
našich 

me podali 

aměřené na 

sme oslovili 

e Palkovice

u
pořádala Obec 

OPO (Sdružení 

měst 
a obcí Povodí Ondřejnice) v místním 

Ski areálu 3. ročník „Velké ceny Obce 

Palkovice – závod v obřím slalomu“. 

Zúčastnilo se ho 59 závodníků z P
alkovic, 

Lhotky, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad 

Ostravicí, Staříče
, Sviadnova, Havířova, 

Pržna, Sedlišť a Horních Bludovic. 

Nejmladší 
účastnící 

byla Anička 

Provazníková z Palkovic. 
Nejstarším 

jkovský (72 let) 

se jel dvoukolově 

í čas. V ženských 

nou trať nejrychleji 

ubalová – 17,39 s. 

ejší Dan Šproch – čas 

m roce byla vyhlášená 

terán“ – muži nad 55 

ilo 9 mužů. 

žící se snažili podat co 

za což byli odměně
ni 

omínkovými předměty. 

dníci si odvezli medaile 

jrychlejší muž a žena krásné 

ci i ti, 
kteří zr

ovna nezávodili, 

bčerstvit 
v místní restauraci 

vkou“, což přiš
lo velmi vhod. 

ní výsledků si 
mohli úča

stníci 

kotačit 
na diskotéce v režii 

e Rostě O
livy. Poděkování patří 

astníkům a také organizátorům, 

m panu Zbyňku Žákovi a jeho 

a přípravu tratě a za technické 

pečení.

dky najdete na:

alkovice.cz – sekce Aktuality

Mertová 
Velká 

Palkovice

slalomu“. Zúčastnilo se ho 59 závodníků 

z Palkovic, 
Lhotky, Frýdku-Místku, 

Frýdlantu nad Ostravicí, 
Staříče

, 

Sviadnova, Havířova, Pržna, Sedlišť 

a Horních Bludovic. N
ejmladší úča

stnící 

byla Anička Provazníková z Palkovic. 

Nejstarším účastníkem Libor Vojkovský 

(72 let) také z Palkovic. Závod se jel 

dvoukolově a započítával se lepší čas. 

V ženských kategoriích sjela danou trať 

nejrychleji třináctiletá Eliška Kubalová 

– 17,39 s. Z mužů byl nejrychlejší Dan 

Šproch – čas 14,26 s. V letošním roce 

byla vyhlášená také kategorie „veterán“ 

– muži nad 55 let, ve které závodilo 9 

mužů. 
Všichni soutěžící 

se snažili podat co 

nejlepší výkon, za což byli odměně
ni 

drobnými upomínkovými předměty. 

Nejlepší závodníci si odvezli medaile 

a diplomy a nejrychlejší muž a žena 

krásné poháry. Diváci i ti, kteří zrovna 

nezávodili, se mohli občerstvit 
v místní 

restauraci „Pod sjezdovkou“, což přišlo
 

velmi vhod. Po vyhlášení výsledků 

si mohli účastníci ještě zaskotačit 
na 

diskotéce v režii diskžokeje Rostě O
livy. 

Poděkování patří vše
m účastníkům a také 

organizátorům, především panu Zbyňku 

Žákovi a jeho týmu za přípravu tratě a za 

bezpečení.
lity

s dv
Z řady pod

naše. A tak za přisp
ění o

a jejich zaměstn
aneckých grantů Sr

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a d

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště
 s umělým 

povrchem.

Pořízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

bezpečnost malých fotbalistů 
při tréninkových 

hodinách i samotných fotbalových zápasech. 

Stabilní odlehčená konstrukce umožní také snadnější 

manipulaci při je
jich rozmísťování po hřišti

.  Nehledě 

na to, že zajisté nehrozí těž
ká zranění při 

možném 

převrhnutí branky na děti. 
O tuto obměnu jsme 

usilovali s oddílem fotbalistů j
iž více jak čtyři 

sezóny. 

Společně 
s otci našich hráčů 

panem Romanem 

Maichrovským  a poslední roky s trenérem Miroslavem 

Peškem jsme oslovovali více společností. V
 letošním 

roce se na nás štěs
tí usmálo a výsledek se dostavil 

a to díky společnosti OKD, která na branky přisp
ěla 

téměř 3
0 tisíci korunami.

Druhým úspěšn
ým projektem je profinancování 

potřebných sítí 
k rekonstrukci oplocení mezi 

fotbalovým hřiště
m a tenisovými kurty. A zde opět 

díky zaměstn
aneckému grantu společnosti OKD 

– Srdcovky jsme peníze získali. S téměř 
20 tisíci 

korunami dokončíme obměnu oplocení areálu k jeho 

finální podobě.

V letošním roce jsme podali také další žádosti 

o granty s cíle
m podpory jednotlivých oddílů. D

věma 

dalším, u kterých čekáme na odpověď je podpora 

volejbalového a fotbalového oddílu. 

Protože úspěch není nikdy zaručen, vyvíjíme další 

aktivity k získání finančních prostředků a to nejen 

z obecního rozpočtu.  Průběž
ně oslovujeme ochotné 

rodiče oddílových dětí, 
společnosti a přízn

ivce sportu 

s žádostí o finanční podporu. Někteří již přispívají 

dle svých možností opakovaně a to nejen úhradou 

členských přísp
ěvků, ale i dalšími cestami ve finanční 

či materiální podpoře, která je cíleně za
měřena do 

jednotlivých konkrétních projektů čin
nosti oddílů. 

Případní další pří
znivci se mohou se svými nabídkami 

obracet na jednotlivé trenéry, výkonný výbor oddílů 

či přímo na předsedu TJ Sokol Palkovice pana 

Jaroslava Čechmánka. Odměnou nabízíme využití 

našich sportovišť, či
 umístění reklam. 

Z řady podaných žádostí byly vybrány právě ty 

naše. A tak za přisp
ění odpovědné společnosti OKD 

a jejich zaměstn
aneckých grantů Srdcovka si mů

žeme 

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a dokončit 

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště
 s umělým 

povrchem.

P řízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

alých fotbalistů 
při tréninkových 

h fotbalových zápasech. 

n
PPPaPaPaPaPaPaPalklklklklklklklkl ovovovovooo icici

t iinilllololo sssssseeeeeee e hohohohohohohh 5559

k MMMMMííísísísís ktktktktktktktktkuuuuu,u,u,u,u, FFF
d

pppppppppřřř
nnnnnnnnaaa

uppppppppiiit
kkkkkkkckcc

mmmmmmmmm 
ttt

i

odddddddldlle
ccccccici

Žlutý kvítek - výprava do LurdŽlutý kvítek - výprava do Lurd

PPPPPPržržr
lladšdšdšdšdšdšííííííí účúčúčúčúčúčúčúčúča

sasasasasasaa tntntnt í

lko iivicc. –– SrSrSrSrSrSrSrSrS dcdcdcdcdcdd ovoo
iimi dddddddd kkkokokokokokokononononononono číčíčíččmm

aaaaap ddddddodaaaaa

nnoo

ii ppř j
éé nenehrhroz

ětětii OO tu ttjjakk čtčt

FFFF
oo

aaaaaccccccicici

mm
tt

dede
bb

ee

kk

plpl

šíšíšíšíšíšíšíš mmmmu
i ktktktkt řřřřřeřeřeřííííííííí zrzrzrzrzrzrzrz ovovovovoo nn

í tst íííníní PřPřPřPřPřPřPřPřPřípípípípípípípíppadadadadaa n
ett aananana jjjjjjjjjededededededede nonononn t

eeeeeeřř dddddded eesesesese

orr VoV j
ee jjelel 

l
ssjj
EE

.
kaa

fifinán lletotošnšním
ppododpopory aannaa

Žlutý kvítek - sáňkařské závodyŽlutý kvítek - sáňkařské závody

Volejbalový plesVolejbalový ples

jkovský (72 let) 

se jel dvoukolově 

í čas. V ženských 

nou trať nejrychleji 

ubalová – 17,39 s. 

ejší Dan Šproch – čas 

m roce byla vyhlášená 

teterán“ – muži nad 55 

iiiiilllololololo 9999999999 mmmmmmmmužužužužuu ů.ů.ů  

s anažižižižižižižillililililililili ppppppppp dododododododoo atatata cco

d ěěmě ěěěěěněně iiinininininini 

slalomu“. Zúčastnilo 

z Palkovic, 
Lhotk

Frýdlantu nad 

Sviadnova, Havířov

a Horních Bludovic. NNNNN
eNeeeeeejj

byla Anička Provaznnnníníííííkkkkkk

Nejstarším účastníkeemmmmmmmmmm 

(72 let) také z Paallklkkkkkkkkoooo

dvoukolově a zapoooočočččččččíít

V ženských kateggooooororrrrrriiií

nenenenenenn jrjrjrjjj ycycyy hleji třinácttitiiiillllleleeet

771717171717 333333333,39999999999 sss.s.s.ss ZZZZ mmuužužužžžžžžůůůůů

mmmeeeee popopopopopopoppp dadadad li 

aměře
éné nnaaaa

sme oslovili 

e Palkovice

u
pořádala Obec 

OPO (Sdružení 

ZúZúZúZ čač
hhLhLhLhLh ttttototototkkkykykykykykykykyy, ,, FrFrFrFF ýdýýý

Ostravicíí, SSSSSttatatataříříříříříříříříř čečečečečečečečeče
,,,,, SvSvSvSSS iaiad

Pržna, Sedlišť a HHHHHHH rrororororor

Nejmladší 
účastnící 

Provazníková z Palk

čč sas 1111111144444444,4,4,222

s
tk

O
řovovaaa,, PPPPPP

rrrrrrrnnnnnnnnn

ko

Volejbal - žačkyVolejbal - žačky

seses  
ccccc žžžžožožožož bbbbbbbbbb lylylylylylylylyy iiiiii i ododo m

ínnnnknknknkkkkkoovými 
řřřřpřpř ddddddedededed ěěměměměměměměměm tytytytytytytytyy...

cii si odvezli medaililee 

chhhhlhlhlhllleeejší muž a žena krásné 

ii,,,, kkkkkkteří zr
ovna nezávodili, 

rsstststtttttvvvvivit 
v místní restauraci 

ouuuu“u“u““““, což přiš
lo velmi vhod. 

vvýýýýýýsýsýsssllledků si 
mohli úča

stníci 

aččččččiiiiitititt 
na diskotéce v režii 

oososssssssttttěě O
livy. Poděkování patří 

níííkkkkkkkůkůkůůům a také organizátorům, 

pppppapapaaaannu Zbyňku Žákovi a jeho 

přřřřřřííííípípípppravu tratě a za technické 

ennnnnnnnííííí..
najjjjajajajdddedededededededetetetetetetetetet nnnnnna:a:a:a

– sss kkkkkekekekekek ecececececececec AAAAAAAktktktkk uauau lity

á
VeVeVeVeVeVeVeVeVV lklklklklkl áá á

icee

ŠŠŠpŠpŠpŠpŠpŠpŠpŠpŠp ororororororororochchchchchcc   

byla v hhhhyhyh áláláláláláláláššešešešešešešeš ánánánánánánánánán tttttakakaa é

– muži nad 555 lllelettttt, vvvvvvvv

mužů. 
Všichni soutěžící

nejlepší výkon, za

drobnými upomí

Nejlepší závodníc

a diplomy a nejrychlhll jjjj

krásné poháry. Diváccciiiii i

nezávodili, se mohli ooooooobb

restauraci „Pod sjezzzddddddddodoo

velmi vhod. Po vvvv

si mohli účastnícicii jj

diskotéce v režii dddidiiiisssssksk

PoPoPoPoPoPoPoPoPoP dědědědědědědd kokokok vávání patří vvvvvvvššššššše

a iini ááááázázáttototototototo ůůůrůrůrůrůrůrůrůr mm,m,m,m,m,m pppppppřřřřřřřee

h ýýtýmmmu

vvvvvvvveeeeeeeee

í 
a

mín
ciii
jryc lhlhlhlhlhlleeejejejejejejejejejejjššššššššš

Velká cena Obce Palkovice - závod v obřím slalomuVelká cena Obce Palkovice - závod v obřím slalomu

02/2015Obecního úřadu v Palkovicích

6251390 2015

let

Palk ice



jako každý rok i 

mateřské škole maškarní ka

třída si ho připravila sama – třídy j

si společně 
s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 

přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 

fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 

A pak už to začalo. Rej masek, se známými 

dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 

štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové 

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus 

pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, 

co připravily maminky. Děkujeme rodičům za 

jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Tak 

jako každý rok i letos měl
y děti 

v naší mateřské 

škole maškarní karneval. Každá třída si ho 

připravila sama – třídy jsme si společně 
s dětmi 

vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  

Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, růz
ná zvířátka, hasiči, …

zkrátka fantazie 

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

Rej masek, se známými děts
kými hity odstartovala 

diskotéka, kolo štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší 

pohybové soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 

šampus pro děti 
a nechybělo ani občerstvení 

a dobrůtky, co připravily maminky. Děk
ujeme rodičům 

za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd 

se nám velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství nových informací.

Mgr. Pavel Tomalík, třídní učite
l

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

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

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích

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

polečně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ě hasičárny potravinovou sbírku. 

a byla určena pro 200 rodin dětí 

evské školy. Každá dostane velkou krabici 

u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
emají peníze na 

ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
dku konfliktu se na Ukrajině vš

e zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. N
apříklad kilo mouky vyjde v pře

počtu 

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

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě 
zamýšlí nad tím, proč js

me 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a
 organizuje programy pro děti. 

Ve 

nní

ekk
ntto
koko
NNá
ee
stt
akk
laa
oo

m 
u 
ástststststttt ppppppr

llšlo oooo kokokokokokokokokonenenenenenn c c c
hdh dddddad ooononono tutututututututut,, ,, zdzdzdzdzz a a

ne llšlšlšlšloooo kkakakakakakakakcicicicicicicc pppppppror
ž dd ovouuu

ssiiiiii p

ě šššk
llílííííípppp

vvvvvvvvy
aaaaaaa p

ajjjjddddddddo
sssssss llí
jjjj

vvvééééééééé 
kkkkkkku
aaaaaaakakak

Výstava - rozloučení s lípouVýstava - rozloučení s lípou ppp
ccccccocooo
jjejeeeeeeejjji
jjajaaaaaaakk
ššškškškškkkko
ppppppřpřpřři
vvvvvvyvyyyz
RRRRRRRáRáRá
ppppppprprri
aaaaaaa nn
RRRRRRReRee

kkce
ttosostataror s

uu

aa

hohohohohohh dldd

a

i ov tttatatat....
k

ěěěěměmě ííísísísísísí iicicicicicicici jjjjjjjjjsmsmsmsms e
u TTTTTT rrerererer zezezezezezezezououououououoo OOO

tu uru nnnnnaaaaaaa hlhlhlhlhlhlhlh ídídídídídí ánáná
VVV

uuuu

aaaaaakakakaka

Výstava Letecká bitva nad Bílými Karpaty 1944

ravinová sbírka pro Ukrajinu 

alkovicích

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

RY společně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ubovně h
asičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

plněnou potravinami, které jim vydrží několik 

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

ké 

nzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, k
teří n

emají peníze 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

ouštějí 
zaměstn

ance nebo jim zadržují výplaty. 

na vyplácení důchodů. V důsledku 

ě vše zdražilo, potraviny až 

ky vyjde v pře
počtu 

ká Krize se 
ň

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

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí 
a organizuje programy pro děti. 

Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 
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Velikonoční pranostiky

Období Velikonoc je na pranostiky, zvyky a tradice velmi 
pestré a bohaté. Střetává se tu totiž, na jedné straně, nejvý-
znamnější církevní svátek roku a na straně druhé starobylá 
lidová tradice spjatá s příchodem jara (zdobení kraslic, pletení 
pomlázek a příprava tradičních jídel).

Velikonoce (název je odvozen od slov velká noc, tj. noc 
z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání) jsou nejdůležitějším 
křesťanským svátkem a jsou završeny tzv. velikonočním 
triduem (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle 
Zmrtvýchvstání). Křesťané si v tyto dny připomínají umučení, 
pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Každý z těchto dnů má 
určitý význam a jsou s ním spojeny jisté zvyky a tradice.

Zelený čtvrtek - přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu 
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle jedné z tradic 
by se v tento den měla jíst převážně zelená strava, jako je špenát nebo zelí. V kostelích 
se připomíná památka Poslední večeře.

Obilí na Zelený čtvrtek vyseté bujně roste a mnoho sype. Na Zelený čtvrtek se má 
vysévat hrách a otevírat včelín. Je-li Zelený čtvrtek bílý, bude teplé léto. Na Zelený 
čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Velký pátek – den připomínky smrti Ježíše Krista na kříži, den přísného půstu. V řadě 
zemí se v tento den nekonají taneční zábavy a sportovní akce.

Déšť na Velký pátek rozmnožuje statek. Velký pátek deštivý dělá rok příznivý. 
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává. Když na Velký pátek hřmí, 
na poli se urodí. 

Bílá sobota – den klidu a příprav na Hod Boží velikonoční. Bílá barva v názvu symbo-
lizuje bílé oblečení nově pokřtěných, ale také souvisí s lidovým zvykem velkého úklidu 
a bílení, konaného v tento den. Tradicí je také tzv. „bdění u Božího hrobu“.

Déšť na Bílou sobotu přivolává suchotu. Na Bílou sobotu se má chodit po sadu 
nebo v ovocné aleji a zvonit, aby byla úroda všeho ovoce. Odkud na Bílou sobotu 
vítr, odtud v létě deště.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení občané Palkovic a Myslíku, 
v další vydání našeho obecního 

zpravodaje vám přinášíme informace 
o dění v naší obci. Přestože se jedná 
především o zpravodaj obce, nezna-
mená to, že občané nemají možnost 
se zapojit a informovat o dění ve svém 
okolí. Určitě se najde spousta zajíma-
vých akcí nebo i jiných námětů, o které 
byste se rádi podělili se svými spoluob-
čany. Jako každé periodikum i to naše 
by mělo mít určitá pravidla nebo hranice, 
jejichž dodržování je společensky přija-
telné a morální. A tyto hranice budou 
pro naši redakci vždy prioritní. Máme 
tím na mysli etiku, slušnost, rasismus, 
náboženství, anebo i také mezilidské 
vztahy. Každý z nás máme svůj pohled 

na společnost a tento pohled nemusí 
být vždy stejný. Naše obec aktivně žije 
a určitě tady není nouze o různé události. 
Naše redakční rada se nebrání žádným 
informacím a názorům a to ani v případě 
opačného stanoviska redakce. Naše listy 
chceme psát s občany, o občanech a pro 
občany. Budeme se snažit přinášet i zají-
mavé informace z historie i současnosti 
naší obce, vyhledávat zajímavé osobnosti 
mezi našimi spoluobčany a v neposlední 
řadě se budeme zajímat o práci poradních 
komisí Rady obce. Doufáme, že najdeme 
čas i na zábavná témata, třeba i pro naše 
nejmenší spoluobčany.

S úctou a přáním všeho nejlepšího                                                                                          
Ing. Tomáš Huďa, předseda redakční rady 

Neděle Zmrtvýchvstání (Hod Boží velikonoční) - je největší slavností křesťanského 
církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. V tento den se 
také barví kraslice, pletou pomlázky a jedí se velikonoční pokrmy (beránci, nádivky).

Kolik dešťů před Velikonocemi, tolik dešťů v srpnu. Na Velikonoce jasno - bude 
laciné máslo. 
Kdo se v Neděli velikonoční první vrátí z kostela domů, tomu nejdříve dozraje obilí. 
Když prší na boží hod velikonoční, bude dobrá tráva, ale špatné seno. Bouřky-li na 
Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva začni. 

Velikonoční pondělí (též Červené pondělí) - je spojeno s nejrůznějšími tradicemi 
a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího 
jara. U nás je zvykem chodit s pomlázkou. Velikonoční mrskání děvčat jim má předat 
část jarní svěžesti vrbového proutí. Velikonoční koleda je také spjata s odměnou pro 
koledníky (malovaná vajíčka, kraslice). 

Je-li deštivé Červené pondělí, neurodí se obilí. Prší-li na Velikonoční pondělek, 
přijde zkáza na žita.
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Zprávy z Obecního úřadu…

Slovo starosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

je konec zimy a jako každý rok nás 
kromě spousty jiných povinností potkalo 
kácení a ořezávání stromů. Řežeme 
pouze ty stromy, které nějakým způso-
bem ohrožují nebo omezují život občanů. 
Samozřejmě se kácejí i takové stromy, 
které brání v růstu sousedním stromům. 
V letošním březnu jsme pokáceli nebo 
budeme kácet okolo desíti vzrostlých 
stromů. Mezi nimi je i lípa u školy, o které 
bylo napsáno a namluveno celkem dost. 
Pravdou je, že tento strom si to rozhodně 
zasloužil. Berme to tak, že místo něj je 
zasazeno 6 nových líp přímo před školou 
a další dvě zde budou ještě v letošním roce 
dosazeny. Aby to nevypadalo, že pouze 
kácíme, vždy je realizována tzv. náhradní 
výsadba. V letošním roce budeme ještě 
mimo tuto náhradní výsadbu sadit asi 
500 stromů tzv. původních dřevin, které 
budeme sadit do alejí buď jako aleje nové 
nebo místo starých a už dosloužilých alejí. 
Ve velké většině případu se bude jednat 
o švestky, ale je možné zasadit původní 
jabloně a hrušně. O tomto jsem informo-
val již na zasedání zastupitelstva a chtěl 
bych širokou veřejnost požádat o navržení 

pozemků pro tato stromořadí. Dotační 
titul, z kterého je možno žádat o peníze 
na tyto aleje umožňuje sadit stromy i na 
soukromých pozemcích.  Samozřejmě se 
souhlasem majitelů.

Rád bych vás požádal o urychlený 
odběr kompostérů, protože v polovině 
března je možno žádat o dotaci na další 
kompostéry, ale je to otázka vašeho zájmu. 
Zkrátka, kdo nevyplnil v loňském roce 
dotazník, ať se nebojí a přijde na Obecní 
úřad nebo do sběrného dvora a nahlásí 
svůj požadavek a my se budeme snažit 
v co nejkratší době mu kompostér zajistit.

Uplynul skoro rok od montáže nových 
bezdrátových rozhlasů. Chtěl bych vás 
požádat o spolupráci při řešení rekla-
mačních závad. Chci, abyste nahlásili na 
Obecní úřad číslo rozhlasu, který se vám 
zdá, že nefunguje nebo že funguje špatně. 
V jarních měsících bude ze strany dodava-
tele rozhlasu provedena revize a eventuelně 
opravy a doladění celé rozhlasové sítě tak, 
abyste byli co nejvíce s vysíláním našich 
relací spokojeni. 

Velikonoce se kvapem blíží a s nimi 
přichází i jaro, proto vám přeji hodně slu-
nečných a čím dál tím delších jarních dnů 
a krásné Velikonoce.

Váš starosta Radim Bača

Upozornění pro občany – kompostéry

Upozorňujeme občany, že pokud si objednané kompostéry nevyzvednou 
do 28. 3. 2015, budou tyto od 1. 4. 2015 nabídnuty dalším zájemcům.
Zároveň upozorňujeme občany, že odebrané kompostéry není možno 
později vyměnit (větší za menší a opačně)!!!
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Slovo místostarosty
Vážení Palkovjané a Myslikovjané,

dnes bych chtěl své úvodní slovo 
věnovat zejména znovuotevření místního 
kina. Pokud vše klapne, tak jak má, tak 
bychom měli slavnostně (znovu) otevírat 
kino v pátek 10. dubna 2015. Dlouho 
jsme přemýšleli s předsedkyní kulturní 
komise Karolínou Žilkovou, jak toto ote-
vření pojmout, aby to nebylo jen samotné 
uvedení filmu. Také jsme si kladli otázku, 
jakým filmem bychom měli toto nové 
období zahájit. Nakonec jsme tedy zvolili 
nejúspěšnější film loňského roku Tři bratři 
od Jana a Zdeňka Svěrákových. V kombi-
naci s herci Vojtěchem Dykem, Tomášem 
Klusem, Miroslavem Táborským č i 
Bolkem Polívkou doufáme, že film naláká 
do kina hodně z vás, i když jste jej třeba 
už jednou viděli.

Naší ambicí je toto první předsta-
vení pojmout slavnostněji a rádi bychom 
př ilákali co nejvíce z vás. Vzhledem 
k ohlasům, které na otevření kina dodnes 
máme, rozhodli jsme se první představení 
zahrát hned třikrát. Budeme tedy začínat 
v 17:00, 19:30 a speciální noční předsta-
vení začne v 22:00 hodin. Pokud si chcete 
být jisti, že na vás zůstane volný lístek, 
plánujeme spustit rezervaci lístků cca 
1-2 týdny dopředu přes obecní webové 
stánky, na což vás ještě zavčas upozor-
níme. Od premiéry filmu samotného 
sice už několik měsíců uteklo, nicméně 
pevně věříme, že návštěva místního kina 
pro vás nebude znamenat jen čistě místo, 
kde se přijdete podívat na film. Rádi 
bychom z kina vytvořili prostor, kde si 
budete moci užít filmové představení, dát 
si k tomu nějaké občerstvení a setkat se 
zde s vašimi přáteli a známými.

Dramaturgii kina na první měsíc 
a půl provozu jsme se snažili pojmout 
jako takový malý experiment a zkombi-
novat úspěšné české a zahraniční filmy 
se speciálními představeními pro děti. 
Můžete se tak těšit dále na české filmy 
Hodinový manžel a 10 pravidel, jak sbalit 
holku (pozor, tento film budeme promítat 
1. května, na kdy připadá svátek zami-
lovaných). Ze zahraničních filmů to bude 
Lucy, Noe a Fakjů pane učiteli. Pro děti 
pak bude na neděli připraven kultovní 
Čtyřlístek ve službách krále, dobrodružně 
pojatý příběh zebry Khumba a zábavná 
Velká oříšková loupež. Sami uvidíme, jak 
toto bude fungovat, a budeme se těšit na 
vaše náměty. 

Toto ale není vše. Uvidíme, jak 
dopadne jednání ohledně možnosti vysílat 
v kině například utkání z hokejového mis-
trovství světa 2015 a pokud se to podaří 
domluvit, budeme rádi, když v kině vytvo-
říme k tomuto skvělou atmosféru. Dále již 
chystáme na léto filmový festival a letní 
kino. Mimo filmová představení bude 
prostor kina určitě sloužit i besedám, 
přednáškám či koncertům, které již také 
chystáme.

Aby ale kino mělo v obci smysl, toto 
bude záležet hlavně na vás divácích. 
Chceme, aby kino bylo místem pro zábavu 
a setkávání. Abychom si toto všichni spo-
lečně dokázali užít, bude potřeba při jeho 
návštěvě určitě dodržovat základní míru 
slušného chování. Píši to zde hlavně 
z toho důvodu, že v minulém období právě 
nevhodné chování některých návštěvníků 
bylo často terčem výhrad vedení obce 
i občanů. Věřím tedy, že se nám to podaří 
a místní kino se stane centrem kulturního 
a společenského života v obci. 

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2014

obyvatelé Celkem Palkovice Myslík
stav k 1. 1. 2014 3 226 2 737 489
v roce 2014:
     přihlášení 102 83 19
     narození 34 27 7
     odhlášení 102 77 25
     zemřelí 32 23 9
stav k 31. 12. 2014 3 228 2 747 481
z toho:
     -  muži 1 625
     -  ženy 1 603

nejstarší žena – ročník 1916
nejstarší muž – ročník 1921
V celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2014 (3228 osob) je započteno 12 cizinců 
s pobytem na území obce Palkovice.

Komise pro správu a zachování 
kulturního dědictví obce 
Předseda:
Martin Kurečka 
Členové komise: Ing. Tomáš Huďa 
a Jiří Eliáš, další členové z řad občanů 
jsou vítáni!

Myslím, že tato komise 
naváže na činnost minu-
lého zastupitelstva obce 
a v prvé řadě bude inicio-
vat obecní zastupitelstvo 
k tomu, aby proběhly 
konečné opravy kaple 
Sedmibolestné panny 
Marie na Myslíku. Dále 

bychom chtěli být nápomocni majitelům 
kulturních památek k přípravě podkladů 
a získání dotací na restaurátorské práce. 
Máme zmapován technický stav sakrál-
ních památek. Na ty památky, které 
potřebují zrestaurovat, jsou vypracovány 
restaurátorské záměry a studie oprav. 

Doufáme, že tím zabráníme neodborným 
opravám těchto památek. Pro upřesnění 
jsou momentálně v evidenci památkového 
ústavu na katastrálním území Palkovic 
a Myslíku tyto památky: kostel sv. Jana 
Křtitele, který byl postaven z kamene 
v roce 1631, kaple sv. Mauritia (Mořice) 
postavena v roce 1851, kaple Panny 
Marie Frýdecké (rustikální dílo z roku 
1862), krucifix (kříž) u fary původně 
z hukvaldského hradu z roku 1741. Na 
Myslíku jsou to barokní sochy sv. Barbory 
z r. 1734 a sv. Jana Nepomuckého 
z 2. pol. 18. století. Dále chceme připravit 
na internetových stránkách obce mapu, 
s vyznačenými i menšími památkami, 
jako jsou např. kapličky, boží muka a jiné 
zajímavé turistické cíle a zviditelníme 
je tak nejen pro návštěvníky naší obce. 
Budeme rádi za vaše připomínky a pod-
něty, které můžete posílat na e-mailovou 
adresu:  kureckamartin@seznam.cz 

Martin Kurečka
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Vakcinace psů proti vzteklině v Obci Palkovice
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění, je majitel psa povinen mít 

ho naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění této povinnosti proběhne 
hromadné očkování proti vzteklině v obci Palkovice  

v sobotu 11. dubna 2015
a to na následujících svodových místech:

prodejna potravin Myslík   14,35 – 14,50 hod
prodejna potravin horní konec   14,55 – 15,10 hod
Palkovice u kina    15,15 – 15,30 hod
Podhůří     15,35 – 15,45 hod
osada u lípy     15,50 – 16,00 hod

Vakcinace se týká psů starších 3. měsíců. S ohledem na novelizaci zákona se pro-
dlužuje účinnost vakcíny na 2 roky.  Každý chovatel je povinný při vakcinaci zajistit 
odbornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně hrazena chovatelem 
a poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 230,- Kč včetně 21% DPH.

Rozloučení s lípou
V pátek 27. února jsme se rozloučili 

s dominantou naší obce – lípou stojící 
před základní školou. Toto datum nebylo 
vybráno náhodně. Následující týden byly 
jarní prázdniny, což díky nepřítomnosti 
dětí zaručovalo vysokou bezpečnost před 
budovou školy v době jejího kácení. Taktéž 
čas rozloučení v 15 hodin byl zvolen zcela 
záměrně. Na jedné straně jsme chtěli, aby 
se rozloučení mohly zúčastnit děti ze školy 
před odchodem domů a odjezdem na jarní 
prázdniny. Na druhou stranu, aby současně 
mohla na akci přijít alespoň část pracují-
cích spoluobčanů. Svou roli hrálo také to, 
že šlo o konec února, kdy velmi těžko lze 
delší dobu dopředu odhadnout, zda bude 
pršet, sněžit či jaká bude venku teplota, 
proto nešlo akci protáhnout do večerních 
hodin. Celková účast více než dvou set lidí 
nakonec příjemně překvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním 
slovem vystoupil starosta Radim Bača 
a k rozloučení zahrála dechová hudba 
Palkovjanka. Velký úspěch také měli se 
svým vystoupením senioři a děti z místní 
školy, kteří si připravili několik pěkných 
písniček připomínajících památku lípy. 
Během programu byla v budově školy 
k zhlédnutí výstava historických fotografií 
s lípou a výstava žákovských prací s téma-
tikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení 
patří zejména vedení školy za podporu 
během př ípravy, paní školnici Janě 
Gajdové za výrobu památních lípových 
lístků a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 
a paní Věře Krpcové za poskytnuté foto-
grafie a v neposlední řadě kulturní komisi 
za přípravu a pomoc s realizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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Proč jsme se museli rozloučit 
s lípou u školy? 

Mnoho let byla dominantním stromem 
obce lípa u školy. O tom svědčí i nápad 
ozdobit tento strom vánočními světýlky. 
Pod touto lípou procházelo denně několik 
generací místních školáků plnit povinnou 
školní docházku. Většina z nás rodáků 
kolem tohoto kmenu stromu s tabulkou 
STÁTEM CHRÁNĚNÝ STROM prochá-
zela brankou do základní školy. Tato lípa 
byla určitě svědkem nejednoho prvního 
polibku či různých dětských dohod. 

V roce 1984 bylo v Palkovicích 
8 stromů či skupin stromů podle v té době 
platné vyhlášky č. 142/1980 vedeno jako 
chráněná zeleň s vlastníkem v té době 
Místním národním výborem Palkovice. 
V posledních letech jsme mohli zazname-
nat masivní kácení těchto stromů, ať už to 
byla dvojice lip u památníků před budovou 
místní knihovny (kina), či lípa za hřbitovní 
zdí u cesty na hřbitov nebo teď ta poslední 
lípa u základní školy. Bohužel nikdo z nás 
ani vlastník stromu v souladu s novým 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, nepožádal o zaevidování 
stromů, kterých bylo v roce 1984 celkem 
69 (51 Palkovice a 18 Myslík) jako památné 
stromy. Dnes jsou na území Palkovic 
a Myslíka jen 4 památné stromy a to 4 tisy.

Vlastník stromu (Obecní úřad v Pal-
kovicích) v posledních letech tento a další 
stromy značně zanedbával a zanedbává. 
Ještě v době bourání staré školy v roce 
2002 byla lípa u školy plná síly a toho 
si byli vědomi i realizátoři a zodpovědné 
osoby za bourání a strom zabezpečili proti 
poškození. Nechtěli dopustit, aby část čelní 
zdi už nepotřebné školní budovy poškodila 
kmen tohoto stromu. Až další statutární 
zástupci obce už se neuměli náležitě 

o stromy patřící Obecnímu úřadu posta-
rat. Nechali stromy znehodnotit parazitující 
rostlinou – jmelím. Jak hovoří posudek na 
několik „obecních stromů“ z roku 2012 
jsou tyto stromy z velké míry napadené 
jmelím (40% jedna z lip u kina, 70% druhá 
z lip u kina, 80% lípa u školy) a proto pra-
covníci Správy chráněné krajinné oblasti 
Poodří a krajského střediska Ostrava 
doporučili jejich skácení. V této době pro-
běhlo odstranění parazitujícího jmelí z lípy 
u školy – pozdě. Strom už se z tak velkého 
napadení parazitem nevzpamatoval a začal 
dál strádat a opětovně obrůstat jmelím.

Kdyby vlastník stromu nechal pravi-
delně jmelí na stromech odstraňovat, mohli 
bychom se z jejich krásy těšit několik dalších 
desítek let. Ano, nejde zrovna o levnou zále-
žitost, je to otázka několika tisíc až deseti 
tisíc ročně. Domnívám se, že i tato částka 
stojí za záchranu stromu, který vysadili 
před mnoha desítkami let naši prapředci 
právě na tomto dominantním a pamětním 
místě – u školy. Bohužel naši zastupitelé 
byli pravděpodobně jiného názoru. Bylo 
opravdu pokácení stromu jedinou možností 
jak s takto napadeným stromem naložit? 
Neexistovaly i jiné možnosti jako takto napa-
dený strom zachránit? Hledal vůbec někdo 
způsob jak tento strom zachránit? Hledat 
odpovědi na tyto dotazy je už asi zbytečné. 
Tak aspoň pár otázek na závěr, na ty by bylo 
zajímavé znát odpověď místních občanů – 
Je naše vlastenecké cítění tak potlačené, 
že na toto dominantní místo nechceme náš 
národní strom lípu? Opravdu chtějí občané 
před budovu základní školy jedli?  

Takže proč jsme se museli v pátek 
27. 2. 2015 s naší lípou u školy rozlou-
čit – protože se o ni vlastník nestaral jako 
správný hospodář.    

Bc. Jana Ručková 
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Velká cena Obce Palkovice
– závod v obřím slalomu

V sobotu 7. 3. 2015 pořádala Obec 
Palkovice za podpory SMOPO (Sdružení 
měst a obcí Povodí Ondřejnice) v míst-
ním Ski areálu 3. ročník „Velké ceny 
Obce Palkovice – závod v obřím sla-
lomu“. Zúčastnilo se ho 59 závodníků 
z Palkovic, Lhotky, Frýdku-Místku, 
Frýdlantu nad Ostravic í ,  Stař íče, 
Sviadnova, Havířova, Pržna, Sedlišť 
a Horních Bludovic. Nejmladší účastnící 
byla Anička Provazníková z Palkovic. 
Nejstarším účastníkem Libor Vojkovský 
(72 let) také z Palkovic. Závod se jel 
dvoukolově a započítával se lepší čas. 
V ženských kategoriích sjela danou trať 
nejrychleji třináctiletá Eliška Kubalová 
– 17,39 s. Z mužů byl nejrychlejší Dan 
Šproch – čas 14,26 s. V letošním roce 
byla vyhlášená také kategorie „veterán“ – 
muži nad 55 let, ve které závodilo 9 mužů. 

Všichni soutěžící se snažili podat co 
nejlepší výkon, za což byli odměněni drob-
nými upomínkovými předměty. Nejlepší 
závodníci si odvezli medaile a diplomy 
a nejrychlejší muž a žena krásné poháry. 
Diváci i ti, kteří zrovna nezávodili, se mohli 
občerstvit v místní restauraci „Pod sjezdov-
kou“, což přišlo velmi vhod. Po vyhlášení 
výsledků si mohli účastníci ještě zaskotačit 
na diskotéce v režii diskžokeje Rostě Olivy. 
Poděkování patří všem účastníkům a také 
organizátorům, především panu Zbyňku 
Žákovi a jeho týmu za přípravu tratě a za 
technické zabezpečení.
Výsledky najdete na:
www.palkovice.cz – sekce Aktuality

Martina Mertová

Pálení čarodějnic
a Stavění máje 30. 4. 2015

Vážení Palkovjané a Myslikovjané, 
zvu Vás jménem celé kulturní komise 

na znovuobnovenou tradici Pálení čaroděj-
nic a Stavění máje. Akce se bude konat 
v tento pracovní den od 16 hodin u tělo-
cvičny, protože bychom neradi narušovali 
Váš prodloužený víkend. 

Můžete se těšit na bohatý program, který 
je přichystán jak pro děti, tak i pro dospělé. 
Děti budou mít možnost namíchat si kou-
zelný koktejl, vymyslet svá vlastní kouzla, 
vyrobit čarodějnici, zasoutěžit si v letu na 
koštěti či zatančit na čarodějné diskotéce, 
kde se bude volit Miss čarodějka a čaroděj. 

Celým odpoledním programem Vás 
provede DJ Marsy a její kolegyně DJ Katka 

z rádia Helax, které pro Vás mají připra-
vené dárečky a skvělou muziku. Poté bude 
následovat stavění máje, kdy se tohoto 
obtížného úkolu zhostí pan Vyvial za 
pomoci palkovických hasičů a dobrovol-
níků z Vašich řad.

Zapáleni vatry a upálení čarodějnice, 
jakožto symbolického rozloučení se zimou 
a přivítání jara, se bude konat po setmění. 
K tanci a poslechu ve večerních hodinách 
Vám bude hrát country kapela Šviháci 
a o občerstvení se postará Obec Palkovice 
ve spolupráci s palkovickými hasiči. 

Přijďte se pobavit a opětovně začít 
vytvářet tradici této oslavy jara. Těším se 
s Vámi všemi na viděnou.

Karolína Žilkova,
 předsedkyně kulturní komise
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Zprávičky z MŠ 

Karneval v MŠ

Kašpárci a kouzelníci,
princezny a zvířátka,
do školky tak místo dětí
přišla celá pohádka.

Tak jako každý rok i letos měly děti 
v naší mateřské škole maškarní karneval. 
Každá třída si ho připravila sama – třídy 
jsme si společně s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 
přišly do školky víly, kovbojové, indiáni, 
princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 
fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 
A pak už to začalo. Rej masek, se známými 
dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 
štěstí, nechyběly ani nejrůznější pohybové 
soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 
šampus pro děti a nechybělo ani občers-
tvení a dobrůtky, co připravily maminky. 
Děkujeme rodičům za jejich spolupráci 
a krásně vydařený karneval.

Základní škola a Mateřská škola Palkovice

Zápis do mateřské školy v Palkovicích 

Žádosti o př ijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v Palkovicích 
se budou přijímat ve čtvrtek 21. května 
2015 v době od 7 00 do 14 30 hodin na 
sekretariátu ZŠ a MŠ Palkovice, č.p.287. 
Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. 
S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu 
zdravotního pojištění dítěte. Kritérium trvalý pobyt bude při přijímacím řízení 
zohledněno pouze v případě, že zákonný zástupce s žádostí doloží také trvalý 
pobyt dítěte v Palkovicích (dětský občanský průkaz nebo potvrzení vystavené 
Obecním úřadem Palkovice). Formulář žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou 
vyzvednout na sekretariátu školy nebo v mateřské škole. Kritéria pro přijímání dětí 
do mateřské školy jsou zveřejněna na www stránkách ZŠ a MŠ Palkovice ( http://
palkovice.skolyfm.cz/images/prijmanideti.pdf), k nahlédnutí také v mateřské škole 
a na sekretariátu školy. Přednostně budou přijímány děti rok před zahájením školní 
docházky. Dalšími kritérii jsou věk dítěte, trvalý pobyt dítěte v Palkovicích, celo-
denní pobyt a nástup od 1. 9. 2015. Pořadí podání přihlášky bude jako doplňkové 
kritérium použito pouze v případě stejného počtu bodů dle kritérií, a současně 
stejného roku, měsíce a dne narození.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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Lyžařská školička
Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

„lyžařská školička“ pro děti od 3-6 let.
Týden hravého lyžování ve sportovním 

areálu na Bílé pod vedením zkušených 
instruktorů absolvovalo 34 dětí. Počasí 
nám přálo, děti se hodně těšily. Po prv-
ním příjezdu do dětského lyžařského 
parku byly děti rozděleny do jednotlivých 
skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou 
skupinku malých lyžařů vedli dva instruk-
toři, kteří po celý týden odváděli s dětmi 
skvělé výkony.

Začátečníci se učili převážně v dět-
ském parku nejzákladnější lyžařské úkony 

s pomocí pojízdného pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 
svahu s pomou a ti nejlepší již na velkém 
svahu s kotvou. Poslední den se na své 
malé lyžaře mohli podívat jejich rodiče, 
což úplně všichni využili. Uskutečnily se 
hlavní lyžařské závody, kde na děti čekal 
připravený sjezd slalomem. Všechny děti 
s velkým zápalem závody hravě zvládly 
a poté byly náležitě odměněny medailí, 
diplomem a drobnou sladkůstkou. Patří 
jim za to velká pochvala. Takže teď už jen 
aby nám zůstalo trochu sněhu – a hurááá 
na kopec nebo na sjezdovku.

Učitelky MŠ

Zápis do1. třídy
Zápis do 1. třídy ve škole v Palkovicích 

se konal dne 23. ledna 2015. Bylo 
zapsáno celkem 35 dětí, z toho 4 budou 
mít odklad školní docházky, nastoupí do 
školy až od září 2016. Do prvního roč-
níku ve školním roce 2015/16 nastoupí 
celkem 36 dětí, z toho 5 po dokladu. 
Budou proto otevřeny 2 první tř ídy. 

V dalším roce budou pravděpodobně ote-
vřeny také 2 první třídy. Silné ročníky, 
které byly důvodem opakovaného rozši-
řování a navyšování kapacity mateřské 
školy, jsou už ve škole. V současné době 
je nutné udělat ve škole stavební úpravy, 
které umožní herny školní družiny umístit 
do nových prostor, a z heren školní dru-
žiny udělat znovu kmenové třídy. 

Mgr. Ivo Fišer

Valentýnské odpoledne
V pátek 13. 2. 2015 se konalo 

v jídelně ZŠ a MŠ Palkovice pro žáky 5. až 
9. třídy Valentýnské odpoledne. Jako 
každý rok pořádali tuto akci žáci 9. třídy. 
Všechno začalo ve 14 hodin úvodním slo-
vem moderátorů, poté jsme se už jenom 
u hudby bavili. Roli diskžokeje se zhostil 
pan Virág, který měl připravenou spoustu 
domácích i zahraničních „songů“, dle 
přání zúčastněných. V programu odpo-
ledne nechyběly hry, valentýnské vzkazy

a písničky na přání, které měli žáci celý 
předchozí týden možnost vhazovat do 
valentýnské krabičky. Určení žáci zajišťo-
vali během odpoledne malé občerstvení 
v podobě slaného pečiva a nealko nápojů, 
v druhé části odpoledne dorazila pizza, na 
kterou se asi těšilo nejvíce lidí. Všechno 
ale jednou musí skončit. Najednou bylo 
17 hodin, zahrála poslední písnička 
a závěrečným slovem a společným úkli-
dem valentýnské odpoledne skončilo.

za žáky 9. třídy
Adam Kolář a Jakub Ryška
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Recitační soutěž
V měsíci únoru proběhly v ZŠ v Palkovicích dvě soutěže pro děti 1. stupně. 

10. února se konalo školní kolo soutěže v recitaci. Nejlepší recitátoři třídy soutěžili ve 
třech kategoriích. 

Děti, které zvítězily, byly odměněny diplomy a drobnými cenami.

Výsledky recitační soutěže :
1. kategorie ( 1. třída)

1. místo : Jiří Olejník
2. místo : Daniel Kozel
3. místo : Tomáš Kaňa

2. kategorie ( 2. - 3. třída)
1. místo : Amálie Tikalová

2. místo : Jakub Bílek
3. místo : Barbora Kaňová
         Aleš Janošec

3. kategorie ( 4. - 5. třída)
1. místo : Kateřina Kolouchová
2. místo : Ondřej Morys
3. místo : Jan Linart

Pěvecká soutěž Loutnička
24. února děti soutěžily v pěvecké soutěži Loutnička. Výherci byli odměněni drob-

nými cenami.

Výsledky pěvecké soutěže :
1. kategorie ( 1.třída)

1. místo : Karolína Černínová
2. místo : Šimon Němec
3. místo : Filip Muroň

2. kategorie ( 2. - 3. třída )
1. místo : Štěpán Zeman
2. místo : Jakub Matuszyňski
3. místo : Marie Mazurová

3. kategorie ( 4. - 5. třída )
1. místo : Matěj Minarčík
2. místo : Nela Šigutová
3. místo : Natálie Bebčáková

4. kategorie ( populární píseň)
1. místo : Matěj Minarčík
2. místo : Alan Hajdušek
3. místo : Štěpán Zeman

 Mgr. Miroslava Kubalová

Olympiáda v českém jazyce
Žákyně 9. třídy Hana Kořenská se 

umístila ve školním kole Olympiády 
v českém jazyce v kategorii 8. a 9. tříd 
na 1. místě. Postoupila tedy do okres-
ního kola, které se konalo dne 5. 2. 2015 

v Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí. 
S úspěchem zvládla úkoly z mluvnice 
i slohovou práci a umístila se na pěkném 
2. – 3. místě. V dubnu bude naši školu 
reprezentovat v Ostravě v krajském kole.    

Mgr. Jitka Krpcová
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„Bezpečně do školy“
Přestože se žáci s problematikou 

silničního provozu setkávají průběžně 
během školní docházky, je potřeba 
jejich vědomosti a dovednosti v této 
oblasti stále prohlubovat a upevňo-
vat. ZŠ a MŠ Palkovice již několik let 
spolupracuje s Městskou polici í ve 
Frýdku-Místku, která má pro žáky 
čtvrtých ročníků př ipraven výukový 
program z oblasti dopravní výchovy. 
Navíc byl v letošním školním roce pro 
žáky 7. ročníku do výuky zařazen před-
mět dopravní výchova. Jedním z témat, 
která s dopravní výchovou úzce souvisí, 
je bezpečnost dětí při dopravě do školy.  
V současné době probíhá v ZŠ a MŠ 
Palkovice školní projekt s názvem 
Bezpečně do školy. Součástí projektu je 
mimo jiné zmapování dopravní situace 
v době počátku a konce vyučování vět-
šiny žáků, aby bylo možné děti upozornit 
na možná nebezpečí, která s jejich cestou 
do školy a zpět souvisí, ať už přicházejí 
do školy pěšky, jezdí na kole, autem 
s rodiči nebo přijíždějí autobusem. Do 
projektu budou zapojeni všichni žáci 
ZŠ Palkovice. 

V rámci tohoto projektu žáci druhého 
stupně v náhodně vybraných dnech sle-
dovali a zapisovali množství a rychlost 
projíždějících aut v okolí školy, a to 
v době, kdy většina žáků přichází do 
školy, a v době, kdy ze školy odcházejí.  
Další částí projektu byla anketa ve spo-
lupráci s rodiči žáků týkající se způsobu 
dopravy dětí do školy a zpět, přecházení 

dětí přes silnici, ale také používání reflex-
ních prvků určených k lepší viditelnosti 
osob. Žáci druhého stupně se zapojili do 
sběru a zpracování informací a získané 
výsledky byly předmětem diskuzí žáků 
v hodinách dopravní výchovy a výchovy 
ke zdraví. Dětem byly př ipomenuty 
zásady bezpečnosti, které je potřeba 
dodržovat, vhodnost barvy oblečení, 
postup při přecházení silnice, povinná 
výbava kola a cyklisty a podobně. Děti 
prvního stupně seznámí s bezpečností 
při cestě do školy v hodinách přírodo-
vědy a prvouky starší spolužáci. Výsledky 
měření i ankety by byly pravděpodobně 
odlišné, kdyby vše proběhlo v jiném 
ročním období, a proto se podobná 
pozorování a měření pokusí žáci ještě 
někdy zopakovat.

Projekt stále pokračuje. Další část 
bude zaměřena na žáky „cyklisty“, kte-
rých bude s blížícím se jarem přibývat. 
Kromě Městské policie spolupracuje se 
ZŠ a MŠ Palkovice také Policie České 
republiky. V měsíci březnu bude zahájena 
série přednášek preventivního charak-
teru na téma dopravní výchova, drogy, 
bezpečné používání moderních techno-
logií a právní odpovědnost žáků. Tyto 
přednášky zajišťuje por. Mgr. Vlastimil 
Starzyk.

Děkujeme všem, kteří pomáhají při 
realizaci preventivních aktivit pro žáky 
ZŠ a MŠ Palkovice zaměřených na 
všechny oblasti týkající se bezpečnosti 
našich dětí.

Mgr. Dita Janošcová
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Karneval ve školní družině
V pátek 13. 2. 2015 připravily paní 

vychovatelky pro děti ze školní družiny 
karneval. Letošní rok se náš karne-
val konal v tělocvičně naší obce. Bylo 
to příjemně a vesele strávené odpole-
dne. Už dopoledne si paní vychovatelky 
krásně vyzdobily tělocvičnu barevnými 
balónky, které nám nafoukly paní škol-
nice, pestrými řetězy z krepových papírů 
a ubrouskových květin, na jejichž výrobě 
se podílely děti ze školní družiny.

Bylo to odpoledne strávené tancová-
ním a zpestřené karnevalovými soutěžemi 
jako je např. balónkový tanec, tanco-
vání před a pod lanem. Nesměla chybět 
promenáda v maskách a vyhlášení nej-
krásnějších a nejnápaditějších masek. 
Nejkrásnější masky se nám představily 
a vybraly si odměnu v podobě dárečku. 

Byli to např. Daniel Kozel - potápěč, 
Dorotea Blahutová -  čertice, Kristýna 
Žurková – čarodějnice, Alice Vraníková 
– motýlek, Štěpán Zeman – klaun, 
Filip Muroň – pirát z Karibiku, Vojtěch 
Staněk – Star Wars, Jiří Olejník – komi-
ník, Oliver Grzych – akrobatický jezdec 
BIKER, Natálie Myšinská – motýlek, 
a další. Všechny děti v karnevalových 
maskách byly odměněny malým dáreč-
kem a sladkostmi.  

Děti si karneval hezky užily a byly 
moc spokojené. Velké díky patří rodičům, 
kteří nám přispěli sladkostmi pro děti, 
paní kuchařkám, protože nám zajistily 
na akci pitný režim ve formě ovocného 
džusu, panu školníkovi a paní zástupkyni 
Mgr. Šárce Pindurové, kteří nám pomohli 
potřebné věci na př ípravu karnevalu 
odvézt a přivézt do tělocvičny.

Vychovatelky ŠD

Žáci 5. ročníku absolvovali
základní lyžařský výcvik

Každoročně se žáci 5. ročníku účastní 
základního lyžařského kurzu na sjezdovce 
v Palkovicích. Ne jinak tomu bylo i letos. 
Stávající zima je na rozdíl od loňského 
roku bohatší na sníh, a proto se nám kurz 
podařilo v týdnu od 2. do 6. února bez 
problémů zorganizovat.  Podmínky pro 
lyžování byly celý týden výborné. I počasí 
nám přálo.

Děti si pobyt na sjezdovce velmi uží-
valy. Naučily se základům lyžování a ty, co 
už lyžovat uměly, si své lyžování zdokona-
lily a procvičily.

Na konci kurzu si mezi sebou všichni 
i zazávodili.

Své dovednosti na lyžích si budou moci 
i v příštím roce rozšířit na zdokonalovacím 
lyžařském kurzu.

Velké poděkování patří všem, kdo 
nám pomohli takto příjemně prožít týden 
na místní sjezdovce – vlekařům, obsluze 
v restauraci a především panu Zbyňku 
Žákovi, který byl velmi vstřícný a pro děti 
zajistil i zapůjčení lyží. 

Těšíme se na příští setkání na sjez-
dovce v Palkovicích.

Zapsala Mgr. Alice Gorelová,
vedoucí kurzu
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Přebor Moravskoslezského kraje
ve snowboardingu 2015

V ú te r ý  27.  1.  2015 se  ž ác i 
ZŠ Pa l kov ice  zúčas tn i l i  p řeboru 
Moravskoslezského kraje ve snowboar-
dingu, který se konal na sjezdovce v Bílé 
- Mezivodí. Do tohoto závodu se zapo-
jilo celkem 69 žáků, kteří se utkali ve 
čtyřech kategoriích. Naši školu reprezen-
tovali Matouš Horyl, Albert Suška, Patrik 
Smutný v kategorii starších chlapců. 
Z kvalifikace postoupil do užšího výběru 
pouze Matouš Horyl, který však v KO sys-
tému, kdy závodníci závodili v paralelním 

slalomu, nemohl pro zranění nastoupit. 
Starší žákyně reprezentovala Karolína 
Michálková, které se podařilo postou-
pit mezi nejlepších osm, avšak v další 
jízdě našla přemožitelku a závod pro ni 
skončil. V mladších dívkách jsme měli 
zastoupení v Markétě Balašové a Kristině 
Gřesové, obě závodnice po dobrých jíz-
dách postoupily do užšího výběru, kde 
však následně jejich ambice skončily. 
Poděkování patř í všem závodníkům 
a závodnicím za reprezentaci školy a také 
panu Petru Gřesovi za dopravu žáků na 
sjezdovku. 

Mgr. Pavel Tomalík

Lyžařské a snowboardové závody 
ZŠ Palkovice

Ve středu 18. 2. 2015 se na sjez-
dovce v Palkovicích konaly závody 
v lyžování a snowboardingu určené pro 
žáky V. – IX. třídy. Závodů se zúčastnilo 
celkem 43 žáků, kteří se utkali v šesti 
kategoriích. V kategorii mladších dívek 
(V., VI. tř.) se na stupních vítězů umís-
tily tyto závodnice: Šotkovská Eliška 
1. místo, Radová Alexandra 2. místo 
a Mičulková Adéla 3. místo. Bojovalo 
se rovněž v kategorii mladších chlapců, 
kde na 1. místě skončil Trochta Kamil, 
na 2. místě Kučera Jakub a 3. místo 
obsadil Pavlas Vít Jakub. Ve starších 
dívkách (VII. – IX. tř.) bylo pořadí násle-
dující. Vítězkou se stala Kubalová Eliška, 

na 2. místě se umístila Hlaváčková Eva 
a 3. příčku obsadila Matuszyńská Ivana. 
Starší chlapci se na stupních vítězů 
postavili takto: Ryška Jakub - 1. místo, 
Oliva Jan - 2. místo a Šotkovský Jakub - 
3. místo. Ve snowboardových závodech 
dívek se na 1. místě umístila Nevrlá 
Karolína, 2. místo obsadila Michálková 
Karolína a na 3. místě skončila Gřesová 
Kristina. V závodě chlapců bylo pořadí 
následující: 1. místo Svobodník Matěj, 
2. místo Majchrovský Vojtěch a 3. místo 
Prokop Ondřej. Všichni žáci, kteří se 
umístili na prvních třech místech, byli 
oceněni medailemi a diplomy. Závěrem 
bych rád poděkoval panu Zbyňku Žákovi 
za výborně připravenou trať, vstřícnost 
a skvělou spolupráci. 

Mgr. Pavel Tomalík
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Sport

Bezpečné branky - o zdraví našich 
dětí nám jde nejvíce

V loňském roce jsme podali žádosti 
o finanční granty zaměřené na sport 
v obci. Mimo jiné jsme oslovili společ-
nost OKD s dvěma projekty a uspěli 
jsme.

Z řady podaných žádost í  by ly 
vybrány právě ty naše. A tak za přispění 
odpovědné společnosti OKD a jejich 
zaměstnaneckých grantů Srdcovka si 
můžeme dovolit zakoupit „Bezpečné 
branky“ a dokončit „Rekonstrukci 
oplocení“ hřiště s umělým povrchem.

Pořízením bezpečných branek zajis-
tíme vyšší bezpečnost malých fotbalistů 
při tréninkových hodinách i samotných 
fotbalových zápasech. Stabilní odleh-
čená konstrukce umožní také snadnější 
manipulaci při jejich rozmísťování po 
hřišti.  Nehledě na to, že zajisté nehrozí 
těžká zranění při možném převrhnutí 
branky na děti. O tuto obměnu jsme 
usilovali s oddílem fotbalistů již více jak 
čtyři sezóny. Společně s otci našich 
hráčů panem Romanem Maichrovským  
a poslední roky s trenérem Miroslavem 
Peškem jsme oslovovali více společností. 
V letošním roce se na nás štěstí usmálo 
a výsledek se dostavil a to díky společ-
nosti OKD, která na branky přispěla 
téměř 30 tisíci korunami.

Druhým úspěšným projektem je 
profinancování potřebných sítí k rekon-
strukci oplocení mezi fotbalovým hřištěm 

a tenisovými kurty. 
A zde opět díky zaměst-
naneckému grantu 
společnost i  OKD – 
Srdcovky jsme peníze 
získali. S téměř 20 tisíci 
korunami dokončíme 
obměnu oplocení areálu k jeho finální 
podobě.

V letošním roce jsme podali také další 
žádosti o granty s cílem podpory jednot-
livých oddílů. Dvěma dalším, u kterých 
čekáme na odpověď je podpora volejba-
lového a fotbalového oddílu. 

Protože úspěch není nikdy zaručen, 
vyvíjíme další aktivity k získání finanč-
ních prostředků a to nejen z obecního 
rozpočtu.  Průběžně oslovujeme ochotné 
rodiče oddílových dětí, společnosti 
a příznivce sportu s žádostí o finanční 
podporu. Někteří již přispívají dle svých 
možností opakovaně a to nejen úhradou 
členských příspěvků, ale i dalšími ces-
tami ve finanční či materiální podpoře, 
která je cíleně zaměřena do jednotlivých 
konkrétních projektů činnosti oddílů. 
Případní další příznivci se mohou se 
svými nabídkami obracet na jednotlivé 
trenéry, výkonný výbor oddílů či přímo 
na předsedu TJ Sokol Palkovice pana 
Jaroslava Čechmánka. Odměnou nabí-
zíme využití našich sportovišť, či umístění 
reklam. 

Mgr. Petr Gřes,
 tajemník TJ Sokol Palkovice

SRDCOVKA miniGranty Nadace OKD
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                         OP MUŽI
28.3. 15:00 SO EPIŠT PALKOVICE
4.4. 15:30 SO PALKOVICE OLD ICHOVICE
11.4. 15:30 SO PALKOVICE CHLEBOVICE
18.4. 16:00 SO JANOVICE PALKOVICE
25.4. 16:00 SO PALKOVICE TOŠANOVICE
3.5. 16:30 NE NOŠOVICE PALKOVICE
9.5. 16:30 SO PALKOVICE METYLOVICE
16.5. 17:00 SO OSTRAVICE PALKOVICE
23.5. 17:00 SO PALKOVICE NEBORY
30.5. 17:00 SO BAŠKA PALKOVICE
6.6. 17:00 SO PALKOVICE HUKVALDY
13.6. 17:00 SO PALKOVICE DOBRÁ B
21.6. 17:00 NE HRÁDEK PALKOVICE

                  OS DOROST SK "A"
28.3. 12:30 SO BAŠKA PALKOVICE
4.4. 13:00 SO PALKOVICE SEDLIŠT
11.4. 13:00 SO KUN ICE(MET) PALKOVICE
19.4. 13:30 NE PALKOVICE KOZLOVICE
25.4. 13:30 SO DOBRÁ PALKOVICE
2.5. 14:00 SO PALKOVICE VÁCLAVOVICE
9.5. 14:00 SO PALKOVICE RAŠKOVICE
16.5. 14:30 SO TOŠANOVICE PALKOVICE
23.5. 14:30 SO PALKOVICE LÍSKOVEC
30.5. 14:15 SO DOBRATICE PALKOVICE

         KRAJSKÝ P EBOR  ST. ŽÁCI H ÍŠT  PALKOVICE
28.3. 10:00 SO KRAVA E FRY ./PALKOVICE
4.4. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE M. ALBRECHTICE X
11.4. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE SLÁVIA ORLOVÁ
19.4. 10:00 NE T EBOVICE FRY ./PALKOVICE
25.4. 9:30 SO PALKOVICE/FRY . SO BRUNTÁL X
3.5. 9:00 NE KOP IVNICE PALKOVICE
9.5. 9:30 SO PALKOVICE/FRY . VRATIMOV
16.5. 14:30 SO BOHUMÍN PALKOVICE/FRY .
23.5. 9:30 SO PALKOVICE/FRY . MFK VÍTKOVICE B X
30.5. 9:00 SO BRUŠPERK PALKOVICE/FRY .
6.6. 9:30 SO PALKOVICE/FRY . OSTRAVA JIH X
13.6. 9:30 SO FRY ./PALKOVICE NOVÝ JI ÍN
20.6. 9:00 SO JABLUNKOV FRY ./PALKOVICE

                            JARO 2015
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2014-2015
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Sbor dobrovolných hasičů Palkovice

Potravinová sbírka pro Ukrajinu 
v Palkovicích

Od 11. 2. do 16. 2. 2015 jsme pod 
záštitou ADRY společně s Obecním úřa-
dem zorganizovali v klubovně hasičárny 
potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 
z mukačevské školy. Každá dostane vel-
kou krabici naplněnou potravinami, které 
jim vydrží několik dnů. Bude obsahovat 
olej, těstoviny, polévky, nějaké konzervy 
a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, kteří 
nemají peníze na pokrytí základních 
životních potřeb. Podniky propouštějí 
zaměstnance nebo jim zadržují výplaty. 
Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 
V důsledku konfliktu se na Ukrajině 
vše zdražilo, potraviny až dvojnásobně. 
Například kilo mouky vyjde v přepočtu 
na 26 Kč. Míra inflace je veliká. Krize se 
stále prohlubuje a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě zamýšlí nad tím, 
proč jsme se rozhodli potravinovou sbírku 
u nás v Palkovicích zorganizovat...

Před několika měsíci jsme se na 
palkovickém vinobraní seznámili se sleč-
nou Terezou Ondruszovou z Horních 
Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 
dětí a organizuje programy pro děti. Ve 
svém volném čase vede společně s dalšími 
dobrovolnými hasiči Petrem Havlasem 
a Lucií Orságovou, kroužek mladých 
hasičů ve své obci. Stala se také dobro-
volnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 
vyráží do zmiňované mukačevské školy na 
14 dní pořádat tábor pro děti. Už nyní, 
ale pro tento tábor pořádá sbírku výtvar-
ných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky 
z cesty do ukrajinského Mukačeva, kde 
se vydala společně se zástupcem vedoucí 
Havířovské ADRY s panem Karlem 
Folwarczným. Mluvila o zoufalých pod-
mínkách, které tam měla možnost vidět 
a slyšet.... a to byl, asi ten prvotní impuls 
k tomu, abychom ani my k této situaci 
nebyli lhostejní a nějakým způsobem 
pomohli.

Ze své cesty napsala krátký článek....
…V předvánoční víkend jsem se 

společně s panem Karlem z ADRY 
odjela podívat na situaci do Mukačeva 
do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Za 
což moc děkuji, jelikož tato cesta mi 
pomohla se na vlastní oči přesvěd-
čit, jaká situace tam doopravdy je. Po 
8 hodinách cesty jsme na celnici strávili 
neuvěřitelné další 3 hodiny - šacovali 
nám snad úplně všechno. 

A nutno říci, díky, že jsem Čech, 
protože se máme v České republice 
dobře. Na Ukrajině vůbec nefunguje 
stát, něco jako podpora státu, různé 
přídavky a příspěvky, které jsou u nás, 
u nich neexistují. Nemají ani zdravotní 
pojištění - takže lékař je zde pouze pro 
velmi bohatý lid. Veškeré léky si musí 
hradit sami, z čeho žijí v důchodu, to 
nikdo netuší.

Situace v mukačevské škole je 
naprosto šílená. Když jsem tam vešla, 
všude byly holé ponuré zdi. Na otázku, 
proč jsou zdi takto holé, bez výzdoby, 
bylo mi odpovězeno, že nemají peníze 
ani na papír, pastelky apod., aby si 
výzdobu udělali. Učitelé nemají čím 
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psát na tabuli, tabule jim dodala ADRA. 
O tom, že mi vchodové dveře málem 
zůstaly v ruce ani nemluvím. Hnijící 
okna a dveře, rámem okna jsem pro-
strčila ruku až ven. Asi si dokážete 
přestavit, jaká tam je zima a fouká. 
Velmi často dochází k výpadku proudu 
i v řádu týdnů, o zrezavělém topení se 
raději ani nevyjadřuji. Když jsem byla 
zavedena do umývárny a na WC, tak 
se mi doslova zatajil dech. Vše zkorodo-
vané a všude přítomný zápach, v celém 
městě totiž nefunguje kanalizace....

Sbírka u nás v Palkovicích dopadla 
dobře nad očekávání všech i organizá-
torů z Adry. Veškeré vybrané potraviny 
jsme odevzdali vedoucímu dobrovolnic-
kého centra Adry Frýdek-Místek panu 
Stanislavu Staňkovi. Na začátku března 
byly převezeny na Ukrajinu, kde budou 
předány nejchudším rodinám. Jako zpětná 
vazba toho, že se potraviny dostaly tam, 
kde měly, bude vytvořena krátká prezen-
tace, o které Vás budeme informovat.

Moc si Vaší pomoci vážíme! Děkujeme.
Za SDH Palkovice Petra Opělová
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Ohlédnutí v kalendáři
Vážení občané, 

v letošním roce oslaví obec Palkovice 625 let. Jako ohlédnutí do historie jsme pro 
Vás připravili novou rubriku, v které Vám připomeneme některé zajímavé a významné 
dny z jednotlivých měsíců.   

16. 3. 1869 došlo v Palkovicích ke zřízení Občanské záložny, v jejímž čele stáli – 
starosta František Mičulka, farář Karel Kaštýl a ještě František Volný 
a František Lepík.  V letech 1880 až 1942 poskytovala Občanská 
záložna škole finanční prostředky na zakoupení školních potřeb chudým. 

21. 3. 1879  započali občané Myslíka s výstavbou jednotřídní školy. Náklady na 
výstavbu školy byly 3 842 zlatých a 13,5 krejcarů. Nejvíce přispěli teh-
dejší císař František Josef I, hukvaldské panství a obecními přirážkami 
i obec Myslík. Téhož roku byla škola dokončena a předána do užívání. 
Prvním učitelem a správcem školy byl Cyril Remeš, dalším Jan Pospíšil 
a František Horák. V roce 1885 školu navštěvovalo 151 žáků (71 chlapců 
a 80 děvčat). 

  3. 3. 1899 se usneslo zastupitelstvo obce, na návrh učitele Adolfa Winklera, že založí 
pamětní knihu obce.

20. 3. 1927 zahájil soukromý podnikatel Josef Jirásek z Metylovic pravidelnou auto-
busovou dopravu Metylovice – Palkovice – Frýdek-Místek. O dva měsíce 
později začal měrkovický občan Maxmilián Konečný provozovat dopravu 
z Frenštátu pod Radhoštěm do Frýdku-Místku.  

11. 3. 1929 bylo v Palkovicích naměřeno -22 °C. Avšak o měsíc dřív (11. 2. 1929) 
kdy bylo naměřeno – 38 až – 42 ˚C natropil mráz v Palkovicích nemalé 
škody. Z té doby jsou známy případy usmrcení vepře, kozy a jednoho 
člověka na záchodě, který tam asi usnul. Led na Olešné byl silný ¾ m, 
zamrzla voda ve studni i 8 m hluboko. Na sněhem nechráněných místech 
promrzla zem více než 1 m do hloubky. Mráz v Palkovicích způsobil 
škodu na ovocných stromech za dva miliony korun.    

   1. 3. 1956 došlo k vybudování zubní ambulance. Do roku 1978 zde ordinoval 
MUDr. Kozák. 

 10. 3. 1983 byla svolána ustavující schůze palkovických důchodců a vznikl Klub 
důchodců. Bylo pozváno 30 důchodců, z nichž se zúčastnilo 21. Prvním 
předsedou byl zvolen Drahomír Krč, který tuto funkci zastával až do roku 
1996. 

25. 3. 1998  došlo v prostorách Restaurace pod Habešem k vytvoření kuchyně 
„Vyvařování pod Habešem“, jež provozoval Obecní úřad se společnicemi 
Emílií Halešovou a Alenou Chlebkovou. Tato kuchyně vařila v průměru 
denně 80 až 110 obědů pro občany naší obce, zvláště pro důchodce

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

Bc. Jana Ručková
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Senior klub

Zprávy ze Senior klubu
V kinosále Kulturního domu v Pal-

kovicích se ve středu 18. února 2015 
sešlo 64 důchodců na své výroční člen-
ské schůzi. Se zájmem si vyslechli, co se 
mezi nimi v uplynulém roce odehrálo a na 
co se mohou v letošním roce těšit. Členy 
výboru klubu potěšilo, když se proslýchalo 
– jsme spokojeni, děkujeme a jen tak dál. 
Sejdeme se opět 11. března u příležitosti 
oslav svátku žen.

A máme se na co těšit, protože pro-
gram naplní taneční soubor „Jiřinky“ 
z Paskova a žáci naší základní a mateřské 
školy. Klub eviduje 148 žen, ale všechny 
určitě nepřijdou, i když si blahopřání 
a poděkování zasluhují.

Na schůzi jsme poděkovali i paní Aleně 
Široké, která několik roků vypomáhala při 
organizaci autobusových zájezdů. Tím, 
že se novinový stánek uzavřel, přebírají 
větší zodpovědnost čtyři vývěsní skříňky 
Senior klubu ve vesnici, které informují 
své členy o termínech námi pořádaných 
akcí, včetně zájezdů a termínech závaz-
ných přihlášek na ně i způsobu vybírání 
záloh.

Na středu 15. dubna budete pozváni 
na zajímavou besedu do kinosálu, na 
20. května plánujeme zájezd do Ostravy 
atd. – viz plán práce v minulém čísle 
Palkovických listů nebo informace na inter-
netových stránkách obce v sekci Senior 
klubu. K tomu se přidruží i některá zábavná 
a poučná posezení v klubovně a možná již 
brzy i turistické vycházky po okolí. Zastavte 
se u vývěsních skříněk častěji!!

Blahopřát bychom chtěli manželům 
Lederovým, kteří 6. února oslavili zlatou 
svatbu. Hodně štěstí, lásky a zdraví do dal-
ších let.

K ostatním jubilantům v měsících 
březnu a dubnu patří: Jan Haluzík, 
Stanislav Harabiš, Josef Wiej, 
Vítězslava Fucimanová, Jaroslava 
Pokludová (všichni z Palkovic) a Antonie 
Sasýnová z Myslíku. Všechno nejlepší, 
zdraví a radost ze života přeje výbor Senior 
klubu.

V poslední době jsme se rozloučili 
s věrnými členkami našeho klubu – paní 
Věrou Moškořovou a paní Jindřiškou 
Janíkovou. Budou nám scházet a bude 
na ně dlouho vzpomínat celý Senior klub.

Výbor Senior klubu Palkovice

Poděkování 
Děkuji touto cestou všem, kteří se zúčast-

nili mé rodinné akce k 85. výročí mého 
narození v lednu t. r. ve velkém sále Restau-
race pod Habešem, zejména Obecnímu 
úřadu, spolkům a spoluobčanům, a to nejen 
za projevené přání zdraví, ale i nesčetné 
osobní dárky. 

Jsem přesvědčen, že v dalších mých 
letech budeme jako spoluobčané žít v klidu, 
pohodě a ve zdraví. Zvlášť děkuji příteli 
Vilému Vlkovi. 

Josef Chlebek v.r.

P.S.: Duo harmonikářů Senior klubu Pal-
kovice je k službám celé široké veřejnosti 
Palkovice – Myslík - Chlebek Josef – Kalkus 
Tomáš
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Blahopřejeme...
Věk není to, v čem poznává se stáří,
když oči mládím září
a když se srdce umí pousmát …
Pak ten věk není ani znát.

V měsíci lednu oslavili 
kulatá nebo půlkulatá 
jubilea tito naši spoluob-
čané:

paní Anežka Kulová
paní Ludmila Trojčínská
paní Marie Kocurková
a pan Jaroslav Kubala
všichni z Palkovic. 

Všechno nejlepší přeje redakční rada 
Palkovických listů, starosta, rada a zastu-
pitelstvo obce a KPOZ.

Společenská rubrika

Významné životní jubileum
V měsíci březnu se dožil významného 

životního jubilea vážený pan Jan Halu-
zík, učitel ve výslužbě na naší základní 
škole. Kromě svého zodpovědného uči-
telského povolání měl jako mnohý z nás 
pro volné chvíle i potěšení své oblíbené 
koníčky. Kromě zahrádkaření byl též 
i vášnivý rybář. V roce 1967 byl i jedním 

ze zakladatelů Českého rybářského svazu 
v Palkovicích, dnes bohužel již posledním 
žijícím (Václav Drážek, Radomír Halata, 
Jan Haluzík, František Pohludka a Lubo-
mír Poruba.) Dlouhá léta stal v čele této 
rybářské organizace jako její předseda, 
nebyl to jen lovec, pomáhal při výlovech, 
při násadách, při stavbě splávků, prostě 
všude kde bylo zapotřebí.

Pane Jeníčku, u příležitosti Vašich dožitých devadesáti let, 
Vám ze srdce přejeme, 
ať ještě mnoho let se k těmto rokům přidá 
a zdraví, štěstí, pohoda s radostí ať se střídá. 
Ať Vám všechno vychází a nikdy nic neschází.
K tomu všemu vyplněná všechna přání, bohaté úlovky
a samé krásné chvíle na březích přehrady Olešná,
kterou máte tak moc rád. 
To vše a určitě ještě mnohem víc Vám ze srdce
přejeme, my všichni rybáři z Palkovic.
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Každé roční 
období a každá 
zeměpisná oblast 
se pojí s pokrmy, 
které tento časový 
úsek a dané místo 
svým způsobem 

gastronomicky podtrhují a dokreslují. 
Jejich historie je daná od nepaměti tím, 
že dané roční období nabízelo prioritně 
tu č i onu potravinu, která převažovala na 
jídelníčku a tvořila tak základ pro pokrmy. 
Lidé si tyto pokrmy spojovali s daným 
obdobím, neustále je vylepšovali a vytvá-
řeli tak do jisté míry tradice. V našich 
zeměpisných šířkách tomu nebylo jinak. 
Dovolujeme si společně s vámi pootevřít 
gastronomické okénko a připomenout si 
tak některé speciality, které jsou spojeny 
s naším krajem. Dvě naše spoluobčanky, 
Danka a Sima, přijaly tuto výzvu naší 
redakce a rozhodly se podělit se společně 
s Vámi o své gastronomické nápady, které 

se ve svém ročním období nesmazatelně 
staly součástí našich jídelníčků. V tomto 
vydání listů se přesuneme do období veli-
konoc a představíme si tradiční pokrmy, 
které jsme možná tak trochu nevědomky 
opomíjeli v záplavě módních vln. Vedle 
tradice také nezapomeneme na zdravé 
potraviny a zdravý životní styl.

Velikonoční nádivka
s bylinkami a tofu 
rohlíky a vajíčka
(na jeden rohlík jedno vajíčko)
přiměřené množství mléka nebo smetany
strouhaná cuketa
jarní bylinky – např. kopřiva, pampeliška, 
sedmikráska, pažitka...
uzené tofu
semínka (slunečnicová, dýňová, lněná)
10 dkg vlašských ořechů
máslo
bylinková sůl

Holky v akci

Rozloučili jsme se 
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy
předobré srdce.
Očima drahýma
se již nepodíváš,
teď klidným spánkem
odpočíváš.

V měsíci lednu se se svými dra-
hými naposledy rozloučily rodiny 

paní Ludmily Šefránkové, 
pana Jaromíra Chlebka 
a paní Věry Moškořové – 
všichni zesnulí z Palkovic.

„Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Vás miloval, vzpomíná dál“

Své nejbližší – rodinu, sousedy a obec 
v měsíci únoru 2015 opustili navždy

pan Svatopluk Boháč, Palkovice
paní Anna Mamulová, Palkovice
paní Jindřiška Janíková, Palkovice
pan Pavel Galík, Palkovice
pan Jindřich Opěla, Palkovice
pan Václav Kostelecký, Palkovice.

Svou hlubokou a upřímnou soustrast 
všem pozůstalým rodinám vyslovuje 
redakční rada Palkovických listů, starosta, 
rada a zastupitelstvo obce a KPOZ.
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Rohlíky nakrájíme na kousky a bylinky 
najemno. Do misky rozklepneme vajíčka, 
naředíme je mlékem (mléko můžeme při-
dat podle potřeby také do hotové směsi), 
rozkvedláme je a nalijeme na pečivo. Při-
dáme bylinky, nasekané ořechy, semínka 
a máslo. Do mísy nastrouháme cuketu 
a tofu (strouháme nahrubo). Pokud se 
nám směs zdá příliš tekutá, přidáme roh-
líky nebo mouku. Osolíme podle chuti. 
Vše poctivě pečeme v troubě předehřáté 
na 200 °C minimálně hodinu.

Jidáše
Ingredience
500 g hladké mouky
50 g změklého másla
40 g krystalového cukru
2 ks žloutek
250 ml mléka
42 g droždí
sůl, mák na posypání, 1 vejce na potření

Postup: 
Příprava kvásku: Droždí promícháme 

s trochou cukru a rozředíme malým množ-
stvím vlažného mléka. Přidáme menší 
množství hladké mouky a promícháme, 
až vznikne řídké těstíčko - kvásek. Ne-
cháme vykynout. Ke zbylé dávce hladké 
mouky přidáme žloutky, zbylý cukr, sůl, 
rozpuštěný tuk, zbylou dávku vlažného 
mléka a vykynutý kvásek. Směs pečlivě 
promícháme, vypracujeme těsto a nechá-
me vykynout. Z těsta vyválíme dlouhý vá-
lec, který nakrájíme na 20 malých dílků. 
Každý dílek rozválíme na tenký váleček 
o délce asi 35 cm a stočíme jidášky do 
tvaru spirály (tvar má připomínat stočený 
provaz, na kterém se Jidáš oběsil). Kla-

deme je na tukem vymazaný smaltovaný 
plech a necháme ještě 15 min kynout. 
Jidáše potřeme rozšlehaným vajíčkem 
a posypeme mákem. Pečeme dozlatova 
ve středně vyhřáté troubě 20 minut.

O receptu: Kynuté těsto ve veliko-
nočním pečení znamená růst a sílu jarní 
přírody. Na Zelený čtvrtek se pekly jidá-
še - kynuté těsto točené do tvaru spirály, 
připomínající provaz, na kterém se zrád-
ce oběsil. V některých rodinách se dříve 
věřilo, že sníst jidáše na Zelený čtvrtek 
zaručuje zdraví na celý rok. 
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Plecovníky
Ingredience
1 kg polohrubé mouky
500g hladké mouky
6 žloutků
750ml mléka
150g čerstvého droždí
3 lžičky soli
5 lžic oleje
2,5 kg bůčku mletého
4 vejce
20 stroužků česneku (asi dvě hlavy
 česneku, podle velikosti)
do kvásku :  trocha cukru
do masa : kořeni (drceny kmín, sůl a mle-
ty pepř), 0,5 l vody

Postup: 
Z ingrediencí vypracujeme kynuté těs-

to. Maso umeleme a přidáme všechny 
ingredience. Pozor, strouhanku nedávat. 
Vše se zahušťuje jen vodou! I když se to 
zda byt nelogické, funguje to. Vykynu-

té těsto rozdělíme na bochánky o váze 
250 g, taktéž z masa naděláme bochánky 
o váze 300 g. Jednotlivé bochánky masa 
rozválíme na šišky a zabalíme do těsta, 
necháme na plechu kynout a před peče-
ním potřeme rozšlehaným vejcem a po-
sypeme kmínem. Pečeme v troubě pře-
dehřáté na 175 °C. A jak dlouho? Čas 
nesledujeme, prostě jej stanovíme podle 
toho, jak plecovníky vypadají. Cca 45 mi-
nut.

Kopřiva na talíři 
Tvrzení, že existuje chutná a výživná 

potravina, která nestojí ani korunu, určitě 
vzbudí všeobecný zájem. Navíc roste té-
měř všude a obsahem vitamínu a minerá-
lů hravě strčí do kapsy špenát i brokolici. 
Řeč je o kopřivě.

Ocení jí především lidé, kteří rádi vaří 
z místních, sezónních a čerstvých ingredi-
encí. Přestože se jedná o plevel, příroda 
si tento poklad pečlivě střeží. Jak jinak si 
vysvětlit její žahavé lístky?

Obsahuje mnoho cenných látek, ze-
jména draslík, vápník, železo, vitamín C, 
provitamín A, vitamíny skupiny B a v ne-
poslední řadě velkou dávku chlorofylu.

Využití kopřivy
Kopřiva je vhod-

ná jak pro vnitřní, tak 
pro vnější užití. Léči-
telství využívá účinků 
kopřivy již od dávných 
dob. Nálev připravený 
z kopřivy má protizá-
nětlivý a hojivý účinek. 
Obklady přikládáme na špatně se hojící 
rány a drobné popáleniny. Kopřivy se 
využívají také při problémech s mastnými 
vlasy, kdy vlasy po každém umytí oplách-
neme připraveným vychladlým nálevem. 
V lidovém léčitelství se doporučuje šlehat 
čerstvými kopřivami revmatické klouby.
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Slezská diakonie
hledá dobrovolníky

Středisko Slezské diakonie EFFATHA 
Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny, 
přijímá nové dobrovolníky - obyčejné lidi: 
studenty, pracující, lidi v invalidním, sta-
robním důchodu, aktuálně nezaměstnané 
…, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. 
Hledáme „zlaté lidi“, kteří si najdou čas 
např. 2 hodiny týdně pro společné aktivity 
s klienty (lidé s mentálním a kombinova-
ným postižením). Jde o běžné povídání si, 
asistenci při pracovních aktivitách, např. 
ruční výroba široké škály výrobků, nebo 
nácvikových aktivitách, např. při komuni-
kaci klienta na sociální síti. Dobrovolníci 
ve své činnosti mohou uplatnit, co je 
baví, co rádi dělají ve svém volném čase. 
Slezská diakonie jim poskytne vstupní 
proškolení a další podporu v průběhu 
výkonu dobrovolnické služby, dále pro-
plácí náklady na dopravu a pomůcky pro 
jejich činnost. 

Koordinátorka ze Slezské diakonie, 
Lucie Protivanská, doplňuje: „Dobrovol-
nictví je zajímavý nástroj, jak dělat dobrou 
věc, ale zároveň i příležitost k osobnímu 
růstu. Například navázáním nových kon-
taktů, seberealizace, odreagování se od 
svého běžného života. To jsou lidské 

hodnoty „k nezaplacení“.   Jestli váháte, 
nevadí, sledujte nás na webu www.
dcsd.cz nebo se k nám zajděte podívat, 
jsme otevření novým lidem a záleží nám 
na dobrovolnících.“  Bližší informace 
poskytne vedoucí pracovnice střediska 
EFFATHA Frýdek-Místek, Tř. T. G. 
Masaryka 1101, Frýdek-Místek (oranžová 
budova společnosti COOP, a.s., 1. patro), 
tel. 734 510 156, e-mail dilny.fm@slezs-
kadiakonie.cz. 

Pomáhat nám můžete nejen ve Frýdku-
-Místku, ale i ve Frýdlantu n. Ostravicí, 
Komorní Lhotce, Českém Těšíně, Třinci, 
Jablunkově, Ostravě, Novém Jičíně atd. 
Díky našim dárcům a donátorům (např. 
MV ČR, Moravskoslezský kraji, Nadační 
fond Hyundai a OSF Praha) můžeme 
dobrovolníkům proplácet jízdné, ško-
lit, pojistit, nabídnou zdarma supervizní 
podporu.

Nezapomeňte, investice do vztahů 
kolem nás je k nezaplacení. Těšíme se na 
Vás. 

Mgr. Lucie Protivanská
Koordinátorka projektů
a dobrovolnictví ve Slezské diakonii
Tel. +420731130175
E-mail d.c@slezskadiakonie.cz

Vnitřně se využívá při léčbě diabetu 
a chudokrevnosti. Při jarní očistné kůře 
pijeme 1 l nálevu připraveného z čers-
tvých kopřiv denně, a to po dobu 3 týd-
nů. Tato kůra odstraňuje škodlivé látky 
z těla a čistí krev. I v přípravě pokrmů 

nezůstává kopřiva pozadu. Můžeme jí 
použít všude, kde bychom normálně 
použili špenátové listy. A že nejde pou-
ze o módní záležitost, dokazuje fakt, že 
již naše babičky dělávaly na jaře špenát 
z mladých kopřiv.
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Pátek 10. 4. 2015 – (3 představení) 
17:00    19:30    22:00

Tři bratři
Tři bratři se vydávají do světa na zku-

šenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim 
mohli předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování jako kouzlem vstu-
pují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod 
a možná také láska. 

Pohádka / Rodinný / Muzikál
Režie: Jan Svěrák
Hraji: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk 
Piškula a další
Na ČSFD hodnoceno na 61%

Neděle 12. 4. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Khumba
Zebra Khumba byl už od narození 

terčem posměchů svého stáda, protože 
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. 
Navíc když začalo období sucha, příbuzní 
Khumbu obvinili, že je prokletý a že je 
příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele 
s jeho otcem ho tedy vyhnalo. Odvážná, 
polopruhovaná zebra se vydává do 
nebezpečného ale zároveň zábavného 
dobrodružství, aby našel chybějící proužky 
a získal zpět respekt své rodiny. 

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Režie: Anthony Silvestorn
Český dabing
Na ČSFD hodnoceno 53%

Pátek 17. 4. 2015 - 19:30

Lucy
Lucy je typická „blbá“ blondýna, co 

se vždycky zamiluje do toho největšího 
ksindla v okolí. Ten poslední ji právě 
zapletl do obchodu s drogami, který 
řídí všehoschopný pan Jang (Choi Min 
Sik z kultovního Oldboye). Než se stačí 
pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý 
balíček obsahující extrémně silnou syn-
tetickou drogu, který má propašovat do 
Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná 
náhoda nebo spíš brutalita strážců, 
kteří ji mají hlídat před odletem, zapří-
činí, že se zásilka roztrhne a její obsah 
se začne vstřebávat do Lucyiina těla. Že 
se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, 
zjistí záhy, když bleskurychle zlikviduje 
všechny hlídače a uteče na svobodu. Ve 
všech směrech je najednou mnohem sil-
nější, mnohem víc vnímá, rychleji uvažuje, 
dokonce si osvojuje nadlidské dovednosti. 
Může za to právě ta neznámá substance, 
která výrazně zvýšila procento využití její 
mozkové kapacity. Toto číslo navíc stále 
roste a Lucy si uvědomuje, že z daru by 
se mohla stát smrtelná hrozba. Vyhledá 
proto profesora Normana, největšího 
odborníka na lidský mozek, aby jí zkusil 
pomoci. V patách má však Janga a jeho 
zabijáky, kteří nechtějí o svou kurýrku za 
žádnou cenu přijít.

Akční / Sci-Fi
Režie:Luc Besson
Hraji: Scarllet Johansson, 
Morgan Freeman a další
Na ČSFD hodnoceno 63%

Program kina duben a květen 2015
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Pátek 24. 4. 2015 - 19:30

Hodinový manžel
Filmový příběh čtyř přátel, vášnivých 

hráčů vodního póla, kteří společně pro-
vozují bazén. Ten jim jednoho dne jako 
nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice 
se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden 
z nich pak na dně bazénu začne dokonce 
i bydlet, když se pohádá s manželkou 
a uražen odejde z domova. Z nedostatku 
příležitostí začnou chlapi podnikat jako 
„hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou 
klientelu mezi místními dámami. Každý 
z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale 
ty mají kromě oprav často i velmi speci-
fická přání a potřeby. To se však pomalu 
přestává líbit partnerkám a manželkám 
našich hrdinů. 

Komedie
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, 
David Matásek a další
Na ČSFD ohodnoceno na 68%

Neděle 26. 4. 2015 - 17:00 
(představení pro děti)

Velká oříšková loupež
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, 

rozhodnou se nerozluční přátelé krysa 
a veverka Bručoun vyloupit obchod plný 
oříšků, na který omylem narazí. Jejich 
svět je najednou krásnější. Plánují to nej-
větší přepadení v historii hlodavců. Jenže 
se k nim přichomejtne zbytek kamarádů 
z parku – přímo 13 milovníků oříšků, kteří 
jim situaci značně zkomplikují. Zvířátka 
však vůbec netuší, že obchod je jen krycí 

místo pro lupiče. Ti se chystají vyloupit 
banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů 
s penězi podstrčit pytle ořechů. Rozhodně 
je na co se těšit. 

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný
Režie: Peter Lepetienis
Český dabing
Na ČSFD hodnoceno 56%

Pátek 1. 5. 2015 -  18:00
(dřívější čas promítání z důvodu 
MS v hokeji)

10 pravidel jak sbalit holku
Hlavní hrdina nové filmové komedie 

Marek je typickým příkladem mladého 
mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. 
Je to chytrý a milý student astrofyziky, 
jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, 
ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však 
jednoho dne překříží dívka snů a Marek 
se zamiluje tak beznadějně, že ve škole 
není schopen ani udělat zkoušky. V tento 
moment se do věci obouvají jeho odhod-
laní přátelé. Rozhodnou se povolat na 
pomoc a zasvětit do Markových pro-
blémů jeho otce, který je úspěšným 
vydavatelem řady bestsellerů na téma: 
jak získat ženu. Společně pak začnou 
Markovi připravovat velkou strategickou 
hru, díky níž by se mu mělo podařit najít 
cestu k milované dívce. Tím mu však 
zadělali na nejeden veliký průšvih. Marek 
pod vedením otce a přátel absolvuje 
velmi svérázný kurz dívčí psychologie. 
Platí ovšem v životě těch 10 zaručených 
pravidel přesně podle knížek? 
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Komedie
Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, 
Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan 
Dolanský a další
Na ČSFD ohodnoceno: 59%

Pátek 8. 5. 2015 - 19:30

Noe
Zneklidňující vidina smrtící záplavy 

pronásleduje Noema ve snách čím dál 
častěji. Tu i další podivná znamení mu 
pomůže rozluštit moudrý Metuzalém. 
Země se ocitla na kraji propasti, kam ji 
zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl 
pro kompletní restart v podobě gigantické 
potopy a pro obnovu člověčího druhu si 
vybral právě Noema a jeho početnou 
rodinu. A protože Noe ví, že zkáza při-
jde s vodou, začne stavět archu, obří loď, 
na níž by se on i jeho rodina zachránili. 
Během stavby se musí potýkat nejen 
s nedostatkem času, vlastními pochybami, 
obavami svých blízkých, ale i s otevřenou 
nenávistí soukmenovců v čele s krutým 
potomkem slavného bratrovraha Kaina 
(Ray Winstone). Kromě toho musí na 
plavbu přizvat i zástupce všech živočišných 
druhů, aby život na „nové“ Zemi mohl být 
úplný. Největší katastrofa v dějinách pla-
nety v tu chvíli může začít.

Dobrodružný / Drama / Akční
Režie: Darren Aronofsky
Hraji: Russell Crowe, Jennifer Connelly, 
Logan Lerman a další
Na ČSFD hodnoceno 58%

Pátek 15. 5. 2015 - 19:30

Fakju pane učiteli
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo 

totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad 
jeho „úsporami“. Tedy nad místem se 
zakopanými ukradenými penězi, které 
tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, 
aby se po propuštění z basy dostal ke své 
kořisti, musí se vydávat za suplujícího uči-
tele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne 
už tak sužovanému vzdělávacímu systému 
další problém, protože od toho okamžiku 
zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech 
dob. V noci se Zeki snaží tajně prokopat 
ke své uloupené kořisti a během dne pou-
žívá sice drastické, ale účinné metody, 
aby zkrotil neukázněné teenagery ve třídě 
10. B. Jeho upjatá, korektní kolegyně, 
učitelka Lisi Schnabelstedtová (Karoline 
Herfurthová), sice odsuzuje jeho neorto-
doxní pedagogické metody, ale nemůže 
si pomoct a do nového „kolegy“ se zami-
luje. Dokonce mu pomůže vykopat něco 
cennějšího než je hotovost – zbytky jeho 
vlastní morální integrity. 

Komedie
Režie Bora Daktekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth, 
Katja Reimann a další
Na ČSFD hodnoceno 74%

Vstupné: 50 Kč

Dětská představení: 30 Kč
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Omalovánka pro děti
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» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách

.www.nejenkrby.cz

Po-Čt  8:30 - 17:00
Pá      8:30 - 15:00

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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Okolo p ehrady
P ij te si zab hnout, rychle se projít s holemi, ko árky nebo jen tak!

Termíny 2015:

1. 26. 2. ve tvrtek
2. 10. 3. v úterý
3. 17. 3. v úterý
4. 24. 3. v úterý
5. 31. 3. v úterý
6. 7. 4. v úterý
7. 14. 4. v úterý
8. 21. 4. v úterý
9. 28. 4. v úterý
10. 5. 5. v úterý

Ro ník: 1.
Garant: Klub malých debrujár AMD R p i Gymnáziu a SOŠ, Cihelní 410, 73801,
Frýdek Místek.

Délka trat : 4,5 km (1 okruh kolem Olešné), asfalt
as prezentace: 16:30 – 17:00
as startu: 17:00

Místo prezentace a startu: p ehrada Olešná, Na Hrázi,
GPS: 49.6633686N, 18.3206061E
Startovné: žádné
Odm ny: Každý ú astník obdrží ú astnický list a placku,
nejrychlejší na 1. až 4. míst diplom a v cné ceny. Ten, kdo absolvuje alespo 7 b h
a bude mít úbytek podkožního tuku, p jde do slosování o v cné ceny. M ení tuku
zajišt no.
Kapacita: 100 ú astník
Zázemí: ob erstvení zajišt no
Každý ú astník startuje na vlastní nebezpe í.

www.okoloprehrady.cz
Facebook: OkoloP ehrady.cz Community
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Pomoc Ukrajin

Tábor pro d ti v Zakarpatské oblasti v m st Muka evo

ADRA po ádá již od roku 2007 letní tábor pro d ti z d tského domova v Muka evu, který 
je sou ástí místní 15. základní školy. Na p elomu ervna a ervence 2015 se ho 
pravideln  ú astní okolo šedesáti chlapc  a dívek ve v ku 6-17 let. Pocházejí p edevším 
ze sociáln  slabých a rozvrácených rodin. ADRA eská republika se jim snaží 
zprost edkovat zážitky, které pat í k bezstarostnému d tství. Ú astní se ho také 
dobrovolníci z ad student  z eska, kte í se d tem v nují po celou dobu. 

Pomozme t mto d tem sbírkou výtvarných pot eb. 

- papíry do tiskárny, tvrdé a barevné papíry, krepový papír 
- n žky, lepidla, pastelky, razítka, vy ezávatka 
- pastelky, vodové barvy, tempery, voskovky, fixy, plastelínu 
- apod. 

V p ípad , že budete chtít v novat výše uvedené pot eby, prosím volejte 777 677 457 a
domluvíme si osobní p edání.

D KUJEME!!!!!
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Omalovánka pro děti
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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 3/2015 je 8. 4. 2015.

Vychází osmkrát ročně. 

10. 4. Slavnostní znovuotevření kina

30. 4. Pálení čarodějnic a Stavění máje

  4. 5.       Vzpomínková akce při příležitosti 
70. výročí ukončení II. světové války

Pátek 10. 4. 2015 – (3 představení) 17:00    19:30    22:00

Neděle 12. 4. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek 17. 4. 2015 – 19:30

Pátek 24. 4. 2015 – 19:30

Neděle 26. 4. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek  1. 5. 2015 – 18:00 (dřívější čas promítání z důvodu MS v hokeji)

Pátek 8. 5. 2015 – 19:30

Pátek 15. 5. 2015 – 19:30

Termínový kalendář

Program kina duben a květen

Redakcí je pověřená tisková a informační komise
Rady obce Palkovice ve složení

Ing. Tomáš Huďa – předseda Redakční rady,
Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil,
Bc. Jana Ručková, Bc. Veronika Zajaczová, Martina Mertová.



jako každý rok i 

mateřské škole maškarní ka

třída si ho připravila sama – třídy j

si společně 
s dětmi vyzdobili balónky 

a ozdobami z krepového papíru.  Ráno pak 

přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, různá zvířátka, hasiči, …zkrátka 

fantazie a nápaditost rodičů dětí byla veliká. 

A pak už to začalo. Rej masek, se známými 

dětskými hity odstartovala diskotéka, kolo 

štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší pohybové 

soutěže. Mezi tím
 bouchl karnevalový šampus 

pro děti a
 nechybělo ani občerstvení a dobrůtky, 

co připravily maminky. Děkujeme rodičům za 

jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Tak 

jako každý rok i letos měl
y děti 

v naší mateřské 

škole maškarní karneval. Každá třída si ho 

připravila sama – třídy jsme si společně 
s dětmi 

vyzdobili balónky a ozdobami z krepového papíru.  

Ráno pak přišly
 do školky víly, kovbojové, indiáni, 

princezny, růz
ná zvířátka, hasiči, …

zkrátka fantazie 

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

Rej masek, se známými děts
kými hity odstartovala 

diskotéka, kolo štěstí,
 nechyběly ani nejrůzně

jší 

pohybové soutěže. Mezi tím bouchl karnevalový 

šampus pro děti 
a nechybělo ani občerstvení 

a dobrůtky, co připravily maminky. Děk
ujeme rodičům 

za jejich spolupráci a krásně vydařený karneval. Výjezd 

se nám velice líbil, navštívili jsm
e spoustu zajímavých 

míst a dozvědě
li se množství nových informací.

Mgr. Pavel Tomalík, třídní učite
l

loučení 

pou

V pátek 27. února jsme se rozloučili 

ominantou naší obce – lípou stojící před 

adní školou. Toto datum nebylo vybráno 

odně. Následující týden byly jarní prázdniny, 

díky nepřítomnosti dět
í zaručovalo vysokou 

pečnost před budovou školy v době jejího 

ení. Taktéž čas rozloučení v 15 hodin byl 

len zcela záměrně
. Na jedné straně jsm

e chtěli, 

se rozloučení mohly zúčastnit děti 
ze školy před 

hodem domů a odjezdem na jarní prázdniny. 

druhou stranu, aby současně m
ohla na akci přij

ít 

spoň část pracujících spoluobčanů. Svou roli hrálo 

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

ší dobu dopředu odhadnout, zda bude pršet, sně
žit 

aká bude venku teplota, proto nešlo akci protáhnout 

večerních hodin. Celková účast více než dvou set lidí 

konec příje
mně pře

kvapila všechny. 

V rámci programu se svým úvodním slovem 

starosta

rozloučení zah

Velký úspěch
 také měli 

s

a děti z
 místní školy, kteří si

 připrav

písniček připomínajících památku lípy. 

programu byla v budově školy k zhlédnutí výstava 

historických fotografií s l
ípou a výstava žákovských 

prací s tématikou lípy.

Velký dík za toto vydařené rozloučení patří 

zejména vedení školy za podporu během přípravy, 

paní školnici Janě Gajdové za výrobu památních 

lípových lístků
 a dortu s lípou, panu Jarku Šupinovi 

a paní Věře Krpcové za poskytnuté fotografie 

a v neposlední řadě kulturní komisi za přípravu 

a pomoc s re
alizací akce.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta

ová sbírka 

ajinu v Palkovicích

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

polečně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ě hasičárny potravinovou sbírku. 

a byla určena pro 200 rodin dětí 

evské školy. Každá dostane velkou krabici 

u potravinami, které jim vydrží několik 

e obsahovat olej, těstoviny, polévky, nějaké 

a další potraviny, které lidé donesli. 

kačevu přibývá občanů, kteří n
emají peníze na 

ákladních životních potřeb. Podniky propouštějí 

zaměstn
ance nebo jim 

zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. 

V důsle
dku konfliktu se na Ukrajině vš

e zdražilo, potraviny 

až dvojnásobně. N
apříklad kilo mouky vyjde v pře

počtu 

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

a životní úroveň lidí klesá.

Mnoho z Vás se jistě 
zamýšlí nad tím, proč js

me 

se rozhodli potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 

zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, která vlastní agenturu na hlídání 

dětí a
 organizuje programy pro děti. 
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Výstava Letecká bitva nad Bílými Karpaty 1944

ravinová sbírka pro Ukrajinu 

alkovicích

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

RY společně 
s Obecním úřadem zorganizovali 

ubovně h
asičárny potravinovou sbírku. 

Sbírka byla určena pro 200 rodin dětí 

mukačevské školy. Každá dostane velkou krabici 

plněnou potravinami, které jim vydrží několik 

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

ké 

nzervy a další potraviny, které lidé donesli. 

V Mukačevu přibývá občanů, k
teří n

emají peníze 

pokrytí základních životních potřeb. Podniky 

ouštějí 
zaměstn

ance nebo jim zadržují výplaty. 

na vyplácení důchodů. V důsledku 

ě vše zdražilo, potraviny až 

ky vyjde v pře
počtu 

ká Krize se 
ň

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

potravinovou sbírku u nás v Palkovicích
 zorganizovat...

Před několika měsíc
i jsme se na palkovickém 

vinobraní seznámili se slečn
ou Terezou Ondruszovou 

z Horních Bludovic, k
terá vlastní agenturu na hlídání 

dětí 
a organizuje programy pro děti. 

Ve svém 

volném čase vede společně 
s dalšími dobrovolnými 

hasiči 
Petrem Havlasem a Lucií Orságovou, 

kroužek mladých hasičů v
e své obci. Stala se také 

dobrovolnicí ADRY v Havířově a v červnu 2015 

vyráží do zmiňované mukačevské školy na 14 dní 

pořádat tábor pro děti. 
Už nyní, ale pro tento 

tábor pořádá sbírku výtvarných potřeb.

Nedávno mi vyprávěla své zážitky z cesty 

do ukrajinského Mukačeva, kde se vydala 

společně 
se zástupcem vedoucí Havířovské 

ADRY s panem Karlem Folwarczným. 

Mluvila o zoufalých podmínkách, které tam 

l možnost vid
ět a slyšet.... a

 to byl, asi 

puls k tomu, abychom ani 

lhostejní a nějakým 

Lyžařská školička

Už třetím rokem proběhla v naší MŠ 

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

Týden hravého lyžování ve sportovním areálu 

na Bílé pod vedením zkušených instruktorů 

absolvovalo 34 dětí. 
Počasí nám přálo, děti se 

hodně těšily.
 Po prvním příjezdu do dětského 

lyžařského parku byly děti r
ozděleny do jednotlivých 

skupin podle lyžařské zdatnosti. Každou skupinku 

malých lyžařů 
vedli dva instruktoři, kteří po celý 

týden odváděli s 
dětmi skvělé výkony.

Začátečníci se učili 
převážně v dětském parku 

nejzákladnější 
lyžařské úkony s pomocí pojízdného 

pásu. Zdatnější 
družstvo se pohybovalo na menším 

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

Poslední den se na své malé lyžaře mohli podívat jejich 

rodiče, což úplně všichni využili. Uskutečnily se hlavní 

lyžařské závody, kde na děti 
čekal připravený sjezd 

slalomem. Všechny děti s velkým zápalem závody hravě 

zvládly a poté byly náležitě odměně
ny medailí, diplomem 

a drobnou slatkůstk
ou. Patří jim

 za to velká pochvala. Takže 

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

sjezdovku.
MŠ školička okem proběhla v naší 

školička“ pro 
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našich 

me podali 

aměřené na 

sme oslovili 

e Palkovice

u
pořádala Obec 

OPO (Sdružení 

měst 
a obcí Povodí Ondřejnice) v místním 

Ski areálu 3. ročník „Velké ceny Obce 

Palkovice – závod v obřím slalomu“. 

Zúčastnilo se ho 59 závodníků z P
alkovic, 

Lhotky, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad 

Ostravicí, Staříče
, Sviadnova, Havířova, 

Pržna, Sedlišť a Horních Bludovic. 

Nejmladší 
účastnící 

byla Anička 

Provazníková z Palkovic. 
Nejstarším 

jkovský (72 let) 

se jel dvoukolově 

í čas. V ženských 

nou trať nejrychleji 

ubalová – 17,39 s. 

ejší Dan Šproch – čas 

m roce byla vyhlášená 

terán“ – muži nad 55 

ilo 9 mužů. 

žící se snažili podat co 

za což byli odměně
ni 

omínkovými předměty. 

dníci si odvezli medaile 

jrychlejší muž a žena krásné 

ci i ti, 
kteří zr

ovna nezávodili, 

bčerstvit 
v místní restauraci 

vkou“, což přiš
lo velmi vhod. 

ní výsledků si 
mohli úča

stníci 

kotačit 
na diskotéce v režii 

e Rostě O
livy. Poděkování patří 

astníkům a také organizátorům, 

m panu Zbyňku Žákovi a jeho 

a přípravu tratě a za technické 

pečení.

dky najdete na:

alkovice.cz – sekce Aktuality
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Palkovice

slalomu“. Zúčastnilo se ho 59 závodníků 

z Palkovic, 
Lhotky, Frýdku-Místku, 

Frýdlantu nad Ostravicí, 
Staříče

, 

Sviadnova, Havířova, Pržna, Sedlišť 

a Horních Bludovic. N
ejmladší úča

stnící 

byla Anička Provazníková z Palkovic. 

Nejstarším účastníkem Libor Vojkovský 

(72 let) také z Palkovic. Závod se jel 

dvoukolově a započítával se lepší čas. 

V ženských kategoriích sjela danou trať 

nejrychleji třináctiletá Eliška Kubalová 

– 17,39 s. Z mužů byl nejrychlejší Dan 

Šproch – čas 14,26 s. V letošním roce 

byla vyhlášená také kategorie „veterán“ 

– muži nad 55 let, ve které závodilo 9 

mužů. 
Všichni soutěžící 

se snažili podat co 

nejlepší výkon, za což byli odměně
ni 

drobnými upomínkovými předměty. 

Nejlepší závodníci si odvezli medaile 

a diplomy a nejrychlejší muž a žena 

krásné poháry. Diváci i ti, kteří zrovna 

nezávodili, se mohli občerstvit 
v místní 

restauraci „Pod sjezdovkou“, což přišlo
 

velmi vhod. Po vyhlášení výsledků 

si mohli účastníci ještě zaskotačit 
na 

diskotéce v režii diskžokeje Rostě O
livy. 

Poděkování patří vše
m účastníkům a také 

organizátorům, především panu Zbyňku 

Žákovi a jeho týmu za přípravu tratě a za 

bezpečení.
lity
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Z řady pod

naše. A tak za přisp
ění o

a jejich zaměstn
aneckých grantů Sr

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a d

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště
 s umělým 

povrchem.

Pořízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

bezpečnost malých fotbalistů 
při tréninkových 

hodinách i samotných fotbalových zápasech. 

Stabilní odlehčená konstrukce umožní také snadnější 

manipulaci při je
jich rozmísťování po hřišti

.  Nehledě 

na to, že zajisté nehrozí těž
ká zranění při 

možném 

převrhnutí branky na děti. 
O tuto obměnu jsme 

usilovali s oddílem fotbalistů j
iž více jak čtyři 

sezóny. 

Společně 
s otci našich hráčů 

panem Romanem 

Maichrovským  a poslední roky s trenérem Miroslavem 

Peškem jsme oslovovali více společností. V
 letošním 

roce se na nás štěs
tí usmálo a výsledek se dostavil 

a to díky společnosti OKD, která na branky přisp
ěla 

téměř 3
0 tisíci korunami.

Druhým úspěšn
ým projektem je profinancování 

potřebných sítí 
k rekonstrukci oplocení mezi 

fotbalovým hřiště
m a tenisovými kurty. A zde opět 

díky zaměstn
aneckému grantu společnosti OKD 

– Srdcovky jsme peníze získali. S téměř 
20 tisíci 

korunami dokončíme obměnu oplocení areálu k jeho 

finální podobě.

V letošním roce jsme podali také další žádosti 

o granty s cíle
m podpory jednotlivých oddílů. D

věma 

dalším, u kterých čekáme na odpověď je podpora 

volejbalového a fotbalového oddílu. 

Protože úspěch není nikdy zaručen, vyvíjíme další 

aktivity k získání finančních prostředků a to nejen 

z obecního rozpočtu.  Průběž
ně oslovujeme ochotné 

rodiče oddílových dětí, 
společnosti a přízn

ivce sportu 

s žádostí o finanční podporu. Někteří již přispívají 

dle svých možností opakovaně a to nejen úhradou 

členských přísp
ěvků, ale i dalšími cestami ve finanční 

či materiální podpoře, která je cíleně za
měřena do 

jednotlivých konkrétních projektů čin
nosti oddílů. 

Případní další pří
znivci se mohou se svými nabídkami 

obracet na jednotlivé trenéry, výkonný výbor oddílů 

či přímo na předsedu TJ Sokol Palkovice pana 

Jaroslava Čechmánka. Odměnou nabízíme využití 

našich sportovišť, či
 umístění reklam. 

Z řady podaných žádostí byly vybrány právě ty 

naše. A tak za přisp
ění odpovědné společnosti OKD 

a jejich zaměstn
aneckých grantů Srdcovka si mů

žeme 

dovolit zakoupit „Bezpečné branky“ a dokončit 

„Rekonstrukci oplocení“ hřiště
 s umělým 

povrchem.

P řízením bezpečných branek zajistím
e vyšší 

alých fotbalistů 
při tréninkových 

h fotbalových zápasech. 
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