlivého, ale zároveň 
progresivního rozvoje města, které slouží 
primárně svým občanům, ale i turistům. 
Řada z vás určitě namítne, že Palkovice 
nejsou Litomyšl, což dobře vím. Nicméně 
zde jde hlavně o ten celkový přístup vedení 
města k celému rozvoji, který lze krásně 
využít kdekoliv. A Palkovice rozhodně mají 
na to, aby se staly jedním z nejlepších míst 
pro život v kraji i celé zemi.

V oblasti komunikace bych se chtěl 
učit od těch nejlepších a zaměřit se na její 
celkové zlepšení. Určitě se můžete těšit na 

jednotný komunikační styl, přepracovaný 
web, využití sociálních sítí a celkové zlep-
šení prezentace obce navenek.

V oblasti školství bych chtěl navázat 
na svou dosavadní spolupráci s ředitelem 
školy a získat prostředky na její další roz-
voj v oblasti technického vzdělávání (např. 
nové dílny), využití nových technologií ve 
výuce či větší mezinárodní spolupráci 
školy a s tím spojenou výuku jazyků. 
V oblasti kultury bych se chtěl společně 
s kulturní komisí podílet na významném 
nárůstu společenských akcí a aktivit 
v obci a minimálně zkušební obnově pro-
mítání v místním kině.

K výše uvedenému výčtu by se dala 
zajisté přidat řada dalších, pro obec klí-
čových věcí (např. chodníky, kanalizace 
apod.), na čemž také budeme v násle-
dujícím období usilovně pracovat. Nic 
z toho však nelze udělat ze dne na den, 
nicméně pevně věřím, že až se budete za 
čtyři roky ohlížet v čase zpět a dívat se na 
to, co vše se v obci změnilo a povedlo, tak 
budete právem pyšni na to, že žijete právě 
v Palkovicích nebo na Myslíku. 

Přeji všem klidné prožití doby předvá-
noční i vánoční a rád bych vás na závěr 
chtěl ještě pozvat na téměř již tradiční 
Vánoční jarmark, který proběhne v cen-
tru obce v sobotu 6. prosince.

David Kula, místostarosta

Ustavující zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva 

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se konalo 
ustavující zasedání nově zvoleného zastu-
pitelstva obce. Starostou obce byl zvolen 
Radim Bača, místostarostou Ing. David 
Kula, MBA.

Radu obce tvoří starosta, místosta-
rosta, Bc. Martin Polášek, Slavomír Bača 
a Mgr. Petr Gřes.

Předsedkyni kontrolního výboru byla 
zvolena Ing. Kateřina Loudátová, před-
sedou finančního výboru Ing. František 
Žídek.
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Volby do Zastupitelstva obce Palkovice

Název strany Hlasy
abs. v % Počet 

mandátů

Nezávislí pro Palkovice a Myslík 7395 39,19 7

KDU - ČSL 3222 17,08 3

TOP 09 2611 13,84 2ČSSD 1939 10,28 1

KSČM 1929 10,22 1

SNK Obce Palkovice 1772 9,39 1

Zvolení zastupitelé Hlasy Strana 

Radim Bača 754 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Bc. Martin Polášek 701 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Ing. Tomáš Opěla 622 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Ing. David Kula, MBA 520 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Karla Menšíková 514 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Ing. Kateřina Loudátová 452 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Karolína Žilková 402 Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Aleš Kubala 387 KDU-ČSL

Ing. Tomáš Huďa 305 KDU-ČSL

Martin Kurečka 256 KDU-ČSL

Slavomír Bača 374 TOP 09 

Mgr. Petr Gřes 330 TOP 09

Ing. František Žídek 309 ČSSD

Dalibor Rada 331 KSČM

Petr Kreuzmann 268 SNK Obce Palkovice

Podrobné výsledky voleb najdete na: www.volby.cz
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Poděkování Slavomíra Bači, 
kandidáta do Senátu

Vážení a milí Palkovjané 
a Myslikovjané,

dovolte, abych vám 
touto cestou upřímně 
poděkoval za neuvěři-
telných 51,78% vašich 
h lasů ,  d íky k terým 
jsem ve své rodné obci 
zvítězil nad ostatními 
kandidáty - řečeno 
sportovním jazykem 

„rozdílem třídy“. Vaší přízně si nesmírně 
vážím a je pro mne zároveň velkým závaz-
kem pro jakékoliv moje veřejné působení 
ve prospěch vás, mých spoluobčanů.

I když celkový zisk 11,83% hlasů bohu-
žel na postup do 2. kola senátních voleb 
nestačil, přesto si celkově pátého místa ze 
sedmi kandidátů velmi vážím také proto, 
že od čtvrté „příčky“ mne dělilo pouhé 
1,1% , resp. 404 hlasů. V rámci kontaktní 
kampaně jsem navštívil všech 38 obcí 
a měst frýdecko-místeckého volebního 
obvodu a osobní setkání s př íznivci 
a podporovateli, stejně jako s těmi, kteří 

sympatizovali s jinými kandidáty, pro mne 
byla nesmírně cennou a poučnou zkuše-
ností. Určitě ji využiji ve svém veřejném, 
profesním i soukromém životě.

Do senátních voleb jsem šel pod 
heslem „Selský rozum do Senátu“ 
a s programem, který odráží mé dlouho-
dobé profesní i občanské priority, názory 
a postoje. Jsem hluboce přesvědčen 
o tom, že selský rozum patří nejenom 
do Senátu, ale do všech oblastí našeho 
veřejného života a chtěl bych vás ujistit 
o tom, že prosazování hlavních myšlenek 
mého volebního programu bude i nadále 
př irozenou součástí mého veřejného 
působení bez ohledu na to, zda zrovna 
probíhá nebo neprobíhá volební kampaň. 
Každý správný sedlák a hospodář totiž od 
nepaměti dobře ví, že kdo poctivě neza-
seje, nebude moci ani sklízet.

Vzhledem k blížícímu se konci roku 
mi na závěr dovolte popřát vám př í-
jemné a klidné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody 
do nového roku 2015.

S úctou
Slavomír Bača, Palkovice 

Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice,

které se konalo 15. 9. 2014 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 

30.6.2014 do 10.9.2014.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.8.2014.
3) Protokol , sepsaný dne 17.3.2014 na obecním úřadu za přítomnosti paní Lud-

mily Radové a Ladislava Rady, Palkovice 59, se žádostí o vyřazení komunikace 
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na parcele 797/2 k.ú.Palkovice z pasportu místních komunikací. Tato situace 
bude dořešena v rámci revize starého nebo schvalování nového pasportu místních 
komunikací v následujícím období.

4) Informaci starosty obce o hodnotě obecního majetku a jejím navýšení za předchá-
zející volební období.

5) Informaci o zpracované studii na zlepšení bezpečnosti dopravy v obci Palkovice, 
předloženou panem Jiřím Hlaváčem.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka.
4) Rozpočtové změny č.3 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014.
5) Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2031.
6) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice manžely Sejkorovými, Myslík 11, o prodeji 

pozemku parc.č. 12/2 k.ú.Myslík za dohodnutou kupní cenu 1 717,-Kč.
7) Smlouvu o koupi cenných papírů mezi obcí Palkovice a Ing. Kamilem Trochtou, 

B. Němcové 951, Frýdlant nad Ostravicí o odprodeji 10 ks akcií společnosti 
Lyžování za domem a.s. za dohodnutou cenu 250 000,-Kč.

8) Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi Statutárním městem 
Frýdek-Místek, obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek o zajišťování dopravní obsluž-
nosti linkami městské hromadné dopravy v období 31.8.2014 do 31.12.2018.

9) Smlouvu č. FM/60/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným 
SSMSK a obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na veřejnou část kanalizační přípojky k RD Palkovice č.21 za úplatu ve výši 
1000,-Kč+DPH.

10) Smlouvu č. FM/61/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným 
SSMSK a obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na veřejnou část kanalizační přípojky k parc.č. 1076/1 k.ú. Palkovice za úplatu 
ve výši 1000,-Kč+DPH.

11) Smlouvu č. FM/62/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným 
SSMSK a obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
na veřejnou část kanalizační přípojky k budovám Myslík č.118, 119 za úplatu ve 
výši 1000,-Kč+DPH.

12) Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou formou otevře-
ného řízení, v souladu se zákonem a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory Operačního programu Životní prostředí na akci „Nakládání s bioodpadem 
v obci Palkovice“.

13) Návrh kupní smlouvy pro veřejnou zakázku dle bodu II./12. tohoto zápisu. 
14) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 

„Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice“ ve složení: Slavomír Bača, Ing. Tomáš 
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Huďa, Mgr. Petr Gřes, Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka. Náhradníci: Lenka 
Žaarová, Ing. Vratislav Obadal, Ing. Josef Bílek, Radim Bača, Helena Kapsová.

15) Výzvu k podání nabídek a prokázání kvalifikace zakázky malého rozsahu na akci 
„Snížení imisní zátěže v obci Palkovice“

16) Zadávací podmínky a pokyny ke zpracování nabídky dle závazných podmínek 
OPŽP, mimo režim zákona č.137/2006 Sb.na akci „Snížení imisní zátěže v obci 
Palkovice“

17) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Snížení imisní zátěže v obci Palkovice“ ve složení: Slavomír Bača, Ing. Tomáš 
Huďa, Mgr. Petr Gřes, Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka. Náhradníci: Lenka 
Žaarová, Ing. Vratislav Obadal, Ing. Josef Bílek, Radim Bača, Helena Kapsová.

18) Smlouvu č. Z_S24_12_8120042910 mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Palkovice 
o realizaci přeložky distribučního zařízení  určeného k dodávce elektrické energie 
u základní školy v Palkovicích.

19) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Palkovice na dofinancování víceúčelového hřiště 
v Palkovicích ve výši 100 000,-Kč.

20) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Palkovice, oddílu jachtingu, na úhradu části nákladů 
na opravu střechy na loděnici ve výši 100 000,-Kč.

21) Kvalifikační dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na 
akci „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“.

22) Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci 
„Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“.

23) Návrh smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníku 
v Palkovicích na komunikaci III/4848“

24) Členy komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku 
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala, 
Roman Žaar. Náhradníci: Martin Kurečka, Jan Vrbica, Jana Bílková.

25) Členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku 
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala, 
Roman Žaar. Náhradníci: Martin Kurečka, Jan Vrbica, Jana Bílková.

26) Členy komise pro hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku 
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Ing. František Žídek, Dalibor 
Rada, Martin Polášek, Mgr. Věra Krpcová, Aleš Kubala. Náhradníci: Ing. Tomáš 
Huďa, Radim Bača, Martin Polášek, Mgr. Ludmila Skarková, Dagmar Bajtková.

27) Souhlasné prohlášení, že bere na vědomí, že v článku V. odst. 1 Smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu MSK došlo k chybě v psaní v uvedení procentuální výše 
dotace na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice -2.část“ z 60% na 
skutečných 6% celkových, skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

28) Koupi pozemku parc.č. 573, 574 a 572 k.ú. Palkovice, nemovitosti Palkovice č.44, 
pozemku parc.č. 1669/1 a části parcely č. 2989/21 k.ú. Palkovice za maximální 
cenu 2 750 000,- Kč.
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29) Zadávací dokumentaci pro podlimitní (významnou) zakázku na dodavatele staveb-
ních prací pro akci „Dostavba kanalizace v obci Palkovice IV. etapa Osada, Dráhy, 
Podhůří, pod Rakovcem.

30) Návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Dostavba kanalizace v obci Palkovice 
IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem.

III. Ukládá:
1) Starostovi obce znovu projednat kupní smlouvu dle bodu II./28 tohoto zápisu za 

maximální kupní cenu 2 750 000,- Kč s tím, že polovina ceny bude prodávajícímu 
uhrazena do 31.12.2014 a druhá polovina do 30.6.2015..

IV. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje pozemku parc.č. 184/2 k.ú.Palkovice dle GP č.1522-51/2010 

firmy Zekan.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Dostavba kanalizace 

v obci Palkovice IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem.

V Palkovicích dne: 15. 9. 2014

 Radim Bača       Aleš Kubala
   Starosta       Místostarosta

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice (ustavující zasedání),

 které se konalo 6. 11. 2014 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

I. Bere na vědomí:
1) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

II. Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích:
1) Starosta obce  Radim Bača    
2) Místostarosta obce    Ing. David Kula, MBA
3) Další členové rady obce Slavomír Bača
     Mgr. Petr Gřes
     Bc. Martin Polášek

III. Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1) Předseda kontrolního výboru Ing. Kateřina Loudátová
2) Předseda finančního výboru  Ing. František Žídek
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3) Členové kontrolního výboru  Karolína Žilková
4) Členové finančního výboru  Dalibor Rada

IV. Schvaluje:
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice.
2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Ing. David Kula, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Ing. František Žídek.
4) Volební řád Zastupitelstva obce Palkovice.
5) Členy volební komise ve složení Dalibor Rada, Karla Menšíková, Karolína Žilková
6) Volbu jednoho místostarosty.
7) V souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon starosty a mís-

tostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
8) V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby 

starosty obce, místostarosty obce a dalších tří členů rady obce tajnou volbou.
9) Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce dle §84 odst.2 písm. 

l zákona o obcích. Kontrolní i finanční výbor bude tříčlenný.
10) Změny č.4 rozpočtu obce Palkovice v roce 2014.
11) Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele pro projekt „Snížení imisní 

zátěže v obci Palkovice“ kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a ITTEC, s.r.o. na 
dodávku zametacího vozu dle technických požadavků stanovených v zadávací 
dokumentaci za cenu 1 649 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.

12) Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele pro projekt „Nakládání s bio-
odpadem v obci Palkovice“ kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a ELKOPLAST CZ, 
s.r.o. na dodávku kompostérů dle technických požadavků a v množství stanoveném 
v zadávací dokumentaci za cenu 4 709 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

13) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku oddílu jachtingu TJ Sokol Palkovice 
na úhradu části nákladů na opravu střechy na loděnici ve výši 100 000,-Kč.

14) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku TJ Sokol Palkovice na úhradu části 
nákladů z roku 2013 na pořízení hmotného majetku – rekonstrukci tenisových 
kurtů ve výši 100 000,-Kč.

15) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Palkovice a EUROVIA CS a.s. o úpravě 
ceny při opravě místních komunikací v roce 2014 s celkovou změnou ceny 

 -351 393,43 Kč.
16) Přijetí neinvestiční účelové dotace pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti 

jednotky SDH ve výši 1000,-Kč.

 V Palkovicích dne: 6. 11. 2014

   Radim Bača     Ing. David Kula              
  starosta obce                                                       místostarosta obce
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Upozornění pro občany

Vážení spoluobčané, posledním číslem letošních Palkovických listů 8/2014 bude 
Obecní kalendář, který vám bude doručen v druhé polovině prosince.

Palkovické vinobraní
Dne 5. 10. 2014 jsme v areálu Ranche 

U Myšáka na Osadě v Palkovicích uspořá-
dali Palkovické vinobraní.

Hned u vstupu na návštěvníky čekal 
košt domácí pálenky a na nabuzení chuti 
jednohubky se škvarkovou pomazánkou.

Po celé odpoledne k tanci a poslechu 
hrála cimbálova múzika Iršava. Návštěvníci 
mohli kromě široké nabídky vín a burčáku 
ochutnat speciality místní restaurace a gri-
lované selátko.

Děti, které přišly se svými rodiči, si 
mohly hrát v dětském koutku nebo si nechat 

něco pěkného 
namalovat na 
obličej. Této 
atrakce využili 
i někteří dospělí.

Snad jsme 
tímto obnovili 
starou tradici, která zde v Palkovicích byla.

Díky všem, kteří jste si našli chvíli a při-
šli jste a také panu Markovi Myšinskému 
za možnost uspořádat tuto akci v jeho 
krásném areálu.

Petra Opělová

Nezávislí pro Palkovice a Myslík

Co je doma, to se počítá, dámy a pánové.

Palkovická jednička
– designerka dortů, paní Sonička

Již delší dobu uva-
žuji u koho si objednat 
speciální dort, dort 
vymyšlený přímo na 
míru. Dala jsem na 
doporučen í  kama-
rádky, prý na Myslíku 
dělá jedna kočka nád-
herné dorty. Našla jsem 
si tedy na facebooku adresu: Soňa 
Therová. Rozbalila jsem si fotky 

dortů, které již udělala. Ti z Vás, 
kteří znají sociální síť facebook ví, 

že když už se nám tam 
něco líbí, tak zmáčk-
neme tlačítko „sdílet“, 
ať obrázky nebo foto-
grafie objeví i další 
a další lidé a poko-
chají se pohledem na 
tyto výtvory. Ti z Vás, 
kteří na facebooku 
nejsou, můžou nahléd-

nout do galerie „dortíků“ na adrese:
www.sdorty.com.
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Marně jsem hledala cenu, za 
kterou bych takový dort pořídila. 
Můžete se mi paní Therová k těmto 
cenám vyjádřit?

Ceník dortů hledáte marně. Každý 
můj výtvor je originál, liší se jak použitým 
materiálem, tak velikostí, gramáží, nároč-
ností modelování, takže ceny by byly spíše 
matoucí.

Každý, kdo má zájem si dort objed-
nat mi může zavolat na telefonní číslo 
733165189 (po 18 hodině) nebo stačí 
poslat SMS a já se ozvu.

Společně pak projdeme veškeré 
podrobnosti, jako jsou příchuť korpusu 
a krému, velikost dortu, zdobení atd. 
Upozorním také na záludnosti, se kterými 
se můžete setkat při přepravě dortu nebo 
jeho skladování, domluvím s vámi cenu, 
místo doručení a jiné záležitosti tak, abyste 
byli maximálně spokojeni.

Jste schopna zákazníkům dort 
i osobně přivézt? A když ano tak do 
jaké vzdálenosti od Myslíku?

Všechno je na domluvě, Palkovice roz-
hodně nejsou problém.

Jak dlouho dopředu je nutné si 
dort objednat? 

Můžete i dva měsíce předem, čím dřív 
tím líp. Nejpozději týden předem, pokud 
se zrovna trefíte do mého prázdného 
termínu.

Kolik času potřebujete na výrobu 
jedné takové nádhery?

Podle náročnosti modelování, počtu 
figurek, a výběru jednotlivých barev. 
Jednotlivé barvy míchám na potřebný 
odstín dle předloženého námětu, nebo dle 
konkrétního obrázku, který mi pošle zada-
vatel na e-mail: : sdorty@post,cz Každá 

červená může mít několik odstínů a je 
důležité trefit ten správný odstín. A zdo-
bení mi zabere minimálně čtyři hodiny. 
Není výjimkou i osmihodinovka.

Dorty, které děláte, musí udě-
lat radost opravdu každému, kdo 
je dostane. Máte nějakou zpětnou 
vazbu?

Ne vždy, ale většinou ano. Lidé sami 
volají nebo píšou, že jsou spokojeni 
a obdarovaný, obzvláště děti někdy až 
piští radostí. A to je pro mne ta největší 
odměna.

Pro koho děláte většinou dorty? 
Který dort děláte nejčastěji?

Nejčastěji dělám autíčka „cars“ pro 
kluky, panenky a „Hello Kitty“ pro 
holčičky, ale sama hrozně ráda dělám 
napodobeniny skutečných věcí jako 
například dámské kabelky, střevíček na 
krabici od bot, aktovky, mobily, prsa 
v podprsence, pečená kýta, košík plněný 
zeleninou, prostě marcipán je úžasná 
hmota, ze které jde vytvořit téměř vše.

Děláte i více jak třípatrové dorty 
například na svatbu? Podléhají sva-
tební dorty módním trendům?

Udělám cokoliv, ale zatím jsem nedo-
stala objednávku na více než třípatrový 
dort. Vše je samozřejmě o penězích, které 
je objednávající ochoten za dort dát. Móda 
hraje velkou roli. Nevěsty chtějí ladit dort 
ke svým šatům a kytici. Současným tren-
dem jsou čisté jednoduché linie, stužky 
případné malé zdobení.

Jak relaxujete?
V zimě na lyžích, v létě na zahradě, 

nebo na in-line bruslích, po nocích u dortů 
a samozřejmě s rodinou.



P A L K O V I C K É  L I S T Y

13

Co Vám tady v Palkovicích nebo 
na Myslíku chybí?

Musím poděkovat za novou asfaltovou 
cestu v naší uličce. Protože mám dvě malé 
děti, chybí mi na Myslíku dětské hřiště 
s průlezkami, houpačkami, prostě to co 
k tomu patří. Ani byste nevěřila, kolik je 
teď na Myslíku malých dětí.

Co byste popřála občanům 
Palkovic?

Ať je pořád co slavit, ať už s dortem 
nebo bez.

Za rozhovor poděkovala
Iveta Trochtová.

Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Zahájení školního roku 2014/15 
v ZŠ a MŠ Palkovice

V letošním školním roce máme ve 
škole dvě první třídy. Ve třídě I. A je 15 
chlapců a 8 dívek, třídní učitelkou Mgr. 
Miroslava Kubalová. VI. B je 14 chlapců 
a 8 dívek, třídní učitelkou Mgr. Zuzana 
Kvapilová. Celkem je ve škole 269 dětí, 
134 chlapců a 135 dívek, a pracuje zde 
20 učitelek a učitelů. Nově nastoupila 
paní učitelka Mgr. Šárka Juřicová, a za 
paní učitelku Mgr. Gabrielu Šimoňákovou, 
která čerpá mateřskou a rodičovskou 
dovolenou, nastoupila paní učitelka Bc. 
Martina Černohorská. Nově nastoupily 
2 asistentky pedagoga, paní Mgr. Martina 
Nelhyblová a paní Soňa Šrámková.

Ve školní družině jsou od 1. 9. 2014 
v provozu již 4 oddělení, činnosti ŠD se 
účastní 105 dětí a 4 vychovatelky. Nově 
jako vychovatelky nastoupily učitelky 
Mgr. Denisa Chaloupková, která také 
vyučuje ve škole Hudební výchovu, a Mgr. 
Lidmila Mutinová, která také učí na 1. 
stupni. Provozní doba ŠD je od 6.00 do 
7.30, odpoledne od 11.20 do 16.30.

V mateřské škole je 104 dětí, byly 
přijaty všechny děti, které k 1. 9. 2014 
dosáhly 3 let. V mateřské škole pracuje 
ve 4 třídách celkem 8 učitelek, nově 

nastoupily paní Markéta Vyvialová a paní 
Xenie Rajnochová. Provozní doba MŠ je 
od 6.00 do 16.00. V mateřské škole nově 
také pracuje asistentka pedagoga paní 
Daniela Zemanová.

Provoz celé školy a mateřské školy 
dále zajišťuje paní účetní, tři školnice 
a 4 provozní zaměstnanci. Provoz školní 
jídelny zajišťuje 6 zaměstnanců pod vede-
ním nové vedoucí školní jídelny paní 
Marcely Hlaváčové. Celkem je v orga-
nizaci 373 dětí od 3 do 15 let, pracuje 
zde 47 zaměstnanců. V roce 2014 škola 
hospodaří s příspěvkem obce na provoz 
školy ve výši 2 850 000 Kč, a s finanč-
ními prostředky z krajského úřadu ve výši 
15 094 000 Kč.

V tomto školním roce připravujeme 
pro žáky tradiční akce, např. pla-
vecký výcvik (2. - 3. r.), lyžařský výcvik 
v Palkovicích (5. ročník), výjezd k moři, 
cyklistický kurz (7. r.), turistický kurz 



P A L K O V I C K É  L I S T Y

14

(8. r.), kurz sebeobrany a výjezd do Prahy 
(9. r.).

Pokračujeme v EU projektech. 
Dokončujeme projekt Inovace ZŠ 
Palkovice, byly zakoupeny nové tab-
lety a počítače do počítačové učebny, 
žáci 8. a 9. ročníku dokončí a zpracují 
materiály z výjezdů do národních parků 
a dokončí aktivity k profesní orientaci. 
V listopadu 2014 přijedou do školy žáci 
z Polska, ze základní školy z Bujakowa 
a Witkowic, budeme připravovat další 
společné projekty na r. 2015.

Také v letošním školním roce se 
žáci mohou účastnit činnosti zájmových 

kroužků. Za úplatu jsou kroužky keramika, 
výtvarný, angličtina. Díky podpoře vedení 
obce jsou v rámci prevence negativních 
jevů pro žáky některé kroužky zdarma 
(pěvecký, přírodovědný, fotbalový, spor-
tovní a zahradnický), tyto kroužky zdarma 
navštěvuje celkem 87 žáků. Po pozitiv-
ních ohlasech z minulého roku pokračuje 
odpolední výuka hry na hudební nástroje 
externími učiteli přímo ve škole, od pon-
dělí do středy vyučuje hru na klavír paní 
Žídková, ve čtvrtek hru na kytaru pan 
Virág.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Projekt HEUREKA
Projekt HEUREKA „Aneb podpora 

badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodověd-
ných předmětech“ byl vyhlášen pracovníky 
Národního muzea v Praze. Naše škola se 
stala pilotní školou tohoto projektu. Cílem 
bylo přiblížit žákům vědu, která je pro-
pojená s každodenním životem. Projekt 
pracoval s metodami badatelsky oriento-
vaného vyučování. Tyto metody umožňují 
žákům osvojit si nové poznatky a rozvíjet 
svou tvořivost.

Žáci během vyučovacích hodin pří-
rodopisu prováděli řadu praktických 
i teoretických činností, které velice pouta-
vou formou doplňovaly učivo přírodopisu 
a poskytly žákům množství zajímavých 
informací uplatnitelných v průběhu dalšího 
studia. V rámci projektu byly vytvořeny 
materiály do výuky, např. metodiky, pra-
covní listy, animace, videa, interaktivní 
lekce. Celkem bylo zpracováno 30 lekcí 
z 10 vědních oborů. Tyto materiály jsme na 
naší škole ověřovali. Žákům bylo nabídnuto 

hned několik oborů biologie jako např. 
antropologie, botanika, zoologie, mykolo-
gie, geologie a další. V úvodu vyučovací 
hodiny se žáci podívali na krátké video 
týkající se konkrétního tématu. Následně 
pak pracovali s e-learningovou lekcí, což 
pro ně bylo velice zábavné, neboť se jed-
nalo o práci s interaktivní tabulí. Množství 
pracovních listů bylo doplněno praktic-
kými úkoly, což značně zvyšovalo jejich 
atraktivitu. Poslední částí bylo vyplňování 
pracovních listů, které sloužily k moni-
torování projektu. Cílem projektu bylo 
prohloubit vztah žáků k přírodě a poskyt-
nout jim spoustu nových užitečných 
informací z této oblasti.

Velmi náročná, ale na druhé straně 
velmi zajímavá byla aktivita „ Věda nás 
baví“. Jednalo se o celoroční Badatelskou 
hru. Členové přírodovědného kroužku se 
na rok přeměnili v mladé vědce. Každý 
měsíc řešili zajímavé otázky z různých 
vědních oborů. Stanovovali si hypo-
tézy, prováděli pokusy a dlouhodobé 
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Výjezd do Krkonoš
Ve dnech 19. 5. – 23. 5. 2014 se 

uskutečnil z projektu EU výjezd žáků 
8. tř ídy do Krkonošského národního 
parku a okolí.

V pondělí 19. 5. brzy ráno jsme odjíž-
děli nadšení od budovy školy. Cestou 
sice nastal problém s autobusem, ale to 
se hned vyřešilo. V Hradci Králové jsme 
navštívili Střední uměleckoprůmyslovou 
školu hudebních nástrojů a nábytku. 
Naše další zastávka byla v Miletíně, kde 
nám řekli něco o historii a ukázali, jak 
se vyrábí a zpracovávají Hořické tru-
bičky. Samozřejmě jsme si mohli také 
vyzkoušet, jak se takové tubičky dělají, 
a zakoupit různé druhy jako dárek domů. 
Poté jsme po dlouhé době konečně dora-
zili do hotelu Energetik, který se nacházel 
v Peci pod Sněžkou. Když jsme zastavili 

před hotelem, většina vytáhla fotoaparáty 
a fotila okolí a hlavně Sněžku, která byla 
hezky vidět. Večer jsme si ještě poslechli 
přednášku o Krkonošském národním 
parku.

V úterý, hned po snídani, jsme se 
vydali na dlouhou, dvacetikilometrovou 
cestu na nejvyšší horu České republiky 
Sněžku. Po cestě jsme fotili krásnou 
přírodu, každá skupina poctivě plnila 
úkoly a vše zapisovala. Cesta byla velmi 
náročná, ale nakonec to všichni dokázali. 
Na vrcholu Sněžky byl nádherný výhled 
do všech stran. Asi po hodině odpočinku 
jsme nastoupili do lanovky a jeli dolů do 
Pece pod Sněžkou, poté cesta pokračo-
vala na hotel.

Ve středu jsme navštívili Střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou 
v Železném Brodě, kde nám ukázali, jak 

pozorování, informace hledali v odborné 
literatuře a na internetu. Pak museli žáci 
sepsat závěrečnou zprávu, kde zhodnotili 
výsledky svého výzkumu. Vědečtí pracov-
níci Národního muzea práci dětí zhodnotili. 
Díky náročnosti se této hry zúčastnilo jen 
12 škol z celé České republiky. Jen dvě 
školy prošly úspěšně všemi koly hry a my 
jsme byli jedni z nich. Odměnou za práci 
byla dětem návštěva Hrdličkova muzea 
a depozitářů Národního muzea v Praze.

Celý projekt byl ukončen 12. září 2014 
na „Závěrečném konferenci“ v Praze. 
Naši školu zde reprezentovali Kateřina 
Janečková, Pavlína Juchelková a Vojtěch 
Ivo Pavlas. Žáci prezentovali výsledky 
svého výzkumu a v krátkosti zhodnotili 
jednotlivé kola Badatelské hry.

Mgr. Ludmila Skarková, 
Mgr. Pavel Tomalík

Projekt EU – „Investice do rozvoje vzdělávání“ 
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se sklo vyrábí a tvaruje do různých před-
mětů. Poté jsme zavítali do Turnova do 
brusírny granátů, tam jsme viděli krásy 
českých kamenů. Po exkurzi se náš auto-
bus vydal do Liberce, do IQ parku, kde 
jsme si procvičili svou paměť, vyzkou-
šeli fyzikální zákony a další přírodní jevy 
a také se něco nového naučili.

Ve čtvrtek jsme se opět po snídani 
vydali na dalekou túru. Nejdříve nás auto-
bus zavezl na Mísečky, pak k Vrbatově 
boudě a poté jsme šli po svých k pra-
meni Labe, kde jsme opět měřili, fotili, 
dokumentovali. Naše cesta pokračo-
vala na Labskou boudu, Labský dů l, 

k soutoku Labe a Bílého Labe a pak až 
do Špindlerova mlýna, kam pro nás přijel 
autobus.

V pátek 23. 5. 2014 náš výjezd do 
Krkonoš končil. Všichni si po snídani sba-
lili věci, naskládali je do autobusu a mohli 
jsme vyrazit ještě do Adršpašských skal. 
Na místě byly nádherné skály přírodního 
původu, průvodce nám o jednotlivých 
skalách vypravoval, dokonce jsme pluli 
mezi skalami na loďkách.

Pak už nás čekala jen cesta domů. Do 
Palkovic jsme dojeli v 20.00 hodin.

Jan Židek, Adam Kolář

Výjezd na Šumavu
V době od 9. do 13. 6. 2014 se naše 

tř ída zúčastnila výjezdu na Šumavu 
v rámci projektu: „Inovace výuky pro 
udržitelný rozvoj a navázání spolupráce 
s aktéry na trhu práce pro lepší uplatni-
telnost žáků ZŠ Palkovice“.

Již během cesty do jižních Čech 
jsme navštívili Střední školu uměleckou 
a grafickou v Jihlavě, také jsme se prošli 
výrobními halami Centropenu v Dačicích. 
Ubytovaní jsme byli v hotelu na břehu 
lipenské přehrady, v jejímž okolí jsme 
strávili dva dny našeho výjezdu. S průvod-
cem jsme navštívili nejznámější vrcholy 
NP a CHKO Šumava jako Trojmezí, 
Třístoličník, 1378 m vysoký Plechý a také 
Plešné jezero. Rovněž jsme se prošli stez-
kou v korunách stromů. Od lipenské 
přehrady jsme se přesunuli do Vodňan, 

které byly výchozím bodem našich dalších 
výletů. Cestou jsme navštívili muzeum 
vltavínů v Českém Krumlově, velký dojem 
na nás udělal zámek Hluboká. V Třeboni 
jsme se podívali do pivovaru Regent 
a nevynechali jsme ani Střední školu 
rybářskou a vodohospodářskou Jakuba 
Krčína. Součástí exkurze na střední škole 
byla i návštěva sádek. Poslední den jsme 
zamířili do našeho hlavního města, kde 
jsme navštívili Pražský hrad, Václavské 
náměstí a rozhlednu na Petříně. Během 
výjezdu jsme vyplňovali pracovní listy 
z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu a pro-
váděli terénní měření pomocí měř ící 
soustavy PASCO. 

Výjezd se nám velice líbil, navštívili 
jsme spoustu zajímavých míst a dozvěděli 
se množství nových informací.

Mgr. Pavel Tomalík, třídní učitel
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Výjezd do Českého Švýcarska 
a okolí

V letošním školním roce se nám opět 
podařilo díky evropskému fondu zúčastnit 
se ve dnech 22. 9. – 26. 9. 2014 výjezdu 
do českého národního parku, tentokrát do 
Českého Švýcarska. V pondělí 22. září 
2014 jsme se nejprve zastavili ve Střední 
škole chovu koní a jezdectví v Kladrubech 
nad Labem. Zde jsme poznávali každo-
denní práci žáků této školy, dozvěděli jsme 
se mnoho informací o koních, o jezdectví. 
Byla nám také ukázaná vzorová jízda na 
koních. Naše další zastávka byla u Panské 
skály v Českém středohoří. Pozorovali 
jsme krychlové tvary této skály, udělali 
pár fotek a nákresů a pak už naše cesta 
směřovala do hotelu do Děčína, kde jsme 
byli ubytovaní.

Následující den bylo naším cílem 
poznání Labských pískovců, Tiských 
stěn s hádáním názvů skal a Hřenska. 
Nejdříve jsme absolvovali plavbu loďkou 
a dále šli pěšky přes Meznou, Mezní louku 
k Pravčické bráně. Po vyčerpávající cestě 
jsme opět dorazili do Hřenska, nejníže 

položeného místa v Česku. Během celého 
výjezdu naše úkoly zahrnovaly pořizování 
fotografií a klipů z přírody.

Ve středu nám byla poskytnuta exkurze 
ve Střední škole lodní dopravy a technic-
kých řemesel v Děčíně. Škola je rozdělená 
na tři odborná pracoviště, což jsou škola, 
dílna a loď. Po prohlídce školy jsme měli 
možnost v dílně vytvořit jednoduché 
výrobky a maličkosti pro naše známé. Dále 
jsme se přesunuli na školní loď, zakotvenou 
v přístavu na řece Labi. Zdejší pracovník 
lodi nám ukázal celou loď a dovolil nám 
ručně nastartovat lodní motor. Na konci 
našeho poznávání nám byla předána malá 
upomínka. Naše další poznávací cesta 
vedla do sklárny v Kamenickém Šenově, 
i zde jsme měli možnost vytvořit si svůj 
vlastní výrobek. Odpoledne nás čekala 
Milešovka, nejbouřlivější a největrnější 
hora Českého středohoří. 

Ve čtvrtek vedla naše cesta do Labské 
plavební společnosti, s průvodkyní jsme 
pluli celý den lodí po Labi. Měli jsme 
možnost poznat krásy Českého Švýcarska 
z hladiny Labe. 

Výjezd do Podyjí
V rámci projektu EU jsme se v září 

2013 zúčastnili týdenního pobytu, při 
němž jsme navštívili NP Podyjí a CHKO 
Pálava, abychom poznali krásy naší pří-
rody, o kterých mnohdy ani nevíme, 
a také některé historické památky, jako 
např. Lednicko-valtický areál, města 
Znojmo a Mikulov, zámek Vranov nad 
Dyjí a hrady Děvín a Bítov.

Výjezd byl kromě tohoto zaměřen pře-
devším na volbu povolání, a to návštěvou 

některých středních škol, podniků, jako 
např. Střední škola vinařská a SOU 
zahradnické ve Valticích, Gymnázium, 
SOŠ a SOU v Mikulově, dále pak firma 
na výrobu loutek a dřevěných výrobků, 
vinařství a pálenice i Jaderná elektrárna 
Dukovany. Všichni jsme byli s pobytem 
spokojeni nejen proto, že jsme se nemu-
seli učit, ale také proto, že nás mohl 
ovlivnit ve výběru našeho budoucího 
zaměření a že jsme mohli poznat nová 
místa plná zajímavých pověstí a příběhů.

Ladislav Merta, žák 9. ročníku
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Poslední den našeho výjezdu jsme 
zakončili výstupem na horu Ještěd, ale 
kvůli špatnému počasí byl špatný výhled, 
a proto jsme sjeli dolů lanovkou.  

Do Palkovic jsme dorazili ve večerních 
hodinách. Celý pobyt se nám velice líbil, 

neboť jsme poznali přírodní památky dal-
ších území České republiky a užili jsme si 
zábavu. 

Jan Židek, Jakub Ryška, žáci 9. třídy

Výjezd do Bílých Karpat
V polovině října jsme se dozvěděli, že 

pojedeme na výjezd do Bílých Karpat. 
Velmi jsme se těšili a plánovali všelijaké 
činnosti.

A konečně nastalo pondělí! V 6.00 
hodin ráno jsme se sešli u školy a odtud 
jsme jeli do Kroměříže, kde jsme jako 
první navštívili Tauferovu střední odbor-
nou školu veterinární. Prohlídka školy 
začala rozdělením do čtyř skupin, po 
škole nás provázeli studenti 4. ročníku. 
Navštívili jsme stáje se zvířaty, pitevnu, 
třídu, kde vystudovaná veterinářka vysvět-
lovala kastraci kočky, a zastihli jsme žáky, 
kteří právě pitvali myš. Paní profesorka, 
která nás na škole přijala, nám vysvětlo-
vala, že se na školu hlásí žáci z celé České 
republiky. Dále jsme si prohlédli kromě-
řížskou zahradu a náměstí. Další exkurze 
byla technicky zaměřená. Navštívili jsme 
podnik Aircraft Industries v Kunovicích, 
kde jsme viděli výrobu letadel. Nechápali 
jsme, jak může pracovníky bavit monto-
vání tolika šroubů „malého“ letadla stále 
dokola a dokola. Poté jsme navštívili 
Památník Velké Moravy ve Starém Městě 
a dojeli jsme na ubytovnu Monte Lope 
v Lopeníku.

Druhý den jsme se po snídani vydali 
na turistickou trasu do Bílých Karpat. Šli 
jsme z Lopeníku přes Nedašovu Lhotu, 
Vršatec do Červeného Kamene. Učitelé 

nám rozdali k měření GPS, průvodce nás 
seznamoval se zajímavostmi v okolí. Trasa 
byla pěkná, ale trochu bahnitá. Nejlepší 
byl večer. Jeli jsme totiž na bazén do 
Luhačovic. Byla zde sauna, skvělá vířivka 
a malá divoká řeka.

Ve středu na nás čekala vycházka 
po Pálavě. Přestože bylo dost chladno, 
vycházka se nám líbila. Navštívili jsme 
také zámek Lednice, město Mikulov, kde 
na nás čekala prohlídka města.

Nastal čtvrtek. Velmi brzo jsme vstá-
vali, abychom zavítali do ZOO Lešná 
a prohlédli si také zámek Lešná. V ZOO 
jsme navštívili například zátoku rejnoků, 
kteří byli na dotek slizcí, ale mohli jsme 
je za 30 korun nakrmit. Moc jsme toho 
neprošli, protože pršelo, ale i tak jsme si 
to užili. Kvečeru jsme se učili uzly a mor-
seovku, byla to zábava. Nejlepší z celého 
týdne byla večerní diskotéka.

V pátek jsme vyrazili do Moravského 
krasu, kde nám počasí velmi přálo. Byl 
to nejzáživnější den, protože jsme viděli 
propast Macochu, lanovkou se přiblížili 
k Punkevní jeskyni a po její prohlídce 
jsme se svezli na lodičkách po řece 
Punkvě. Tento den byl výjimečný zajíma-
vými úkazy. Večer jsme dorazili zpátky 
do Palkovic, kde si nás zase rádi převzali 
rodiče.

Klára Kasperčíková,
Veronika Eliášová, Pavlína Juchelková
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Přespolní běh
Již je tady podzim a s jeho příchodem 

pro naše děti začaly opět školní sportovní 
soutěže a různé další aktivity.

První soutěž, které jsme se v rámci 
AŠSK zúčastnili, byla „Přespolní běh“. 

Okrskové kolo pro 1. stupeň se 
konalo 30. září a pravidelně ho pořádá 
ZŠ v Dobré. V konkurenci 10 škol s více 
než 100 závodníky naše děti velmi dobře 
reprezentovaly školu.  

Na 3. místě se umístil Jakub Mamula 
z 1. třídy a Terezka Ježková z 3. třídy.

Tomáš Krpec ze 4. třídy se umístil 
na výborném 2. místě a vybojoval si tak 
postup do okresního kola, které se konalo 
8. 10. v Jablunkově. I tam byl úspěšný 
a umístil se na krásném 3. místě.

Věříme, že i v dalších soutěžích se 
nám povede dobře a v dětech budeme 
podporovat sportovního ducha a radost 
z pohybu.

Mgr. Alice Gorelová

Drakiáda
V sobotu 20. září 2014 opět jako 

každý rok uspořádaly vychovatelky ŠD 
pro děti ZŠ a MŠ v Palkovicích tradiční 
Drakiádu. Byl polojasný až oblačný den, 
mírně foukal vítr. V 10 hodin se rodiče 
s dětmi a svými draky začali scházet na 
parkovišti pod sjezdovkou. Letos byla 
účast mimořádně veliká. Někteří draci 
byli koupení, někteří vyrobeni doma. 
Všichni byli krásně barevní a rozmanitých 
tvarů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 
doma vyrobení draci a koupení draci. 
Hodnotila se barevnost a výtvarné pro-
vedení draka, létání a udržení ve vzduchu. 
Před startem děti obdržely bonbónky, aby 
se jim lépe běhalo. Draci se pouštěli na 
poli před parkovištěm. Jako každý rok 
bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, pro-
tože draků bylo hodně a nakonec létali 
opravdu všichni. Nakonec jsme vybrali 
8 nejlepších:

Kategorie vyrobených draků: 
1. místo Lucinka Žídková (1. třída ZŠ)
1. místo Lukáš Kožuch (2. třída ZŠ)

Kategorie koupených draků:
1. místo Filípek Muroň (1. třída ZŠ)
2. místo Domik a Verunka Ztratilovi (MŠ)
3. místo Eliška Ručková (4. třída ZŠ)
4. místo Alice Vraníková (4. třída ZŠ)
5. místo Jakub a Patrik Bílkovi (1. třída 

a 4. třída ZŠ)
6. místo Jan a Jiří Ryškovi (4. třída ZŠ)

Dět i vyhodnocené v kategoriích 
obdržely dárkové tašky s hračkami, papí-
renskými potřebami a sladkostmi. Dostalo 
se i na děti, které nevyhrály, mohly si 
vybrat ze sladkostí za účast na letošní 
drakiádě, takže spokojeni byli, alespoň si 
myslím všichni. 

Chtěla bych také poděkovat všem 
sponzorům Beskyd Agro, Obecnímu 
úřadu Palkovice a rodičům, díky nimž 
mohly být děti odměněny. Velké podě-
kování patří p. Zbyňkovi Žákovi, který 
nám umožnil Drakiádu pod sjezdovkou 
uspořádat.

Letošní ročník se opět vydařil, děti 
i rodiče odcházeli spokojení a s úsměvem 
na tváři.

vychovatelky ŠD
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Polsko-česká vzdělávací akce 
„Energie zítřka“ 

Začátkem nového školního roku naše 
škola navázala na započatý projekt polské 
Nadace Lidé-Inovace-Design z Bielsko-
Biale s názvem „Energia jutra“. Cílem 
tohoto projektu bylo popularizovat mezi 
nejmladšími obyvateli polsko-českého 
pohraničí proekologický životní styl a pra-
vidla užívání hodnot životního prostředí 
s použitím atraktivní a moderní multime-
diální techniky. 

17. září se dostavili k nám na školu 
naši polští partneři s mobilním technic-
kým zázemím a předvedli našim žákům 
4. až 7. tříd v krátkých ukázkách mož-
nosti využití energie z naší přírody bez 
jejího zatížení. Na drobných zábavných 

pokusech si děti mohly vyzkoušet, jakým 
způsobem pracují větrné elektrárny, jakou 
energii nám dává sluneční záření a také, 
že v pomeranči nebo kyselé okurce či 
zelí se nějaká energie nachází. Jen umět 
tuto obnovitelnou energii z biomasy vyu-
žít v každodenním životě a tím získat jak 
výhody pro člověka tak i přírodu. 

Děti si mohly zároveň ověř it své 
původní i nově získané znalosti na kvízech 
a vzdělávacích hrách pomocí multimedi-
ální techniky. Pokusy nás velmi bavily 
a celá akce měla úspěch jak u dětí tak 
i u nás učitelů.

Byl to jeden z malých kroků v oblasti 
výuky vědomostí o ekologii s úctou 
k životnímu prostředí.

Mgr. Věra Krpcová

Den s rodilými mluvčími 
Dne 3. 10. 2014 jsme ve škole 

v Palkovicích přivítali zahraniční hosty. 
Přijeli za námi, stejně jako v loňském 
roce, čtyři zpěváci gospelových písní ze 
severní Anglie. Tato skupina každoročně 
vystupuje v kině Vlast ve Frýdku-Místku 
a součástí jejich pobytu tady je i návštěva 
některých základních škol. Pro žáky je to 
skvělá příležitost, kdy mohou vidět a slyšet 
rodilého mluvčího naživo. Proto byl při-
způsoben tento den rozvrh hodin tak, aby 
se s nimi mohli setkat postupně všichni 

žáci 6. - 9. třídy. Tito mladí lidé se nejprve 
představili, řekli něco o sobě (v nižších 
ročnících žákům pomohl překlad do čes-
kého jazyka) a potom naučili žáky zpívat 
jednu krátkou gospelovou píseň. Návštěva 
měla u žáků obrovský úspěch, nadšeně se 
fotografovali, sbírali podpisy a kontakty 
a někteří z nich také navštívili sobotní 
koncert v kině Vlast. Den s gospelovými 
zpěváky jsme si užili a věříme, že akce 
pomohla k prohloubení kladného vztahu 
k anglickému jazyku.

Mgr. Barbora Vraníková

Okresní kolo – stolní tenis
Ve středu 15. 10. 2014 uspořádala 

naše škola okresní kolo ve stolním tenisu. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem šest 
základních škol z celého okresu. Nejdelší 
cestu absolvovali žáci z Třince a z Návsí. 

Během turnaje byly k vidění velice kvalitní 
utkání, neboť se řada zúčastněných hráčů 
pohybuje na předních příčkách krajských 
tabulek. Naše škola měla zastoupení ve 
třech kategoriích: Starší chlapci – 
Ondřej Hubík, Partik Smutný, Michal 
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Ovocný den
Pro žáky 1. A, 1. B a 2. tř. připra-

vily třídní učitelky 21. 10. Společnou 
podzimní dílnu s názvem Ovocný den. 
V každé třídě si mohly děti vyrobit pod 
dohledem třídních učitelek drobné dárky 
s námětem ovoce. Žáci se pustili do práce 
a brzy se objevily první výrobky - jablečné 

řetězy, otisky ovoce na prostírání, závěs, 
namalovaná jablíčka. Podle své fantazie 
děti vyrobily i ovocná strašidla. Společné 
odpoledne rychle uteklo a děti odchá-
zely se svými dárky se pochlubit domů 
rodičům.

Mgr. Miroslava Kubalová,
Mgr. Olga Bačová, Mgr. Zuzana Kvapilová

Pomáháme potřebným
Potravinová banka v Ostravě uspo-

řádala ve spolupráci s krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje a ZŠ a MŠ 
Palkovice v rámci akcí k Mezinárodnímu 
dni za vymýcení chudoby Sbírku potra-
vinové pomoci. Ve čtvrtek 16. října 
pomáhali žáci 9. třídy při její realizaci. 
Během jednoho dne se podařilo dětem 
díky vstřícnosti dospělých nasbírat nece-
lých 156 kilogramů potravin, jejichž 
hodnota dosáhla 10 001,- Kč. 

Potravinová banka nedistribuuje zís-
kané potraviny přímo lidem v nouzi, nýbrž 

spolupracuje s organizacemi působícími 
v oblasti řešení chudoby a sociálního 
vyloučení, které znají situaci svých klientů 
a mohou zajistit účelné využití získaných 
potravin a dále pracovat s klienty na 
řešení jejich nepříznivé situace. Takto zís-
kané potraviny jsou určeny pro potřebné 
lidi prostřednictvím Slezské diakonie.

K potravinové sbírce se žáci ZŠ a MŠ 
Palkovice připojili poprvé. Pro děti je 
odměnou dobrý pocit z pomoci, kterou 
nabídli potřebným lidem. Děkujeme všem, 
kteří do sbírky potravin přispěli a díky 
nimž tato akce nabyla pravého smyslu.

Mgr. Dita Janošcová

Příprava na budoucí povolání 
našich žáků

Každý rok opouští základní školu 
žáci 9. třídy, aby se z nich stali studenti 
středních škol, které je připraví pro jejich 
budoucí povolání nebo pro studium na 

vysokých školách. Volba střední školy, 
která by vyhovovala studijním předpokla-
dům i zájmům dítěte, není jednoduchá, 
zvláště s ohledem na uplatnitelnost oboru 
na trhu práce. Čas rozhodnutí se neza-
držitelně blíží a škola se snaží žákům 

Kaňok, Jakub Ryška, Matěj Svobodník, 
Tadeáš Hetmer, Jakub Štefek.

Mladší chlapci – Kamil Trochta, 
Josef Jaroš, Adam Rajnoch, David Leňko.                                                                 

Mladší dívky – Hana Polášková, 
Kateřina Žváková, Eliška Kubalová.

V nabité konkurenci se bohužel žádné 
z našich chlapeckých družstev neumístilo 
na stupních vítězů, radost nám ovšem 
udělaly mladší dívky, které z prvního 
místa postoupily do krajského finále. 
Gratulujeme a držíme palce. 

Mgr. Pavel Tomalík
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a jejich rodičům při této nelehké volbě 
pomoci. Díky projektu Inovace výuky pro 
udržitelný rozvoj a navázání spolupráce 
s aktéry na trhu práce pro lepší uplatni-
telnost žáků nabízí ZŠ a MŠ Palkovice 
několik možností, které by měly žákům 
rozhodování usnadnit.

V průběhu loňského a na počátku 
letošního roku se zúčastnili žáci 9. ročníku 
dvou týdenních výjezdů, během nichž 
navštěvovali střední školy, kde se mohli 
nechat inspirovat k volbě dalšího studia, 
a to zejména v oborech, které nejsou 
v nabídce středních škol v nejbližším okolí. 
Aby děti získaly představu o náplni jednot-
livých povolání, absolvovaly exkurze do 
firem s různým zaměřením své činnosti.

Úvodní informace týkající se přijí-
macího řízení na střední školy získali 
žáci a jejich zákonní zástupci na setkání 
s výchovným poradcem a zástupci 
vybraných středních škol, které se usku-
tečnilo v úterý 14. října. Tohoto setkání 

se zúčastnili všichni žáci 9. třídy a jejich 
rodiče a kromě informací o průběhu přijí-
macího řízení využili osobních konzultací 
se zástupci vybraných středních škol. Žáci 
se informovali o konkrétních oborech, 
podmínkách pro přijetí, průběhu studia, 
ale rovněž o možnostech uplatnění absol-
ventů nabízených oborů.

Projekt dále nabízí vyšetření profesní 
orientace žáků psychologem a testování 
určené pro volbu povolání, které zahr-
nuje zjištění schopností i zájmů žáka. Tyto 
aktivity proběhnou v listopadu a prosinci. 
Pak už bude volba dalšího studia záviset 
pouze na dětech. Mohou s rodiči využít 
Trhu vzdělávání ve Frýdku – Místku nebo 
navštívit jednotlivé střední školy v rámci 
Dnů otevřených dveří.

Našim vycházejícím žákům přejeme 
správnou volbu k dosažení potřebného 
vzdělání pro jejich budoucí profesní dráhu.

Mgr. Dita Janošcová

Práce školního parlamentu
I v letošním školním roce začal fun-

govat na naší škole školní parlament 
složený z  žáků školy od druhé po 
devátou třídu. Parlament dává prostor 
k zapojení žáků do života školy, před-
kládá návrhy, podněty a vede žáky ke 
spolupráci se školou.

Každoročně se podílí na podpoře 
vzdělání keňské dívky Everlyne  Anyango 
Otio z Kisumu v Keni, nadace Dialog. Tuto 
dívku již podporujeme 6. rokem, a je nám 
odměnou její vysvědčení a každá zpráva, 
či foto které se k nám dostane. Máme 
radost, že Everlyne  úspěšně studuje. 

Parlament  se  dále podílí i na sběru 
papíru, na relacích ve školním rozhlase, 
které připomínají  významné události 

našich dějin a  pomáhá všude tam, kde 
je ho potřeba.

Žáci využívají i svá práva – omluvu 
z vyučování v podání „Žolíka“ .

V letošním školním roce patří mezi 
zástupce školního parlamentu:
2. tř. – Lukáš Kožuch, Barbora Michálková
3. tř. – Aleš Janošec a Eliška Špačková
4. A – Nela Šigutová a Ondřej Morys
4. B – Honza Ryška a Magdaléna Jursová
5. tř. – Terezka Radová a Matěj Minarčík
6. tř. – Kristýna Gřesová a Markéta Balášová
7. tř. – Dalibor Morys a Ondřej Šnajder
8. tř. – Pavlína Juchelková a Jana Dybalová
9. tř. – Adam Kolář a Jakub Ryška

Za školní parlament Mgr. Šárka Pindurová
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Sport

Enduro klub Palkovice
Vážení sportovní i nesportovní přátelé,

tímto bych chtěl zhodnotit v kratičké 
zprávě celou letošní sezonu 2014. Za náš 
klub a naší obec v letošním roce bojovalo 
v mistrovství republiky a celém prestiž-
ním seriálu CAMS v seriálu cross country 
a seriálu endura deset pilotů v různých 
objemových třídách a kategoriích s velice 
slušnými výsledky. Toto by nešlo bez 
výrazné podpory naší obce a doprovodů, 
kteří s námi, bez ohledu na svůj volný 
čas, cestují po celé republice a blízkém 
zahraničí. 

Tak jak jsme to jeli. Mistr republiky ve 
třídě MČR E2 v cross country i v enduru 
se stal Lukáš Kulhánek, který ve všech 
závodech (letos se jelo dvacet závodů) stál 
na tom nejvyšším stupínku, za což mu 
patří naše velké uznání a dík za vzornou 
reprezentaci našeho klubu a obce. Dalším 
borcem je Petr Kusý, který vybojoval cel-
kově třetí místo v této kategorii.

V cross country ve třídě MČR E3 
Lukáš Krigovský vybojoval celkové třetí 
místo. V enduru nezávodil, protože na 
motorku neměl ještě řidičák. Erik Kocián 
a jeho bratr Zdeněk Kocián ovládli 
enduro ve třídě poháru CAMS třída 
E3. Celkově první skončil Erik a druhý 
Zdeněk. Ve třídě veterán open se celkově 
v cross country stal vicemistrem Radim 
Drlík. Během sezony se zúčastnili, když 
to čas dovolil se střídavými úspěchy Josef 
Lukeš, Radim Sukač, Milan Kokeš, Vojta 
Bača, René Němec. Výsledky všech 
závodu najdete na stránkách www.moto-
cams.cz nebo na stránkách enduro klubu 
Bezinka-Kamýk, případně na stránkách
www.rdracing.cz .Tímto bych ve zkratce 

chtěl poukázat na to, že nejsme jen 
parta, co ničí okolní přírodu, ale svými 
výsledky se snažíme propagovat tento 
krásný a velice finančně nákladný sport. 
Rádi bychom do našich řad přijali nějaké 
sponzory a byli bychom rádi za každý, byť 
i malý finanční příspěvek. Další věc co 
nás pálí je to, že není kousek soukromého 
pozemku, kde bychom mohli trénovat. 
Kdyby se někde nějaký našel, dejte nám 
prosím vědět. Jsme ochotni platit roční 
pronájem a splnit podmínky, které by si 
případný majitel stanovil. Poslední poze-
mek, na kterém jsme dokonce uspořádali 
několik závodů mistrovství České repub-
liky, a které naši obec velmi zviditelnily, 
nám majitel i přesto, že jsme za oficiální 
povolení zaplatili 150 tisíc za pronájem 
na dobu 25 let, dal výpověď, přestože 
jsme dodržovali doby tréninku a ostatní 
dohody. Od té doby jenom posloucháme, 
jak se jezdí volnou přírodou a jací jsme 
lotři. Ostatní složky mají své sportoviště 
a my máme techniku za nemalé pro-
středky a nemáme ji kde provozovat. Nad 
tímto problémem by se měli odpovědní 
zamyslet. Už dost nářku, byly volby, bude 
nové zastupitelstvo, tak budeme rádi, 
když s námi bude obec vycházet jako 
dřív a my se vynasnažíme svými dobrými 
výsledky vesnici zviditelnit.

S pozdravem sportu zdar
předseda enduro klubu Palkovice 

Josef Lukeš

P.S. cross country je extrémní závod 
na 2 až 4 hodiny na motokrosové a pří-
rodní trati s překážkami.
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Jachting
Oddíl jachtingu ukončil sportovní 

sezónu, ve které dosáhl několika pozo-
ruhodných úspěchů na mistrovských 
republikových soutěžích. V krajském 
přeboru tř. FINN zvítězil Kamil Ščerba 
a v následujícím mistrovství ČR na Lipně 
obsadil nečekané 6. místo. Místrovství 
republiky windsurfingové tř. RAX na 
Nechranicích bylo úspěšné pro Lubomíra 
Mielce, který skonč i l na výborném 
4. místě. Velmi dobrých výsledků bylo 
také dosahováno na nemistrovských 

soutěžích pořádaných na Rozkoši, 
Jesenici, Bezdrevu, Pálavě, Dářku, 
Olomouci a závodech v moravskoslezském 
kraji. Ve dnech 15. 8. – 18. 8. 2014 se 
na Olešné konala Mezinárodní jachtařská 
regata INTER POHÁR 2014 za účasti 52 
závodníků z Polska, Slovenska a Česka. 
Závod byl po sportovní, organizační 
a společenské úrovni vysoce hodnocen 
a pro Olešnou a obec Palkovice měl velký 
propagační význam.

Oddíl jachtingu při TJ Sokol Palkovice

Palkovické volejbalistky nafotily 
atraktivní kalendář

Trénují minimálně dvakrát týdně, 
chodí do zaměstnání, mnohé z nich mají 
děti. Hrají pro radost krajskou soutěž 
I. třídy a reprezentují palkovický volej-
balový oddíl i obec Palkovice. Podle tre-
néra Arpáda Velvéthyho jsou sehrané, 
cílí na přední místa v soutěži s útočným 
a líbivým volejbalem. 

„Máme tři nové hráčky, skutečné po-
sily týmu. Společně se nyní pohybujeme 
v polovině tabulky. Sezóna je však teprve 
na začátku a tak věřím, že soutěž zakon-
číme na bedně, nejhůře třetím stupínku“ 
komentuje skromně začátek sezóny kapi-
tánka týmu Veronika Fatrdlová. 

V letošním roce nafotily atraktivní ka-
lendář pro rok 2015 v černobílém pro-
vedení s nádechem „topless“. Jeho pro-
dejem si chtějí zajistit finance na sezónu, 
přilákat sponzory i fanoušky. Na profesio-
nálních fotografiích Martina Grobaře jsou 
hráčky zachyceny se sportovními volejba-
lovými fragmenty. Je to již v pořadí druhý 
kalendář, který zrealizovaly. Na základě 
loňského vydání se rozhodly pro další 
s novým zpracováním. Podle slov hráček 
je to vhodný dárek k Vánocům a ideální 
příležitost jak potěšit příznivce volejbalu 
a zároveň podpořit palkovický volejbalový 
tým. V případě zájmu kontaktujte Veroni-
ku Fatrdlovou (mob. 777 135 767)

Petr Gřes

Jan Oliva – vítěz pohárového 
závodu v západních Čechách

Mladý nadějný muškařský závodník Jan 
Oliva je člen rybářského kroužku MO ČRS 
Frýdek-Místek, místní skupiny Palkovice. 

Závodnímu sportovnímu rybolovu na 
umělou mušku se věnuje již od svých 8 let. 

V letošním roce dosáhl největšího úspěchu 
na pohárovém závodě České republiky 
v západních Čechách, kde obsadil prv-
ní místo. V každém kalendářním roce je 
uspořádáno 7 republikových pohárových 
závodů, z nichž jsou dva pasovány na Mis-
trovství ČR řeka a Mistrovství ČR jezero. 
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Loví se pouze na umělou mušku způsobem 
,,CHYŤ A PUSŤ“. Celkové umístění v ce-
lostátním žebříčku za rok 2014 bylo krás-
né 12. místo. Po ukončené letošní sezoně 
nastává čas zimní přípravy a to hlavně 

v navazování umělých mušek a přípravě 
kompletní výbavy na příští závodní sezonu. 

Mnoho závodních úspěchů, krásných 
zážitků u vody a Petrův zdar!

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

Hasiči pomáhají nemocným dětem 
v léčebně

V neděli 16. 11. 2014 jsme vyjeli 
zpestřit odpoledne dětem z léčebny 
v Metylovicích, které se zde dlouhodobě 
léčí. Ukázali jsme jim hasičskou techniku, 
pro pobavení jsme předvedli nacvičenou 

krátkou scénku, do které se některé děti 
i s rodiči zapojily. Na závěr jsme jim roz-
dali dárky v podobě maket, jak jinak než 
hasičských aut.

Zase jedna nová a velmi cenná zku-
šenost, kdy si uvědomíte, že zdraví je na 
prvním místě.

Za SDH Palkovice Petra Opělová

Blahopřejeme...
V září oslavila své jubileum paní 

Věrka Moškořová z Palkovic 
a v říjnu paní Terezie Ježová, 
Drahomíra Halatová a Vlasta 
Mičulková z Palkovic.

Ať život splní všechna Vaše přání 
a všechny Vaše naděje,
ať štěstí, které málo k lidem chodí, 

se na Vás usměje,
ať nepoznáte bol ani klam,
to vše z celého srdíčka
přejeme k Vašim krásným 
narozeninám.

Všechno nej lepš í  přeje 
redakční rada Palkovických 

listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce 
a KPOZ.

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se 
V srpnu nás navždy opustila paní Teré-

zia Chudjaková z Myslíku. V září nás 
opustil pan Vladimír Krasula z Myslíku, 
Zdeněk Najdek z Palkovic a paní Ivana 
Sikorová z Palkovic a v říjnu pan Václav 
Kula z Myslíku.
Života jiskra v dáli teď uhasíná,
však její teplé světlo nám v myslích

a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou,
byť byl by to sebemenší plamínek,
rozžehne se a teplem svým nás opět 
zahřeje.

Přejeme Vám, abyste brzy 
překonali pro Vás tak velkou 
životní ztrátu. Redakční rada 
Palkovických listů, starosta, rada 
a zastupitelstvo obce a KPOZ.
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Měsíc říjen byl v naší obci bohatý na oslavy výročí svatby
Zlatou svatbu oslavily manželské páry

Marta a Stanislav Harabišovi a Ludmila a Milan Mívaltovi
Diamantovou svatbu oslavili manželé Irena a Václav Kulovi

Bohatství a krása je málo, časem zaniká a mizí.
Kde upřímnost však panuje a láska čistá, ryzí,
kde srdce srdci rozumí a duši sílu dává,
jen tam se život společný, kvetoucím rájem stává.

Dovolte i nám přidat se ke gratulantům a popřát Vám mnoho dalších společných 
let. Redakční rada Palkovických listů, starosta, rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.

Vzpomínka
Koho jsme milovali, 
na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách
žije stále s námi.

Dne 5. listopadu 2014 vzpome-
neme nedožitých 68 let a 14. listopadu 
11. výročí úmrtí pana Josefa Volného. 
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Senioři bilancují
Poslední čtvrtletí letošního roku věno-

vali naši senioři přírodě – k relaxaci, 
poznání i zábavě. Pěkné vzpomínky 
zůstanou všem účastníkům zájezdu na 
Lysou horu ve středu 17. září. Vedoucího 
zájezdu, Ing. Jiřího Bužka, uspokojil 
značný zájem účastníků a ty zase pestrý 
program, za který všichni upřímně děkují 
výboru Senior klubu a zvláště našemu 
spoluobčanu Ing. Jiřímu Stejskalíkovi, 
vedoucímu výstavby Bezručovy chaty na 
Lysé hoře. Ten se obětavě ujal funkce 
vedoucího výpravy a díky němu se nám 
otevřela brána meteorologické stanice 
a k prohlídce se naskytly i objekty běžně 
nepřístupné. Tímto mu vyslovujeme ještě 
jednou veliké poděkování. Cestou domů 
jsme potom navštívili ve Vyšních Lhotách 
restauraci s pivovarem „Kohutka“ a závěr 

výletu vyplnila exkurze v nošovickém pivo-
varu Radegast.

Několik dnů nato se 16 účastníků 
vypravilo na pěší túru s touhou poznat 
současné okolí přehrady Olešné. S nadše-
ním jsme obešli Muroňku i Rybárnu, hráz 
a s menší únavou si odpočinuli „U Toma“. 
Potom jsme prošli kolem nového dětského 
hřiště, akvaparku a areálem loděnice pal-
kovického jachtklubu, abychom po asi 
8 km v 17:45 hodin stihali U Kubalů auto-
bus ČSAD směrem na Myslík.

Rozloha přehrady Olešná (i dubnová 
beseda k 50. výročí jejího otevření pro 
veřejnost) vzbudila zájem o celý tok stej-
nojmenné řeky a hlavně o její počátek. 
Proto ve středu 15. října směřovala další 
pěší výprava k jejímu prameni. Do auto-
busu ČSAD směrem do Lhotky nastoupilo 
27 zvídavých turistů, kteří dosti prudce 
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vystoupali až na lesní cestu (s modrou 
turistickou značkou) vedoucí od Solárky 
do Lhotky, ale zbylou následující namáha-
vější trasu k samotnému prameni v úbočí 
Ondřejníku zdolalo už jen 7 vytrvalců. Až 
v restauraci „U Fandy“ ve Lhotce se zase 
všichni po menší dešťové přeháňce s radostí 
sešli a děkovali následující linkové přepravě 
ČSAD za vysvobození z celodenní únavy.

Ze všech těchto tří akcí (i mnoha 
dalších) jsou na internetu k nahlédnutí 
fotografie ve fotoalbech na adrese http://
palkovice-seniorklub.rajce.idnes.cz.

Za týden potom se ve středu 22. října 
uskutečnil tradičně plánovaný předdušič-
kový nákupní zájezd do Polského Těšína. 
Akce uspokojila (i přes nepříznivé deštivé 
počasí) všech 44 účastníků a odpoledne si 
tradičně řekli: Za rok na shledanou.

Do konce letošního roku plánuje výbor 
Senior klubu na středu 11. listopadu 
besedu v kinosále Kulturního domu na 
téma požární ochrany, potom v závislosti 
na přízni počasí ještě jednu vycházku – 
tentokrát po sakrálních památkách naší 
vesnice a na 10. prosince tradiční před-
vánoční posezení s jubilanty v restauraci 
„Pod Habešem“. Vše upřesní vývěsní 
skříňky v částech Palkovice i Myslík a také 
stálá rubrika Senior klubu na interneto-
vých stránkách obce.

V měsíci prosinci chceme srdečně bla-
hopřát k životním jubileím našich členů: 
Vladimíru Lepíkovi (24. 12.) a Libuši 
Králíkové (28. 12.).

Štěstí, pohodu a zdraví přeje 
výbor Senior klubu Palkovice.

Recepty pro Vás…

Podzim už je tady. V dnešních 
receptech proto využijeme sezónní 
zeleninu. Někomu může činit potíže 
ty správné druhy zeleniny vhodně 
zpracovat a začlenit do jídelníčku. 
Proto nabízím pár receptů z pod-
zimní zeleniny.

Pečená podzimní zelenina
Suroviny: 2 ks červené papriky, 1 svazek 
jarní cibulky, ½ ks dýně hokaido, 1 ks 
cukety, 1 lžička mleté sladké papriky, 
1 lžíce libečku, mletý barevný pepř, gri-
lovací koření, bylinková sůl, olivový olej 
Příprava: Mladou menší cuketu olou-
peme a nakrájíme na měsíčky. Dýni 
hokaido (také menší) rozkrojíme, vydla-
beme semínka a použijeme jednu půlku, 
kterou rozkrájíme na plátky. Jarní cibulku 

(celý svazek) omyjeme, 
ods t ran íme  ko ř í nky 
a nakrájíme na kolečka 
i s natí. Červenou pap-
riku očistíme a nakrájíme 
na nudličky.

Velký plech vymažeme olejem. Střídavě 
poklademe veškerou zeleninu. Zasypeme 
bylinkovou solí, mletým pepřem, libeč-
kem a mletou sladkou paprikou. Podle 
chuti můžeme přidat i trochu grilovacího 
koření. Znovu trochu pokapeme olejem, 
ale nepřeháníme to.

Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech 
vložíme do trouby a pečeme zhruba 
30 minut. Občas zeleninu promícháme, 
aby byla opečená ze všech stran. Pečenou 
podzimní zeleninu podáváme teplou. Lze 
podávat jako hlavní chod a přílohu.
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Polévka z dýně hokaido
se sojovou smetanou
a praženými dýňovým semínky
Suroviny: středně velká dýně hokaido, 
sojová smetana Provamel, loupaná 
dýňová semínka, nerafinovaná mořská 
sůl, sojová omáčka tamari
Příprava: Dýni důkladně omyjeme, z obou 
stran odkrojíme stopky a rozkrojíme 
napůl. Neloupeme! Polévkovou lžící pak 
vydlabeme měkkou dužinu se semínky. 
Obě půlky dýně položíme na prkýnko 
vydlabaným otvorem směrem dolů a krá-
jíme na širší půlměsíčky. Ty poté krájíme 
na kostičky. Vložíme do hrnce, podlijeme 
vodou tak, aby byla dýně tak akorát pono-
řená, přidáme sůl a pod pokličkou vaříme, 
dokud nezměkne, což trvá 20 – 30 minut. 
Poté rozmixujeme tyčovým mixérem. 
Pokud je málo slaná, zakápneme sojo-
vou omáčkou tamari. Na talíři polijeme 
sojovou smetanou a lehce opraženými 
dýňovými semínky.

Kapustové zelí
Suroviny: 1/2 hlávky kapusty, sůl, sojová 
omáčka tamari, mletý kmín (případně 
drcený), ocet (jablečný, vinný), 2 lžičky 
kukuřičného škrobu
Příprava: Hlávku kapusty rozkrojíme 
na půl, odřízneme košťál a proplách-
neme pod proudem studené vody. Poté 
kapustu nakrouháme, vložíme do hrnce 
a podlijeme studenou vodou (asi 3 cm od 
dna). Do hrnce ještě přidáme půl lžičky 
soli, zakápneme sojovou omáčkou a při-
dáme kmín. Přivedeme k varu a dusíme 
kapustu pod pokličkou do měkka (cca 
10 min). Zakápneme octem (ocet si přidají 
jen ti, kteří mají rádi zelí jemně sladkoky-
selé). 2 minutky podusíme s octem a poté 
přidáme kukuřičný škrob rozmíchaný 
v trošce studené vody. Ještě tři minutky 
vaříme a kapustové zelí je hotové.

Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 
pod registrační značkou MK ČR E12364. 

e-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk © Kleinwächter.
Internetová verze: www.palkovice.cz. Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky

nebudou otištěny! Za obsah článku je zodpovědný autor. 
Uzávěrka příštího čísla 1/2015 je 15. 1. 2015.

Vychází osmkrát ročně. 

  6. 12. Vánoční jarmark spojený 
s lampiónovým průvodem

28. 12. Turnaj SMOPO v badmintonu 
– tělocvična Palkovice

    1. 1.  Novoroční výstup na Kubánkov

24. 1. Farní ples
31. 1. Zvěřinové hody
14. 2. Volejbalový ples
21. 2. Hasičský ples
28. 2. Hasičský ples

Termínový kalendář Plesy
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b Palkovice

ení sportovní i nesportovní přátelé,

tímto bych chtěl zhodnotit v kratičké 

ávě celou letošní sezonu 2014. Za náš 

b a naší obec v letošním roce bojovalo 

mistrovství 
republiky a celém prestižním 

álu CAMS v seriálu cross country a seriálu 

dura deset pilotů v různých objemových 

ách a kategoriích s velice slušnými výsledky. 

o by nešlo bez výrazné podpory naší obce 

oprovodů, kteří s n
ámi, bez ohledu na svůj v

olný 

, cestují po celé republice a blízkém zahraničí. 

Tak jak jsme to jeli. Mistr re
publiky ve třídě 

MČR 

v cross country i v enduru se stal Lukáš Kulhánek, 

rý ve všech závodech (letos se jelo dvacet závodů) 

l na tom nejvyšším stupínku, za což mu patří naše 

ké uznání a dík za vzornou reprezentaci našeho 

bu a obce. Dalším borcem je Petr Kusý, který 

bojoval celkově tře
tí místo v této kategorii.

V cross country ve třídě
 MČR E3 Lukáš Krigovský 

celkové 

nezávodil, protož

Erik Kocián a jeho bratr Zd

ve třídě 
poháru CAMS třída E3.

skončil E
rik a druhý Zdeněk. Ve třídě

 veterán

se celkově v cross country stal vicemistrem Radim 

Drlík. Během sezony se zúčastnili, když to čas 

dovolil se střídavými úspěch
y Josef Lukeš, Radim 

Sukač, Milan Kokeš, Vojta Bača, René Němec. 

Výsledky všech závodu najdete na stránkách 

www.motocams.cz 
nebo na stránkách enduro 

klubu Bezinka-Kamýk, případně na stránkách

www.rdracing.cz .Tímto bych ve zkratce chtěl 

poukázat na to, že nejsme jen parta, co ničí 

okolní příro
du, ale svými výsledky se snažíme 

propagovat tento krásný a velice finančně 

nákladný sport. Rádi bychom do našich řad 

přijali něja
ké sponzory a byli bychom rádi za 

Podhůrčí se
 

it

čátku byl pouze záměr s
e sejít, dnes již p

ři 

Podhůrčském guláši“ zaplnila začátkem 

hradu manželů Pavlasů více jak šedesátka 

 a dětí. 

ělal a chystal to a ten zase tohle, dohromady 

oc. Společně 
se bavili, hodovali a veselili 

teří p
řišli. D

ěti so
utěžily v růz

ných sportovních 

ch, ženy připravovaly soutěžní nápoje a kávu, muži 

tiny, které předávali ženám. Hodnotící komise 

úspěch
y v disciplínách ocenila vyrobenou medailí, 

památeční 
sklenicí 

a taškou domácích podhůrčsk
ých produktů s oceněním 

dítěte, ženy a muže roku.

„Původní myšlenka vzešla z garážového posezení 

pánů Vojty Kuly a Tomáše Menšíka. Ti zjisti
li, že i stař

í 

domorodci se skoro nevidí, i na Podhůří m
ají všichni 

auto a na cestě dnes nikoho nepotkáš. A ještě horší to 

je s novými, co se nastěhovali před osmi léty. Dnes se 

lidé nevidí ani na zastávce autobusu, ani v obchodě, 

ani v hospodě u piva… Tak vznikla myšlenka, že by 

se sousedé měli
 jednou za rok sejít, uvařit g

uláš, 

koupit pivo, společně
 se pobavit a poveselit. Na 

prvním guláši bylo něco
 do dvaceti lidí, 
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Vinobraní

Oliva – vítěz p
ohárového závodu 

ápadních Čechách

Mladý nadějný muškařský závodník Jan Oliva 

len rybářského kroužku MO ČRS Frýdek-Mís-

místní skupiny Palkovice. 

Závodnímu sportovnímu rybolovu na umělou 

šku se věnuje již od svých 8 let. V letošním roce 

áhl největšíh
o úspěchu na pohárovém závodě 

ské republiky v západních Čechách, kde obsadil 

ní místo. V každém kalendářním roce je uspořá-

no 7 republikových pohárových závodů, z 
nichž 

u dva pasovány na Mistrovství Č
R řeka a Mistrovství 

zero. Loví se pouze na umělou mušku způso
bem 

SŤ“ Celkové umístění v celostátním žeb-

k ásné 12. místo. Po ukončené 

přípravy a to hlavně 

přípravě 
d

vodních úspěch
ů, krásných zážitků u

 vody a Petrův z
dar! 

Jan Oliva – vítěz p
ohárového závodu v západ-

ních Čechách

Mladý nadějný muškařský závodník Jan Oliva je člen 

rybářského kroužku MO ČRS Frýdek-Místek, místní 

skupiny Palkovice. 

Závodnímu sportovnímu rybolovu na umělou muš-

ku se věnuje již od svých 8 let. V letošním roce dosáhl 

největšíh
o úspěchu na pohárovém závodě České 

republiky v západních Čechách, kde obsadil první 

místo. V každém kalendářním roce je uspořádáno 

7 republikových pohárových závodů, z 
nichž jsou 

dva pasovány na Mistrovství Č
R řeka a Mistrov-

ství Č
R jezero. Loví se pouze na umělou mušku 

způso
bem ,,CHYŤ A PUSŤ“. Celkové umístění 

v celostátním žebříčku za rok 2014 bylo krásné 

12. místo. Po ukončené letošní sezoně nastává 

čas zimní příp
ravy a to hlavně v

 navazování 

ělých mušek a přípravě kompletní výbavy 

d í sezonu. 
ú pěchů, k

rásných 

Polsko-česká 

vzdělá
vací akce „Energie zítřk

a“ 

Začátkem nového školního roku naše 

škola navázala na započatý projekt polské 

Nadace Lidé-Inovace-Design z Bielsko-Biale 

s názvem „Energia jutra“. C
ílem tohoto projektu 

bylo popularizovat mezi nejmladšími obyvateli 

polsko-českého pohraničí proekologický životní 

styl a pravidla užívání hodnot živo
tního prostředí 

s použitím atraktivní a moderní multimediální 

techniky. 

17. září
 se dostavili k nám na školu naši polští 

partneři s m
obilním technickým zázemím a předvedli 

našim žákům 4. až 7. tříd v krátkých ukázkách možnosti 

využití energie z naší pří
rody bez jejího zatížení. Na 

drobných zábavných pokusech si dět
i mohly vyzkoušet, 

jakým způso
bem pracují větr

né elektrárny, jakou energii 

nám dává sluneční záře
ní a také, že v pomeranči nebo 

kyselé okurce či zelí se nějaká energie nachází. Jen umět 

tuto obnovitelnou energii z biomasy využít v k
aždodenním 

životě a tím získat jak výhody pro člověka tak i přír
odu. 

Děti 
si mohly zároveň ověřit 

své původní i nově 

ískané znalosti na kvízech a vzdělávacích hrách pomocí 

diální techniky. Pokusy nás velmi bavily a celá akce 

h jak u dětí ta
k i u nás učite

lů.

den z malých kroků v oblasti 

stí o ekologii s úctou 

ostředí.
ě a

Projekt HEUREKA „Aneb podpora badatelskýc

aktivit žáků ZŠ v přír
odovědných předmětech“ 

vyhlášen pracovníky Národního muzea v Praze. N

škola se stala pilotní školou tohoto projektu. Cílem

přiblížit žá
kům vědu, která je propojená s každode

životem. Projekt pracoval s metodami badatels

entovaného vyučování. Tyto metody umožňují

osvojit si n
ové poznatky a rozvíjet svou t

Žáci běh
em vyučovacích hodin příro

dopisu

řadu praktických i teoretických činností, kt

poutavou formou doplňovaly učivo
 příro

dopisu

žákům množství zajímavých informací u

v průběh
u dalšího studia. V rámci projektu b

materiály do výuky, např. metodiky, p

animace, videa, interaktivní lekce. Celkem b

30 lekcí z 1
0 vědních oborů. Tyto materiá

škole ověřovali. Žákům bylo nabídnuto hn

biologie jako např. antropologie, bo

mykologie, geologie a další. V úvodu

se žáci podívali na krátké video týka

tématu. Následně pak pracovali s e

což pro ně b
ylo velice zábavné, nebo

s interaktivní tabulí. Množství pracovn

praktickými úkoly, co
ž značně 

zvyš

Poslední částí bylo vyplňování praco

k monitorování projektu. Cílem p

vztah žáků k přírodě a poskytn

žitečn
ých informací z té

to oblasti

áročná, ale na druhé

ásbaví“. Jedn
řír

v Metylov

léčí. U
kázali jsme jim

pro pobavení jsme předvedli n

krátkou scénku, do které se některé

děti i s rodiči zapojily. Na závěr jsme jim 

rozdali dárky v podobě maket, jak jinak než 

hasičských

 aut.

Zase jedna nová a velmi cenná zkušenost, 

kdy si uvědomíte, že zdraví je na prvním místě.

Za SDH Palkovice Petra Opělová Hasiči 

pomáhají nemocným děte
m v léčebně

V neděli 16. 11. 2014 jsme vyjeli zpestřit 

odpoledne dětem z léčebny v Metylovicích
, které 

se zde dlouhodobě léč
í. Ukázali jsm

e jim hasičskou 

techniku, pro pobavení jsme předvedli nacvičenou 

krátkou scénku, do které se některé děti i s rodiči 

zapojily. Na závěr jsme jim rozdali dárky v podobě 

maket, jak jinak než hasičských aut.

Zase jedna nová a velmi cenná zkušenost, kdy si 

uvědomíte, že zdraví je na prvním místě.

Za SDH Palkovice Petra Opělová Hasiči p
omáhají 

Ukáz

pobavení jsme p
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 s 
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e jim

dárky v podobě maket, jak jinak než hasičský

Zase jedna nová a velmi cenná zkušenos

si uvědomíte, že zdraví je na prvním místě.

Za SDH Palkovice Petra Opěl
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SDH Palkovice - Pomáháme dětemSDH Palkovice - Pomáháme dětem

SDH Palkovice - Pomáháme dětemSDH Palkovice - Pomáháme dětem

Polsko - český projekt - Energie zítřkaPolsko - český projekt - Energie zítřka

Projekt HEUREKA - závěrečná konference Projekt HEUREKA - závěrečná konference 
v Národním muzeu v Prazev Národním muzeu v Praze
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. 2014 se 

ýjezd žáků 

národního 

y ráno jsme 

školy. Cestou 

obusem, ale to 

ci Králové jsme 

ckoprůmyslovou 

školu hudebních nástrojů a nábytku. 

Naše další zastávka byla v Miletíně, 

kde nám řekli něc
o o historii a ukázali, 

jak se vyrábí a zpracovávají Hořické 

trubičky. Samozřejmě js
me si mohli také 

vyzkoušet, jak se takové tubičky dělají, 

a zakoupit různ
é druhy jako dárek domů. 

Poté jsme po dlouhé době konečně 

dorazili do hotelu Energetik, který se 

nacházel v Peci pod Sněžkou. Když jsme 

, většin
a vytáhla 

lí a hlavně Sněžku, 

Večer jsme si ještě 

o Krkonošském 

po snídani, jsme se 

 dvacetikilometrovou 

horu České republiky 

ě jsme fotili krásnou 

skupina poctivě plnila 

sovala. Cesta byla velmi 

konec to všichni dokázali. 

ěžky byl nádherný výhled 

. Asi po hodině odpočinku 

pili do lanovky a jeli dolů 

od Sněžkou, poté cesta 

na hotel.

edu jsme navštívili Střední 

průmyslovou školu sklářskou 

ém Brodě, kde nám ukázali, 

lo vyrábí a tvaruje do různ
ých 

ů. Poté jsme zavítali do Turnova 

sírny granátů, tam jsme viděli 

českých kamenů. Po exkurzi se 

utobus vydal do Liberce, do IQ 

u, kde jsme si procvičili sv
ou paměť, 

ušeli fyzikální zákony a další 

a také se něco nového 

nídani 

nás autobus zavezl na Mísečky, pak 

k Vrbatově boudě a poté jsme šli po 

svých k prameni Labe, kde jsme opět 

měřili
, fotili, dokumentovali. Naše cesta 

pokračovala na Labskou boudu, Labský 

důl, k
 soutoku Labe a Bílého Labe a pak 

až do Špindlerova mlýna, kam pro nás 

přijel autobus.

V pátek 23. 5. 2014 náš výjezd do 

Krkonoš. Všichni si po snídani sbalili 

věci, naskládali je do autobusu a mohli 

jsme vyrazit ještě do Adršpašských skal. 

Na místě byly nádherné skály příro
dního 

původu, průvodce nám o jednotlivých 

skalách vypravoval, dokonce jsme pluli 

mezi skalami na loďkách.

Pak už nás čekala jen cesta domů. D
o 

Palkovic jsm
e dojeli v 20.00 hodin.

Jan Židek, Adam Kolář

Výjezd na Šumavu

V době od 9. do 13. 6. 2014 se naše 

třída zúčastnila výjezdu na Šumavu 

v rámci projektu: „Inovace výuky pro 

udržitelný rozvoj a navázání spolupráce 

s aktéry na trhu práce pro lepší 

uplatnitelnost žáků ZŠ Palkovice“.

Již během cesty do jižních Čech 

me navštívili Střední školu uměleckou 

a grafickou v Jihlavě, 
také 

jsme se prošli 
výrobními 

halami Centropenu v Dačicíc
h. 

Ubytovaní jsme byli v hotelu na 

břehu lipenské přehrady, v j
ejímž 

okolí jsm
e strávili dva dny našeho 

výjezdu. S průvodcem jsme 

navštívili nejznámější 
vrcholy NP 

a CHKO Šumava jako Trojmezí, 

Třísto
ličník, 1378 m vysoký Plechý 

a také Plešné jezero. Rovněž js
me 

se prošli stezkou v korunách 

stromů. 
Od lipenské přehrady 

jsme se přesunuli do Vodňan, 

které byly výchozím bodem 

našich dalších výletů. Cestou 

jsme navštívili muzeum vltavínů 

v Českém Krumlově, ve
lký dojem 

na nás udělal zámek Hluboká. 

V Třeboni jsme se podívali do 

pivovaru Regent a nevynechali 

jsme ani Střední školu rybářskou 

a vodohospodářskou Jakuba 

Krčína. Součástí exkurze na 

střední škole byla i návštěva sádek. 

Poslední den jsme zamířili do 

našeho hlavního měst
a, kde jsme 

navštívili Pražský hrad, Václavské 

náměstí
 a rozhlednu na Petříně.

 

Během výjezdu jsme vyplňovali 

pracovní listy z přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a prováděli 

terénní měření pomocí měříc
í 

soustavy PASCO. 

Výjezd se nám velice líbil, 

navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství 

ových informací.

l Tomalík, třídní 

učitel
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