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Vážení občané Palkovic a Myslíku,

vstoupili jsme do nového roku 2023 a máme 
před sebou nová očekávání, předsevzetí, tužby 
a přání. 

Stejně jako roky minulé i v letošním roce máme 
v úmyslu pokračovat ve stejném formátu listů. Vy-
jde celkem sedm pravidelných vydání a k tomu 
obecní kalendář pro příští rok. Po komunálních 
volbách došlo k personálním změnám v naší re-
dakční radě. V následujícím období budeme pra-
covat ve složení: Jana Radová, Tomáš Huďa, David 
Kula, Richard Vysloužil, Lenka Vašková, Martina 
Mertová. 

V našich listech se budeme i nadále snažit při-
nášet informace z obecního úřadu, samosprávy, 
informace pro občany ohledně pravidelných po-
platků, zprávičky z naší základní a mateřské školy, 
z kultury, zajímavé rozhovory s občany a zajíma-
vými lidmi nejen z naší obce, ze života seniorů, 

okénka z bezpečnosti občanů v naší obci, ze 
sportu, ze života spolků, ze společenských rubrik, 
pozvánky na akce, inzerce, něco zajímavého a zá-
bava pro děti a dospělé a program kina. Nově při-
pravujeme rubriku tradic a zvyků v daném období 
během celého roku. Najdete v ní nejen seznámení 
s tradicemi a zvyky, ale i recepty, návody na jedno-
duché výrobky apod.

Budeme rádi za vaše příspěvky a náměty, kte-
ré můžete zasílat na náš redakční email, uvedený 
pod termínovým kalendářem a programem kina 
Palkovice.

Přejeme vám v novém roce 2023 pevné zdra-
ví, hodně sil a trpělivosti k překonávání překážek 
a spoustu důvodů k radosti a ke spokojenému ži-
votu v naší obci a v kruhu vašich rodin a nejbližších.

S přáním všeho dobrého a jménem redakční 
rady

Mgr. Jana Radová
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Obecní Úřad a ZastuPitelstVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
právě se k vám dostalo první letošní vydání 

Palkovických listů. Při této příležitosti mi dovolte 
popřát vám vše nejlepší do roku 2023. Pevně vě-
řím, že toto bude pro všechny rok úspěšný. Stejně 
tak věřím, že to bude úspěšný rok pro naši obec. 

Letos nás čeká několik přelomových změn, 
o kterých jsme psali už dříve. Již v únoru se pře-
místí ordinace lékařky pro děti a dorost a prak-
tické lékařky do centra obce, kde nově budou 
v prostorách budovaného obecního úřadu. Je-
jich ordinace budou otevřeny v omezeném reži-
mu, jelikož na stavbě budou stále ještě probíhat 
dokončovací a zařizovací práce a také úprava 
okolního prostranství. Celkové dokončení a pře-
stěhování obecního úřadu je pak v plánu v dub-
nu či květnu v závislosti na dodávkách nábytku 
a dalšího vybavení. K plánovanému slavnostnímu 
otevření chystáme speciální program, o němž 
vás budeme informovat později. Nicméně důvo-
dem takto rychlého stěhování lékařek je přestav-
ba jejich současných prostor na nové oddělení 
školky, které bychom chtěli otevřít od letošního 
září. Další velkou změnou bude zahájení stavby 
chodníků z Palkovic na Podhůří, které s největší 

pravděpodobností začne v březnu. Chodník má 
celkovou délku přes 3 km a nyní začneme stavět 
část od fotbalového hřiště zhruba po autobuso-
vou zastávku u Kožuchů. Mezi další plánované 
větší akce v tomto roce patří obnova pomníku 
T. G. Masaryka a Antonína Švehly v lípové aleji 
nebo vydání nové odborné knihy o historií Pal-
kovic a Myslíku, kterou plánujeme na konec le-
tošního roku. 

Když už zde píši o plánech a změnách na le-
tošní rok, tak bych také rád zmínil, že už máme 
téměř zajištěný program pro Festival dechovek, 
pivní a gulášové slavnosti, který budou  letos  
15. července a Obecní dožínky, které budou letos 
19. srpna. Program pro Festival dechovek zatím 
ještě neprozradím, nicméně na dožínky se už 
teď můžete těšit kromě tradiční dechové hud-
by Palkovjanky na zpěvačku Dashu, legendár-
ního hudebního skladatele a zpěváka Jaroslava 
Uhlíře, hvězdu televizní soutěže Superstar Bena  
Cristovao, zpěváka Michala Hrůzu a slovenskou 
hudební skupinu No Name. Vstupné na dožínky 
budeme opět prodávat za zvýhodněnou cenu od 
června v předprodeji, předplatitelé Palkovických 
listů obdrží tradičně slevové kupóny.

V napjaté době, kdy téměř všechny služby 
a zboží zdražuje, máme pro Vás dvě dobré zprá-
vy. I když k tomu existuje jednoznačný finanční 
důvod, tak zastupitelé se domluvili, že letos ne-
budeme navyšovat cenu stočného a také nezvý-
šíme poplatek za likvidaci odpadů. Ceny zůstávají 
na loňských hodnotách, taktéž se ani nemění po-
platek za Palkovické listy.

Vážení občané, abyste byli stále v obraze 
a měli včas přehled o aktualitách, sledujte všech-
ny naše informační zdroje, zejména pak upozor-
ňuji na službu Mobilní rozhlas (Munipolis), kde 
se velmi jednoduše na stránce  https://palkovi-
ce.munipolis.cz přihlásíte k odběru informací 
z obce. Zatím je zaregistrovaných 330 uživatelů, 
což není ani 10 % občanů Palkovic a Myslíku. Dále 
např. pro srovnání profil obce na Facebooku sle-
duje přes 2,5 tisíce lidí. S touto výzvou se také ve 
svém úvodníku loučím a přeji vám jen to nejlepší. 

Ing. David Kula, Ph.D., MBA

slovo místostarosty 
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usnesení

usnesení

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I.	 bere	na	vědomí:
1. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva 

obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

1-9/2022.
3. Pracovně právní vztahy uzavřené mezi Obci 

Palkovice a těmito zastupiteli:
- Pracovní smlouvu pro Josefa Lukeše na 

dobu neurčitou od 1. 11. 2015.
- Dohodu o provedení práce pro Aleše Kuba-

lu na dobu neurčitou od 2. 2. 2015.
- Dohodu o provedení práce pro Mgr. Petra 

Gřese na dobu od 3. 3. 2021 do 31. 12. 2022.
- Dohodu o provedení práce pro Ing. Adélu 

Kunstovou na dobu neurčitou od 4. 3. 2022.

II.	 Volí	v	souladu	s	§	84	odst.	2,	písm.	m)	 
zákona	o	obcích:

1. Starostu obce: Radim Bača
2. Místostarostu obce: Ing. David Kula, Ph.D., 

MBA
3. Další členové rady obce: 
 Ing. Tomáš Opěla, Bc. Martin Polášek, Dalibor 

Rada

III.	Volí	v	souladu	s	§	84	odst.	2,	písm.	l)	zá-
kona	o	obcích:

1. Předseda finančního výboru: Aleš Kubala
2. Předseda kontrolního výboru: Josef Lukeš
3. Členové finančního výboru: Ing. Martin Závod-

ný a Ing. Tomáš Huďa

4. Členové kontrolního výboru: Bc. Barbora Pust-
ková a Vladan Sukač

IV.	 schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení 

Bc. Jana Ručková a Josef Lukeš.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor 

Rada, Mgr. Petr Gřes a Ing. David Kula, Ph.D., 
MBA.

4. Volební řád Zastupitelstva obce Palkovice.
5. Volbu jednoho místostarosty.
6. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o ob-

cích, že pro výkon starosty a místostarosty 
obce budou členové zastupitelstva dlouhodo-
bě uvolněni.

7. V souladu se schváleným volebním řádem 
zastupitelstva obce provedení volby starosty 
obce, místostarosty obce a dalších tří členů 
rady obce, předsedy kontrolního výboru, členů 
kontrolního výboru, předsedy finančního vý-
boru a členů finančního výboru tajnou volbou.

8. Členy volební komise ve složení Mgr. Hana 
Brožová (předsedkyně), Ing. Adéla Kunstová 
a Mgr. Jana Radová.

9. Zřízení kontrolního výboru a finančního výbo-
ru zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. 
l zákona o obcích. Kontrolní i finanční výbor 
bude tříčlenný.

V Palkovicích dne: 17. 10. 2022 
Radim Bača, starosta

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.	 bere	na	vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce Palkovice ze dne 17. 10. 2022.

2. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 
26. 9. 2022 a 3. 10. 2022.

3. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 
1 – 10/2022. 

z	1.	zasedání	Zastupitelstva	obce	Palkovice	(ustavující	zasedání),	které	se	konalo	 
dne	17.	10.	2022	v	Restauraci	pod	Habešem	v	Palkovicích	(Palkovice	č.	p.	619,	Palkovice)

z	2.	zasedání	Zastupitelstva	obce	Palkovice,	které	se	konalo	
dne	23.	11.	2022	v	sále	Pod	Habešem	(Palkovice	č.	p.	619)
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4. Protokol o kontrole č. 0100123061, č.j. 
SZIF/2022/0572052, předmětem kontroly byl 
projekt: Veřejné prostranství v obci Palkovice – 
II. etapa, reg. č.: 21/006/19210/780/068/001833/
KFRP/001.

5. Oznámení o ukončení daňové kontroly č. 
j: 3621262/22/3200-31473-806746 ze dne 
5. 9. 2022 a zprávu o daňové kontrole č. j.: 
3277494/22/3200-31473-806746 ze dne 5. 9. 
2022.

II.	 schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení 

Karla Menšíková a Mgr. Jana Radová.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Adé-

la Kunstová, Dalibor Rada a Ing. David Kula, 
Ph.D., MBA.

4. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice 
a Ing. Ferdinandem Mičulkou ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 1055/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 319 m2 v k.ú. Myslík.

5. Revokaci bodu 15) Usnesení ZO/23/2022/II/15 
ze dne 31. 5. 2022 ve věci uzavření kupní smlou-
vy mezi Obcí Palkovice a Ing. Jaroslavem Bačou 
a Drahomírem Krieglerem schválenou Zastupi-
telstvem obce Palkovice dne 31. 5. 2022.

6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice 
a Ing. Jaroslavem Bačou, Drahomírem Kriegle-
rem ve věci koupě pozemku parc. č. 4302/20 
orná půda o výměře 1 100 m2 (vzniklý oddě-
lením z pozemku parc. č. 4302/17 orná půda) 
v k.ú. Místek, obci Frýdek-Místek, kdy rozdě-
lení pozemku bylo provedeno Geometrickým 
plánem č. 5326-28/2022 vyhotoveném spo-
lečností GIS-STAVINVEX a.s. 

7. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Jiřím Krpcem, 
Janou Krpcovou a Obcí Palkovice ve věci náku-
pu pozemku označeného jako díl „d“ – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 28  m2 
(vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 8 za-
hrada) a pozemku označeného jako díl „e“ – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
13 m2 (vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 1 
ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. 
Myslík, kdy rozdělení pozemku bylo provede-
no Geometrickým plánem č. 744-96/2022 vy-
hotoveném společností GIS-STAVINVEX a.s. 

8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Renátou 
Vaškovou a Obcí Palkovice ve věci darování 
pozemku parc. č. 321/2 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 24 m2, kdy rozdělení pozem-
ku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 
2339-78/2022 vyhotoveném společností GIS
-STAVINVEX a.s. 

9. Záměr Obce Palkovice o koupi areálu o výmě-
ře 19 466 m2, jedná se o pozemky p. č. 788/1, 
783, 784, 785, 786 a 787, vše k. ú. Palkovice 
a pověřuje Radu obce ve věci dalšího jednání 
o nákupu a financování pozemků.

10. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 
AV.21037.1.120/001/INV, jejímž předmětem je 
„Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palko-
vice“, uzavřený mezi Obcí Palkovice a GEOSAN 
GROUP a. s. ve věci změny ceny, rozsahu a ter-
mínu zhotovení díla. 

11. Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 10. 9. 2021 
reg. č. 99030578638 uzavřenou mezi Komerční 
bankou, a.s. a Obcí Palkovice k účelu „Rekon-
strukce a nástavba domu služeb Palkovice“ 
–  přestavba domu služeb na obecní úřad – 
předfinancování dotace ve výši 20 000 000,- Kč.

12. Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 10. 9. 2021 
reg. č. 99030860192 uzavřenou mezi Komerční 
bankou, a.s. a Obcí Palkovice k účelu „Rekon-
strukce a nástavba domu služeb Palkovice“ – 
přestavba domu služeb na obecní úřad, včetně 
vybavení, zpevněných ploch, parkování a par-
kových úprav – spolufinancování projektu ve 
výši 34 800 000,- Kč.

13. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovi-
ce a IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olo-
mouc a.s. ve věci „Výstavba chodníku podél 
III/4849, Palkovice-Podhůří-Chlebovice, I. a II. 
etapa“ dle projektové dokumentace stavby 
(VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL III/4849 PAL-
KOVICE-PODHŮŘÍ-CHLEBOVICE). Předmětem 
díla je také zhotovení projektové dokumenta-
ce skutečného provedení předmětu zakázky, 
a to v 6-ti vyhotoveních a v digitální formě (ve 
formátu DXF, DGN nebo DWG).

14. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice 
o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství.

V Palkovicích dne 23. 11. 2022
Radim Bača, starosta

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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usnesení

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.	 bere	na	vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce Palkovice ze dne 23. 11. 2022.
2. Informaci starosty obce Radima Bače o zprů-

chodnění cesty na p. č. 1077, k.ú. Myslík.
3. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 

24. 10. 2022, 7. 11. 2022 a 21. 11. 2022.
4. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 

1 – 11/2022. 
5. Zajištění zaměření skutečného stavu komuni-

kace na pozemku p. č. 1047/1, k. ú. Myslík za 
účelem uvedení vlastnictví do souladu se sku-
tečným stavem.

6. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospo-
daření bce Palkovice v roce 2022.

7. Zprávu kontrolního výboru o provedených 
kontrolách hospodaření svazku Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2021.

II.	 schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení 

Bc. Martin Polášek a Karla Menšíková
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David 

Kula, Ph.D., MBA., Mgr. Jana Radová a Ing. 
Martin Závodný.

4. Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2022.
5. Rozpočet Obce Palkovice pro rok 2023 jako 

schodkový. Schodek rozpočtu bude financo-
ván z bankovního úvěru.

6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 
až 2043.

7. Rozpočet zřízené příspěvkové organizace Zá-
kladní školy a mateřské školy Palkovice, okres 
Frýdek-Místek, p.o. na rok 2023. Příspěvková 
organizace bude hospodařit s provozním pří-
spěvkem zřizovatele ve výši 4 100 000 Kč.

8. Částečnou revokaci bodu 7) Usnesení 
ZO/25/2022/II/7 ze dne 21. 9. 2022, tj. schvále-
nou koncesní dokumentaci koncesního řízení 

s názvem „Provozování vodohospodářské in-
frastruktury obce Palkovice“.

9. Pravidla pro žádost pro poskytování individu-
álních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro 
rok 2023 dle přílohy č. 1.

10. Pravidla pro individuální dary na podporu čin-
nosti fyzických osob v oblasti organizovaných 
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci 
Palkovice pro rok 2023 dle přílohy č. 2.

11. Dary na údržbu nemovitosti za rok 2022 dle 
přílohy č. 3.

12. Dar ve výši 100 000,- Kč pro Člověk v tísni, o. p. s. 
určený na humanitární pomoc pro válkou za-
saženou Ukrajinu (veřejná sbírka SOS Ukraji-
na).

13. Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků 
pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Pal-
kovice s platností od 1. 1. 2023 dle přílohy č. 4.

III.	vyhlašuje:
1. Záměr prodeje pozemků parc. č. 755/2, zasta-

věná plocha a nádvoří, o výměře 75 m2, parc. 
č. 764/7, ostatní plocha, o výměře 758 m2, 
parc. č. 764/12, ostatní plocha, o výměře 
82 m2, parc. č. 764/15, ostatní plocha, o vý-
měře 11 m2, parc. č.  765/2, ostatní plocha, 
o výměře 88 m2, parc. č. 767/5, ostatní plocha, 
o výměře 283 m2, parc. č. 767/8, ostatní plo-
cha, o výměře 25 m2, parc. č. 767/10, ostatní 
plocha, o výměře 25 m2, parc. č. 768/3, ostatní 
plocha, o výměře 47 m2, parc. č.  769/2, ostatní 
plocha, o výměře 62 m2, parc. č. 2501/13, orná 
půda, o výměře 21 m2, parc. č. 2501/16, ostatní 
plocha, o výměře 56 m2, parc. č. 2501/23, orná 
půda, o výměře 644 m2, parc. č. 2501/26, orná 
půda, o výměře 3 m2, parc. č. 2503/8, ostat-
ní plocha, o výměře 103 m2, parc. č. 2503/10, 
ostatní plocha, o výměře 43 m2 vše v k.ú. Pal-
kovice.

V Palkovicích dne 19. 12. 2022

Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta

z	3.	zasedání	Zastupitelstva	obce	Palkovice,	které	se	konalo	
dne	19.	12.	2022	v	sále	Pod	Habešem	(Palkovice	č.	p.	619)
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Výsledky prezidentských voleb 2023

V termínu 13. a 14. ledna a následně 27. a 28. ledna se uskutečnily volby prezidenta ČR, které celko-
vě vyhrál Petr Pavel a od 9. března se stane novým prezidentem ČR. V naší obci dosáhla volební účast 
nadprůměrné hodnoty 77,13 % v prvním kole a 78,16 % v druhém kole, přičemž republikový průměr  byl 
68,24 %, resp. 70,25 %. První kolo v Palkovicích a na Myslíku vyhrál Andrej Babiš s 35,42 % hlasů a druhé 
kolo pak Petr Pavel s 55,5 % hlasů. Celkové výsledky jsou následující (zdroj ČSÚ):

1. kolo:

Kandidát Palkovice,	okrsek	1 Palkovice,	okrsek	2 Myslík,	okrsek	3 Obec	celkem Celkové	
pořadí

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

Fischer	Pavel 52 6,16 78 8,77 31 9,19 161 7,78 4.

Bašta	Jaroslav 50 5,93 33 3,71 27 8,01 110 5,31 5.

Pavel	Petr	Ing.	M.A. 259 30,27 307 34,53 95 28,18 661 31,94 2.

Zima	Tomáš	prof.	
MUDr.	DrSc.

8 0,94 7 0,78 0 0 15 0,72 8.

Nerudová	Danuše	
prof.	Ing.	Ph.D.

142 16,84 123 13,83 43 12,75 308 14,88 3.

Babiš	Andrej	Ing. 306 36,29 305 34,3 122 36,2 733 35,42 1.

Diviš	Karel	PhDr. 10 1,18 11 1,23 8 2,37 29 1,4 7.

Hilšer	Marek	MUDr.	
Bc.	Ph.D.

16 1,89 25 2,81 11 3,26 52 2,51 6.

2. kolo:

Kandidát Palkovice,	okrsek	1 Palkovice,	okrsek	2 Myslík,	okrsek	3 Obec	celkem Celkové	
pořadí

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

Pavel	Petr	Ing.	M.A. 488 54,46 503 58,28 174 51,17 1 165 55,5 1.

Babiš	Andrej	Ing. 408 45,53 360 41,71 166 48,82 934 44,49 2.

Zpracoval David Kula, místostarosta
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Blahopřejeme generálu Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky.

blahopřání

Fotografii s podpisem věnoval generál Pavel palkovickým hasičům při příležitosti své návštěvy Palkovic 
13. 8. 2022.



1/2023

9

Výsledky komunálních vo-
leb v naší obci určily rozložení 
mandátů v zastupitelstvu obce. 
Osobně si velmi cením proje-
vené důvěry, obdržených hlasů 
a zvolení dvou zástupců kandi-
dátní listiny „Přísahy“.

Získaný mandát je pro mne 
silně zavazující, stejně jako 
v předešlých volebních obdo-
bích tvrdím a stojím si za tím, 
že zvolený funkcionář by ne-
měl být ve střetu zájmu, je plně 
odpovědný za své činy, jednání 
a veřejná kontrola je samozřej-
mostí jakožto volenému zástup-
ci náleží. 

Ve volebním programu jsme 
si mimo jiné stanovili priority k výraznému zlepše-
ní komunikace obce vůči veřejnosti, hospodárné-
mu nakládání a transparentnosti v oblasti obec-
ního rozpočtu, systémovému řešení provozních 
záležitostí každodenního života v průběhu celého 
volebního období, zvýšení bezpečnosti se zkvalit-
něním veřejných služeb, ochranu rázu naší vesni-
ce s oprávněnými potřebami veřejnosti a zajištění 
klidného a bezpečného bydlení pro seniory.

Se získáním dvou zastupitelských pozic z pat-
nácti, bude složité tento program prosadit, avšak 
můžeme slíbit a přísahat, že společně s paní Bc. 
Janou Ručkovou učiníme vše pro to, aby názory 
našich podobně či shodně smýšlejících podporo-
vatelů byly slyšet. 

Ze samotné volby ustavujícího zastupitelstva, 
rady obce a jednotlivých povinně volených výbo-
rů je zcela zřejmé, že zvolená většina vítěze voleb 
včetně dalších uskupení, nás postavila do jediné 
skutečné konstruktivní opozice bez vzájemné pro-
pojenosti.

Z předešlého období víme, že musíme být dů-
raznější v jednání a prosazování názorů voličů, 
vyžadovat plnění a realizaci zpracovaných schvá-
lených návrhů, vycházejících z potřeb vzniklých 
životních situací v obci s daleko větším apelem, 
razantností na dodržování termínů a důslednou 
kontrolou plnění úkolů kompetentních osob. Věci 
nelze donekonečna odkládat, nechávat plynout, 
vyvolávat v občanech pocit frustrace a projevovat 
nezájem v řešení jejich problémů.  

Svým osobním přístupem a jednáním chceme 
prosazovat řešení vzniklých požadavků veřejnosti 
bez zbytečných odkladů a slibů v systematickém 
řešení krátkého období, ke spokojenosti veřejného 
života, zajištěním dostatku financí v rozpočtu obce 
pro běžné i nahodilé okolnosti. 

Společně s námi můžete na veřejných jedná-
ních zastupitelstva a přímých interpelacích sledo-
vat, jak který zastupitel bude vykonávat svou po-
zici řádně, odpovědně, kolikrát projeví svůj vlastní 
názor při vzájemné komunikaci a projednávaných 
bodech, či jak bude nechávat plynout projednáva-
né změny v životě obce z důvodu svého pohodlí, 
neochoty, nezájmu, hluboké neznalosti souvislostí, 
či zcela záměrně z určitých výhod. 

Z osobních postřehů minulých období dou-
fám, že nové obsazení povinně zvolených výborů 
s dalšími zřízenými komisemi obce bude svou čin-
nost vykonávat řádně a odpovědně se skutečným 
přínosem pro život v obci a nebude jen pouhou 
„trafikou“ pro některé vyvolené.  

Závěrem ještě jednou veřejně děkuji spolu- 
občanům za vyslovení důvěry a všem patnácti 
kandidátům „Přísahy“ za účast ve volbách. Jsme 
připraveni vaše zájmy hájit a prosazovat. V rám-
ci otevřené komunikace nás kontaktujte osobně, 
telefonicky či prostřednictvím společného e-mai-
lového kontaktu: opozicepalkovice@seznam.cz . 

S osobní přísahou odpovědného plnění man-
dátu zastupitele a přáním plného zdraví.

Mgr. Petr Gřes, zastupitel, Přísaha

do dalšího období se získanou důvěrou 
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Čtenáři Palkovických listů, 
druhé zasedání Zastupitel-

stva obce Palkovice konané 
v Restauraci pod Habešem dne 
23. 11. 2022 mělo hned dva ne-
dostatky – nedostatek návštěvní-
ků a nedostatek informací. Těch, 
kteří si přišli vyslechnout projed-
návané body, bylo kolem deseti 
a toto číslo mírně přerostl i počet 
projednávaných oblastí. Jenže 
celkový přehled probíraných té-
mat jsem zjistila až na samotném 
zasedání. Například informace 
k záměru koupě objektu bývalého 
JZD ( jednotného zemědělského 
družstva) za více než 40 milionů jsem poprvé vi-
děla teprve při prezentaci na samotném zasedání. 
Jak k tomu došlo? 

V sobotu 19. 11. 2022 odpoledne, čtyři dny před 
konáním zastupitelstva, se mi konečně podařilo 
otevřít sdílený disk určený zastupitelům. Byly zde 
k projednání jen čtyři náměty. Poprvé za sedm let, 
kdy sdílené úložiště pro zastupitele funguje, do-
šlo k technické chybě a pan místostarosta musel 
narychlo hledat náhradní řešení, jak podklady 
k jednání zastupitelům předat. Ani přes veškerou 
snahu z jeho strany se však nepodařilo dodržet 
termín, stanovený Jednacím řádem zastupitelstva 
obce Palkovice, pro dodání podkladů k projed-
nání (5 dní před zasedáním zastupitelstva). Pro-
to některé materiály, byly k prostudování snad až 
v pondělí v noci, či těsně před jednáním. 

Od 5. 12. 2022 mají zastupitelé možnost při-
stupovat na nový sdílený disk, takže o podkladech 
na třetí zasedání zastupitelstva, které proběhlo 
19. 12. 2022 by se dalo říci, že byly v termínu. Bo-
hužel u některých dokumentů to bylo jen zdánli-
vé – v průběhu pětidenní lhůty, určené k prostu-
dování podkladů před jednáním, jsou listiny ještě 
upravovány, aktualizovány a dochází v nich ke 
změnám. Například se měnily částky v rozpočto-
vém opatření. Tentokrát bylo projednávaných té-
mat celkem hodně. O všech se podrobně dočtete 
v Usnesení. Já se detailněji zmíním o třech. 

Byl schválen schodkový rozpočet obce pro 
rok 2023. Schodek rozpočtu bude financován 
z bankovního úvěru. Za sebe se domnívám, že 
v rozpočtu jsou položky, na kterých se dá ušetřit 

a schodek by nemusel být tak vel-
ký. Na odůvodnění některých čás-
tek jsem se ptala v rámci diskuze 
k tomuto bodu jednání.  

Dále zastupitelé schválili 
s platností od 1. 1. 2023 výši mě-
síčních odměn a příplatků pro 
neuvolněné členy Zastupitelstva 
obce Palkovice. Schválená výše 
odměn kopíruje maximální výši 
částek uvedených v nařízení vlá-
dy č. 415/2022 Sb.  V dokumentu 
byla využita i možnost daná Zá-
konem o obcích řešící odměnu 
za souběh funkcí (128/2000 Sb., 
§74, odst. 3 – v případě soubě-

hu výkonu více funkcí může být neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna 
až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. 
Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny 
za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo 
člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo 
člena komise rady obce anebo předsedy nebo čle-
na zvláštního orgánu obce). Neuvolnění zastupi-
telé tak mohou pobírat odměnu v součtu až za tři 
vykonávané funkce.  

Také mne zajímalo, proč se nepodařilo dodr-
žet zákonem stanové lhůty pro zhotovení zápisů 
ze zasedání Rady obce? Teprve až v druhé po-
lovině prosince vzali zastupitelé na vědomí zá-
pisy ze zasedání Rady obce ze dne 24. 10. 2022, 
7. 11. 2022 a 21. 11. 2022. Zápisy však musí být poří-
zeny ve lhůtě stanovené zákonem o obcích (Zákon 
č. 128/2000 Sb.). A to zápisy z jednání Rady obce 
– do 7 dnů po jeho konání a zápisy ze zasedání za-
stupitelstva obce – do 10 dnů po skončení zasedání. 

Jak už jsem psala v předchozím díle této rub-
riky, chtěla bych vás čtenáře Palkovických listů na 
tomto místě seznamovat s některými informacemi 
ze zákulisí zasedání zastupitelstva či zajímavostmi, 
které se odehrály na veřejném zasedání. Budou to 
postřehy, nad kterými jsem se pozastavovala v mi-
nulosti jako přihlížející z řad návštěvníků. Chcete-li 
se na nás s čímkoli obrátit, můžete využít e-mailo-
vou adresu: opozicepalkovice@seznam.cz , kterou 
používáme společně s panem Mgr. Petrem Gřesem.      

Bc. Jana Ručková, zastupitelka

střípky ze zasedání zastupitelstva
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TěžeBNí	čINNOST
Celková výše těžeb za sledované období činila 

625,11 m3. Z toho 61,98 m3 byla těžba nahodilá 
(větrné vývraty a kůrovcová) a 563,13 m3 těžba 
mýtní úmyslná. Z celkového objemu těžeb bylo 
vytěženo dodavatelskou firmou 33,98 m3, v aukci 
prodejem na stojato 563,13 m3 a formou samo-
výroby 28,00 m3, těžba předmýtní úmyslná (vý-
chovné zásahy do a nad 40 let věku porostu) se 
neprováděla.

PěSTeBNí	čINNOST
Příprava ploch určených k zalesnění se prová-

děla na ploše 1,5 ha. 
Umělá obnova první sadbou na ploše 0,63 ha 

s celkovým počtem sazenic 6.000 ks (buk a dub). 
Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých 

a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na 
ploše 0,40 ha v počtu 2.000 ks (borovice).

Byla provedena také ochrana kultur pro-
ti okusu zvěří, a to namáčením sazenic před 

výsadbou (8.000 ks) a nátěrem proti zimnímu 
okusu (19.000 ks). 

Dále byla provedena ochrana kultur proti buře-
ní, a to celoplošným vyžínáním na ploše 18,84 ha. 

Likvidace klestu po jehličnaté a listnaté těžbě 
se uskutečnila na celkové ploše 0,65 ha, likvidace 
nefunkčního oplocení včetně odvozu materiálu 
v celkové délce 1.150 m. 

Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo 
instalováno v porostech 15 ks feromonových la-
pačů s pravidelnými periodickými kontrolami, 
a to 3 x měsíčně v období květen–září, celkem 
15 kontrol.

V návaznosti na hospodaření v lesích byla 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje po-
dána „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpoč-
tu Ministerstva zemědělství“ ve výši 344.620,- Kč.

Ing. Jiří Patík,  
odborný lesní hospodář

Hospodaření v obecním lese v roce 2022

Poděkování
Děkuji Obecní úřadu v Palkovicích za umožnění provozování mé živnosti Kadeřnictví v pro-

storách patřících obci Palkovice. Svou živnost jsem vykonávala od roku 1993 až po letošní rok. 
Kadeřnictví jsem provozovala v bývalém domu služeb i v nových prostorách v budově č.p. 265. Za 
všechny ty roky byla vždy spolupráce velmi dobrá, vstřícná a za to vše, patří velký dík.

Dagmar Reinertová
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upozornění občanům 
Vážení občané, vzhledem k množícím se případům špatných variabilních symbolů (VS) u pla-

teb poplatků a stočného doporučujeme, abyste si řádně kontrolovali variabilní symboly při plat-
bách bankovním převodem.

Variabilní symbol umožňuje ztotožnit platbu s konkrétním případem. Bez jeho uvedení či při 
nesprávném uvedení nebude tedy možno platbu jednoznačně přiřadit k danému skutku.

Správným vyplněním VS předejdete případným komplikacím. 

Pokud máte v obci trvalý pobyt, vlastníte pejska a odebíráte Palkovické listy je nutné zadat 
každou platbu zvlášť!!! 

Tzn. 1. platba odpady
 2. platba pes
 3. platba Palkovické listy

V případě nejasností se prosím obracejte na obecní úřad, Vránová Eva, poplatky,
tel: 605 945 322

Všechny	 poplatky	 je	 nutno	 zaplatit	
do	30.	dubna	2023!

infORmace PRO ObČany

Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci tr-
valý pobyt
Sazba	poplatku	za	osobu	a	rok		 600,-	Kč

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba
Sazba	poplatku	za	stavbu	a	rok	 	600,-	Kč

POPlATeK	ZA	PSA	V	ROCe	2023
Poplatek za prvního psa činí 150,- Kč, za dru-

hého a každého dalšího psa téhož držitele činí 
250,- Kč

PAlKOVICKé	lISTy
V roce 2023 vyjde 7 čísel Palkovických listů 

a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 100,- Kč/rok. 
Čtenáři, kteří chtějí listy v roce 2023 odebírat, 
nechť je zaplatí do 30. dubna 2023 v pokladně 
obecního úřadu.

Odběratelé Palkovických listů také budou mít 
možnost zvýhodněného vstupného na Obecní 
dožínky, součástí letního vydání bude kupón na 
slevu ve výši 4 x 100 Kč z ceny vstupného.

Poplatky	 je	 možné	 uhradit	 v	 hotovos-
ti	 nebo	 platební	 kartou	 na	 pokladně	 a	 to	
v	úřední	dny:	pondělí	a	středa
7.00	–	11.00	 12.00	–	17.00

Pokud	je	to	možné,	prosím	využijte	mož-
nost	platby	bankovním	převodem	nebo	plat-
bou	prostřednictvím	portálu	občana.

VS	zůstávají	nadále	v	platnosti	jako	minu-
lý	rok.

VODNé	A	STOčNé	NA	ROK	2023
Cena	 vodného (stanovená SmVaK Ostrava)         

54,54	 Kč/m3	 	 +	 DPH	 dle	 platných	 právních	
předpisů

Cena	stočného (ceník Obce Palkovice 1/2021)     
44,46	 Kč/m3	 +	 DPH	 dle	 platných	 právních	
předpisů

Poplatek za odpady v roce 2023
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Chodci! Jste nejohroženější účastníci 
provozu na pozemní komunikaci. Nejste 
chráněni karosérií, páteřním chráničem 
ani přilbou. Buďte obezřetní a opatrní. 
Přemýšlejte a předvídejte.

Nezapomeňte, že NEMÁTE absolutní 
přednost na přechodu pro chodce! Ne-
spoléhejte na to, že všichni dodržují pravi-
dla, že auto stihne zastavit, že Vás řidič vidí. Když se 
přibližujete k přechodu pro chodce, zapojte nejen 
zrak, ale také sluch, abyste mohli dostatečně vnímat 
situaci kolem Vás, a hlavně na samotném přechodu. 
Rozhlédněte se doleva, doprava, a ještě jednou do-
leva. Pokud přijíždí auto a vidíte, že brzdí, počkejte, 
až skutečně zastaví. Podívejte se na řidiče, navažte 
oční kontakt, zjistěte, zda Vás řidič opravdu vidí, zda 
nepřibržďuje jen proto, že hledá cestu nebo místo 
k parkování. Pokud jste si jisti, že řidič čeká, až pře-
jdete, jděte po pravé straně přechodu pro chodce 
a nezastavujte, ale zbytečně cestu neprodlužujte.

Při přecházení víceproudé silnice se přesvědčte, 
zda za prvním vozidlem, které Vám zastavilo, neje-
de ve druhém pruhu vozidlo, jehož řidič by si Vás 
nemusel všimnout, stále sledujte oba směry. Stejně 
tak buďte obezřetní při přecházení vozovky mezi 
zaparkovanými auty nebo za autem (autobusem).

Předvídejte, jde o Váš život, o Vaše zdraví. Ne-
spěchejte. Zpráva, která Vám přišla na mobilní te-
lefon, chvíli počká, než ji přečtete. Vaše pozornost, 
která je věnována mobilnímu telefonu nebo po-
slouchání hudby, může být pro Vás osudná.

Buďte viditelní! V tomto ročním období, kdy se 
později rozednívá a brzy stmívá, bývá mlha, prší 

nebo sněží, musíme o to více dbát na 
to, aby nás chodce, ale také cyklisty bylo 
vidět. Ve tmavém oblečení nás může ři-
dič snadno přehlédnout. Doba, kdy řidič 
může zareagovat, se kvůli tmavému oble-
čení zkracuje. Nošením reflexních doplňků 
(pásky, přívěsky, nášivky) zvyšujete šanci, 
že Vás řidič uvidí na 10 x větší vzdálenost 

než ve tmavém oblečení. Reflexní materiál odráží 
světlo zpět ke zdroji až na vzdálenost 200 m. Mimo 
obec je pro Vás povinnost mít na sobě za snížené 
viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu umís-
těné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích.

Jako chodec se můžete pohybovat po chodníku, 
stezce pro chodce (po pravé straně). Na silnicích 
mimo obec přechod pro chodce nenajdete. Tehdy 
se pečlivě rozhlédněte na obě strany a silnici rychle 
přejděte kolmo k vozovce. Přecházejte pouze na 
rovném přehledném úseku, nikoliv v zatáčce.

Nezapomínejte, že právě my dospělí jsme pří-
kladem pro ty nejmenší. Děti kopírují chování rodi-
čů, pamatujte na to, když půjdete se svou ratolestí.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje v rámci bezpečnostně preventivní 
akce věnují zvýšenou pozornost chodcům. Infor-
mují o správném chování chodců a cyklistů na po-
zemní komunikaci, předávají reflexní prvky, aby Vás 
bylo VIDĚT!

nprap. Bc. Vladimíra Faferková, 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, oddělení prevence

„I ve vaší blízkosti může být rodina, která potře-
buje pomoc!“

Pomozte	s	péčí	o	děti	s	autismem
Máte volný čas a hledáte jeho smysluplné na-

plnění? Rádi byste svůj čas trávili s někým, kdo vás 
obohatí? Ukáže vám svět z jiného úhlu pohledu? 
Jste rodiče dětí, které jdou již svou cestou, a vy hle-
dáte nové uplatnění? 

Staňte se hrdiny! Těmi, kdo nabídne svůj čas 
a energii dítěti s autismem. Pomozte jejich rodi-
čům odpočinout si. Věnujte svůj volný čas dítěti 

s autismem – ať už pár hodin, den či víkend. Díky 
vám získá dítě s autismem nové podnět a zážitky. 
Jeho rodičům umožníte věnovat chvíli času sobě, 
partnerskému vztahu, dalším dětem, zajistit v klidu 
nákup, úklid domácnosti. Prostě to, na co v důsled-
ku péče o dítě s autismem nemají prostor.

Poznejte svět z jiné perspektivy!
Přihlásit se můžete zde: https://mikasazs.cz/ho-

mesharing-hostitel/ nebo volejte Pavlu Solnickou 
na čísle 737 355 123.

PhDr. Michal Panáček, PhD., ředitel MIKASA z.s

Policie ČR informuje 

darujte svůj čas!
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Podzim je roční období, kdy je mnoho rostlin 
ve fázi vegetačního klidu. To znamená, že obvykle 
nerostou, ale místo toho si dávají pauzu na zimu. 
Během této doby je důležité své rostliny sledovat.

Umělá inteligence se nevyužívá pouze v oblasti 
vědy a matematiky, ale také v oblasti zahradnictví.

Žáci dostali za úkol zjistit, jak se nejlépe starat 
o rostliny na školních chodbách pomocí umělé in-
teligence (AI). Ve spolupráci s AI zjistili, aby rostliny 
byly zdravé, potřebují sluneční světlo, vodu a hno-
jivo.

Také se dozvěděli o důležitosti péče o rostliny 
a různých způsobech, jak toho dosáhnout.

Žáci využili AI a namalovali školu, která by byla 
plná rozkvetlých květin.

Mgr. Šárka Juřicová

Také děti 3.B si projektovým dnem „Barevný 
státní svátek – 28. říjen“ připomněly význam oslav 
výročí založení samostatného československého 
státu. Zapojily se do celoškolní akce Den vlajky, kdy 
se oblékly do barev trikolory. Seznámily se s historií 
vzniku naší státní hymny, státní vlajky i s osobností 
našeho prvního prezidenta samostatného Česko-
slovenska s T.G. Masarykem.

Děti se velmi aktivně zapojovaly do všech akti-
vit, které se prolínaly všemi vyučovacími předměty 
a zjišťovaly informace z našich dějin.

Mgr. Alice Gorelová, tř. učitelka

„Lid bez znalosti své historie, původu a kultury, 
je jako strom bez kořenů.“

Marcus Garvey
Zamysleme se....

Vnímáme historicky významné dny nebo se pro 
nás staly jen dnem volna??? 

Víme, proč jsou vyvěšené vlajky nebo nás pouze 
zajímá, jestli je v obchodě zavřeno nebo otevře-
no???

Jsem šťastná a zároveň pyšná, že super parta 
deváťáků se nebála, za mě dost těžkých témat, ja-
kou jsou vznik Československa nebo připomenutí 
si historie 1. a 2. světové války k uctění památky vá-
lečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu 

barevná škola v roce 2050 v 5. b  barevný státní svátek – 28. říjen 

den veteránů 

ZáKladní a mateřsKá šKOla PalKOVice
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a připravila si pro své spolužáky zábavné a zároveň 
vzdělávací soutěže, či interaktivní vyprávění o těch-
to historicky významných obdobích v dějinách ne-
jen České republiky.

Věřím, že jsme na správné cestě. Škola nemá na-
učit jen kvanta informací, ale také dovednosti, které 
budou děti potřebovat celý život. Schopnost do-
hledat, spolupracovat v kolektivu nebo prezentovat 
svou práci. A to se našim nadšeným deváťákům 
podařilo! Snad jim přineslo radost, že mohli pře-
dat své vědomosti, obohatit, motivovat a inspirovat 
mladší spolužáky i ostatní spoluobčany prostřed-
nictvím zajímavé přednášky a besedy. 

Velký dík všem!
Mgr. Dita Volná

Dne 11. 11. 2022 pro-
běhl ve IV.A projekto-
vý den s názvem svatý 
Martin. Kdo to vlastně 
byl ten svatý Martin? 
Proč to všechno?

To jsme zjišťovali 
v rámci tohoto projektu. 
Nejdříve jsme si kladli 
otázky. K zodpovězení 
otázek nám posloužilo 
tzv. běhací čtení, pak 
došlo na skupinové 
vyhledávání informací 
z textu. Poté jsme si po-
mocí inkoustu a zmizí-
ku vytvořili hlavu koně. 
Následně jsme se vydali 
do školní kuchyňky, kde 
jsme si společně upekli 
svatomartinské rohlíčky 
(ořechové a povidlové). 
Čas, kdy se pečivo pek-
lo, jsme vyplnili diskuzí 
o tradicích a pranosti-
kách, které se k tomuto 
dnu vážou.

Děti se shodly, že 
se o svatém Martinovi 
dověděly mnoho nových informací. A i když sva-
tý Martin na bílém koni nepřijel, přesto jsme měli 
krásný den. Mgr. Kristýna Veličková

sv. martin – projekt iV. a 
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V pondělí 14. listopadu se ve škole konal Me-
zinárodní den nevidomých. My, žáci šestých tříd, 
jsme obsluhovali stanoviště. Tam si naši spolužáci 
z prvního i druhého stupně mohli vyzkoušet např. 
brýle simulující zrakové poruchy, psací stroj na 
Braillovo písmo, hry pro nevidomé, přístroj roz-
poznávající barvy nebo například indikátor pro 
nepřelití hrníčku s nápojem. Někteří si dokonce 

mohli vyzkoušet chůzi poslepu pomocí bílé hole 
po školní chodbě. 

Děkujeme paní učitelce Volné, která zařídila 
zapůjčení pomůcek od spolku SONS (Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých z Frýdku
-Místku).

Antonie Spěváková a Šárka Bednářová, 6. A

den nevidomých 
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V hodině češtiny se aktuálně se sedmáky věnu-
jeme dramatu. Povídali jsme si o době antiky, jak 
tehdy vypadalo divadlo, jaké divadelní hry se hrály 
a jak vypadali tehdejší herci. Jeden člověk stihl za-
stat třeba i tři role/postavy najednou a potřeboval 
k tomu právě různé masky. Proto jsme se rozhodli, 
že si taky takové masky vyrobíme. 

Dětem se jejich výtvory velmi povedly. Už je 
zbývá jen dozdobit v hodině výtvarné výchovy 
a pak použít při dramatizaci nějaké divadelní hry. 
Budeme vybírat z tvorby největšího z dramatiků 
– Williama Shakespeara, tak se můžete těšit, co 
nacvičíme. 

Mgr. Ivana Zemanová a 7. třídy

Výroba masek antických herců 
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Během pátečního dopoledne 18. listopadu 
jsme si procvičili a obohatili znalosti angličtiny. Do 
školy za námi se svým divadelním uměním přijel 
Dr Klutz – rodilý mluvčí pocházející z Austrálie.

Nejen děti, ale i paní učitelky se pobavily u in-
teraktivního představení „The Cooking Show“, 
u kterého se více kouzlilo a smálo, než vařilo. Děti 
třetích a čtvrtých tříd si asi ještě dlouho budou pa-
matovat zaklínadlo „yum, yum, chewing gum“, po 
jehož vyřčení se v kuchyni děly neuvěřitelné věci! 

Starší děti si užily legraci u představení „The 

Mad Professor Show“. Ocitly se v laboratoři bláz-
nivého vědce a ten se svými pomocníky z publika 
prováděl šílené experimenty (raději nechtějte vě-
dět jaké).

Nebýt nás všech, byla by to taková one man 
show! Super, že se všichni zapojili a užili si to! Di-
vadlo je fajn a Shakespeare měl pravdu, když ve 
své jedné hře napsal: „All the world´s a stage, 
and all the men and women merely players.“ 

za učitele anglického jazyka Mgr. Dita Volná

english theatre 
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15. prosince se uskutečnilo školní kolo Konver-
zační soutěže v německém jazyce, zúčastnilo se 
ho osm žáků 9. třídy. Soutěžící si vyzkoušeli po-
slech (porozumění textu), několika větami se před-
stavili, odpovídali na otázky k vybraným tématům, 
popsali obrázek, reagovali na situaci, ve které se 
ocitli. Na třetím místě skončila Lucie Žídková (9. B), 
na druhém Adéla Krpcová (9. A) a nejlépe si vedl 
žák 9. A Vojtěch Staněk, který bude 1. února 2023 
reprezentovat naši školu v	 okresním	 kole ve 
Frýdku-Místku.

Mgr. Jitka Krpcová

Adventní čas klepal na 
dveře a s ním kouzelná 
doba očekávání, nadějí, 
rozzářených dětských očí 
a také tvoření.  A právě 
společnému tvoření byla 
věnována čtvrteční akce, na 
které se sešlo 18 prvňáčků 
se svými rodinnými přísluš-
níky – sourozenci, rodiči či 
prarodiči, aby si společně 
vyrobili adventní věnce. Pro 
všechny nadšené „tvořílky“ 
byl připraven materiál, oz-
doby i pomůcky, jídelnou se 
celou dobu linula vůně jeh-
ličí, skořice a badyánu a vi-
dět byla soustředěná práce, 
kreativní nápady i odvážné 
kombinace. Výroba věnce 
ale nebyla jediným cílem 
akce. Tím bylo také strávit 
společně čas příjemným 
povídáním, navázat nové 
kontakty a vzájemně se 
blíže poznat. To vše se, vě-
říme, povedlo a už teď pře-
mýšlíme, na co Vás nalákat 
příště.

Děkujeme všem účastníkům za příjemné odpo-
ledne a věříme, že si užili krásný adventní čas se 
svými nejbližšími.

Mgr. Martina Fatrdlová  
a Mgr. Martina Holovičová

Konverzační soutěž v německém jazyce 

Výroba adventních věnců 
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V předvánočním týdnu si naši žáci pod vede-
ním svých učitelů připravili vánoční koncert, kte-
rý se tentokrát uskutečnil na školních schodech. 
Děti si připravily nejen tradiční vánoční koledy, ale 
i moderní písně s vánoční tématikou a něco málo 
v angličtině. Závěr vystoupení pak ozdobila svou 

účastí palkovická rodačka Kaczi, která společně 
s našimi školáky zahrála a zazpívala své vánoční 
písničky. Všem účastníkům, organizátorům i Obci 
Palkovice děkujeme za krásné zpestření adventu.

Mgr. Milan Šponer

Mikuláši,	Mikuláši,
neber	s	sebou	čerty	radši,
vezmi	s	sebou	anděly,
ti	nám	něco	nadělí.

Na	svatého	Mikuláše,
neučí	se,
nezkouší	se,
špatná	známka	odpouští	se.

I na naši školu zavítal Mikuláš 
s čerty a anděly. Děti zazpívaly, 
některé se možná i bály. Pro 
každého byl odměnou dárek malý. 

Mgr. Milan Šponer

Zpívání na schodech 

mikuláš
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den klobouků 

V naší škole panovala 13. ledna dobrá a vese-
lá nálada. Žáci i učitelé tak trochu „porušili“ školní 
řád a pohybovali se v budově s pokrývkou hlavy. 
Pro dnešek je ale vše odpuštěno, ba naopak vítá-
no. Žáci se zapojili v hojném počtu a strávili celý 
den v nejrůznějších čepicích, kloboucích, hrncích, 
cednících, plyšácích, kyblících, krabicích, helmách 
a dalších …ích. 

Byly vyhodnoceny třídy s největším počtem 
klobouků (v procentech) a musíme vyzdvihnout 
třídy 2.A, 3.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B a 7.B, kde se zapojili 
opravdu všichni přítomní žáci. 

Děkujeme parlamentu školy za zorganizování 
akce a všem zúčastněným, že nezkazili legraci. 
Moc jsme si to užili. Těšíme se zase na příští akci. Mgr. Ivana Zemanová a Mgr. Dita Volná
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den popcornu 

Další akcí, kterou naplánoval školní parlament, 
jsme si zpříjemnili pátek 20. 1. 2023. Deváťáci na-
koupili tuny popcornu a litry lahodného moku, 
který trochu dotvořili dle vlastní fantazie, a vznikla 
z toho vynikající svačina pro celou školu. Někteří 
žáci přišli i opakovaně, tudíž soudíme, že to bylo 
výborné.

Finanční výtěžek bude věnován na adopci zví-
řete z ostravské zoo. Už teď můžeme přemýšlet, 
kterého tvora by si naše škola mohla osvojit. V ná-
sledujících týdnech proběhne školní hlasování, tak 
se těšte!

Děkujeme všem zúčastněným za podporu 
akce.

Mgr. Dita Volná, Mgr. Ivana Zemanová
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Okresní a krajské kolo ve stolním tenisu 

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme se vydali s deváťáky 
reprezentovat naši školu na okresní finále ve stolním 
tenisu, které se hrálo ve Frýdku-Místku a zúčastnilo 
se ho pět týmů. ZŠ Sedliště, FM i Frýdlant jsme po-
razili shodně 4:1 a bylo jasné, že o zlato se utkáme 
proti chlapcům ze ZŠ v Kozlovicích, kteří do té doby 
také vše vyhráli. V dramatickém souboji, kdy jsme 
se i dostali do vedení 2:1 na zápasy, prokázal soupeř 
větší zkušenosti a otočil stav na 2:4.

Chtěl bych všechny čtyři chlapce moc pochválit 
za přístup a maximální nasazení. Sami si dokázali, 
že mohou hrát vyrovnanou partii i proti hráčům, 
pro které je „pinec“ sport č. 1 a pořádně je potrápit. 

Vezeme stříbro, které nakonec také znamená 
postup, a to do krajského kola! 

V úterý 29. listopadu jsme se zúčastnili krajského 
finále, které se konalo v Opavě.

Naši chlapci se nejprve potkali s přeborníky 
Opavy a okresu Nový Jičín, kteří byli opravdu dobře 
nachystaní a sehraní. My je i přesto dokázali pot-

rápit, vzít jim set, donutit je k chybám. Nicméně se 
nám nepodařilo ze skupiny probojovat do semifi-
nále, a tak nás čekalo utkání o celkové 5. místo proti 
vítězi karvinského okresu – ZŠ Rychvald. Toto utkání 
rozhodly maličkosti, dokázali jsme dvakrát srovnat 
bodový stav, ale koncovka nám opět nevyšla.

I přes všechny překážky je potřeba vypíchnout 
to, že jsme se umístili na 6. místě v moravskoslez-
ském kraji, což je obrovský úspěch. 

Chlapcům bych chtěl velmi poděkovat, za pří-
stup a reprezentaci školy. I přes to, že za nás hrál 
bassebalista, hokejista, fotbalista a florbalista, tak 
pokud je člověk nadaný a všestranný, může se rov-
nat s kýmkoliv.

Mgr. Jakub Švrčina

Report z turnaje na TV Polar:
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/ce-
ly-ms-kraj/11000034634/deti-zase-zacinaji-sporto-
vat-dulezita-je-podpora-rodicu
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sobotní škola hrou 

V sobotu 5. listopadu jsme ráno vyrazili směr 
škola a tělocvična. Nevadilo, že je sobota, sešlo se 
nás na 70. Rozdělili jsme se do čtyř skupin podle 
věku a program mohl začít. Byly pro nás připrave-
ny čtyři stanoviště, na kterých jsme se během dne 
všichni vystřídali. 

Naše skupina začínala v tělocvičně zorbingový-
mi koulemi. Běhali jsme v obrovské kouli, žduchali 
se, kouleli se vzhůru nohama...Po hodině a půl str-
kání a padání jsme byli totálně unaveni, ale i tak to 
bylo super. Poté jsme vyrazili do druhé tělocvičny 
do Nerf arény. Rozdělili jsme se na dva týmy a boj 
mohl začít. Náš tým vyhrával, ale v posledním kole 

prohrál, škoda! Bylo to hlavně o přesnosti. Na závěr 
jsme si dali soutěž o nejlepšího střelce při střelbě na 
terč, ale odměněni byli všichni.

V poledne jsme se přesunuli do školy na písko-
vání, odpočinuli jsme si od fyzicky náročných disci-
plín, ale potrápili naše nervy a trpělivost. Za ty ner-
vy to ale stálo, každý si domů odnesl vypískovaný 
obrázek mandaly, který bude našim pomocníkem 
pro zklidnění mysli. Nakonec jsme se vypravili na 
ostrov Čeština, tam na nás čekaly nejen zábavné 
soutěže, ale dokonce jsme si odnesli i nové poznat-
ky z češtiny a vůbec to nebyla nuda.

Karolína a Michal 6.B
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Kantorský volejbal 

Okresní finále v přehazované 

V pátek 2. prosince se palkovický, učitelský, 
volejbalový tým zúčastnil prestižního turnaje na 
Střední škole řemesel ve Frýdku-Místku. Po dvou 
vítězstvích a dvou porážkách naši učitelé obsadili 
solidní 5. místo a všem tak patří dík za reprezenta-
ci školy i obce Palkovice.

Mgr. Milan Šponer

Ve čtvrtek 8. prosince jsme se s vybranými žáky 
z 5. ročníku vydali na okresní finále v přehazované, 
které se hrálo na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku.

Konkurence byla obrovská, celkem 9 škol se 
potkalo ve třech skupinách a los nám přiřadil 
opravdu těžké soupeře, jedním z nich byla i “ho-
kejová” ZŠ z Třince. Další zápasy jsme sehráli se ZŠ 
Kunčice p.O., a o konečné umístění ze ZŠ Ostravi-
ce a ZŠ Třinec-Koperníkova.

Z konečného 8. místa bych nedělal žádnou tra-
gédii. Jsem rád, že jsme se mohli takové akce zú-
častnit a vidět po letech Covidu tolik sportujících 
dětí na jednom místě. Už se těšíme na další akce 
a další sporty.

Mgr. Jakub Švrčina
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Zprávičky z Palkovické školičky
svatý martin přijel k nám

šachový turnaj 

V pátek 11. listopadu se na zahradě ZŠ v Palko-
vicích začali k večeru scházet rodiče s dětmi a paní 
učitelky z MŠ. Co za tím stálo? Skládání vojenských 
čepic či zdolávání překážkové dráhy na dřevěných 
konících? Malování barevnou křídou na chodníky? 
Nebo malování kamínku a házení podkovou? To-
hle vše si děti mohly vyzkoušet, ale to hlavní nás 
čekalo, až se slunce sneslo za obzory a školní za-
hradu obklopila temná tma zastřená tajemstvím. 

Z altánku ozdobeném kresby dětí a svítícími 
světýlky zazněl hlas, jimž bylo dětem sděleno, aby 
zkusily přivolat svatého Martina písní „Už Martin 
na bílém koni…“ a opravdu, krátce poté, co děti 
dozpívaly písničku a zazněly první slova legendy 
o svatém Martinovi, přiklusal bílý hřebec se svatým 
Martinem v sedle, oděným do červeného pláště 
a se stříbrnou vojenskou přilbou na hlavě. Ba do-
konce mu nechyběl meč. Jen jedna věc scházela, 
Martin stejně jako loni ani letos 11. 11. z nebeských 
výšin neposlal k zemi bílou pokrývku, ale slíbil, že 
do Vánoc to jistě napraví, což v prosinci opravdu 
splnil.

Poté, co si děti s rodiči poslechly legendu, kte-
rou si přibližujeme, jak je důležité pomáhat ostat-
ním lidem, a to nejen nejbližším členům rodiny, ale 
i těm, které třeba neznáme, ale naší pomoc zrov-
na potřebují, si děti s rodiči rozsvítily své lampióny 

Šachy jsou bezesporu nejlepší a zároveň nej-
rozšířenější sport, který procvičuje jeden z nejdů-
ležitějších orgánů v našem těle, mozek. Šachy vám 
sice nevybudují váš biceps nebo břišní svaly, ale 
určitě vám pomohou udržet nebo zlepšit dušev-
ní zdraví. A být bystré a dobré mysli není určitě 
k zahození.

A proto pod velením Šimona Němce z 9.B pro-
běhl 14. prosince odpoledne šachový turnaj pro 
zájemce naší školy. Nejlepší výkon a nádherný po-
hár, který Šimon sám vyrobil, získal David Lako-
mý ze 3.B. 2. místo obsadil Tomáš Káňa a 3. místo 
František Jaroš, oba z 9.A.

Borcům gratulujeme a všem šachistům děku-
jeme za účast.

Za parlament školy Mgr. Dita Volná



1/2023

27

a lucerničky, aby temnota byla prosvícena světlem, 
a to nejen na zahradě v tento večer, ale aby nám 
světlo lásky svítilo v naších srdcích každý den.

Ve světle lampiónu a v čele s Martinem na 
bílém koni jsme se v průvodu vydali směrem na 
zahradu MŠ pod Habešem. Tam nás čekalo milé 
překvapení. Zahrada byla okrášlena zářícími lucer-
ničkami, které děti vytvářely v MŠ. Naši nejmenší 
účastníci této okouzlující akce, zde potěšili svatého 
Martina básničkou: 

„Svatý Martin přijel k nám,
toho pána dobře znám.
Jede na svém bílém koni,
vločka vločku někdy honí.
 Někdy ale v blátě jede, 
s počasím on málo svede.
My se ale nemračíme, 
rohlíčky dnes posvačíme.“

Za odměnu si mohly děti koně pohladit a vy-
fotit se společně i se svatým Martinem. A co víc? 

Na všechny čekalo malé sladké občerstve-
ní v podobě svatomartinských rohlíčků, teplý čaj 
pro děti a káva pro rodiče. Tímto velmi děkujeme 
maminkám a babičkám za spolupráci a ochotu 
napéct svatomartinské rohlíčky. A také svatému 
Martinovi, který byl ochoten za námi do Palkovic 
přijet. Ze zahrady ozářeném světlem svíček a září-
cích úsměvů se tento večer ozýval dětských smích. 
A to mluví za všechno…

Učitelky MŠ Palkovice

mikuláš na myslíku a jarmark 
Zima přichází a přináší s sebou spoustu rado-

vánek nejen pro děti. Hned zkraje měsíce se vět-
šina dětí těší na nadělování spojené s příchodem 
Mikuláše, anděla a čerta. 

Letos jsme uskutečnili mikulášskou nadílku 
v tělocvičně na Myslíku. Na vystoupení dětí se při-
šli podívat rodičové a prarodičové, kteří se těšili 
na to, až konečně uvidí to svoje dítko přednášet, 
zpívat či tančit. Děti předvedly, co se naučily. Písně 
o zimě a o Vánocích, také básně, a nakonec dva 
tanečky. Paní učitelky pomohly se zpěvem, recitací 
i hrou na klávesy.

Dospěláci nešetřili potleskem a děti se těšily ze 
sladké odměny v podobě čokolády. Přišel také Mi-
kuláš se svým doprovodem a myslím, že čert opět 
odešel s prázdnou.

Druhý den, byla to sobota, začal v Palkovicích 
vánoční jarmark. Všude byly stánky s vánočním 
zbožím a také podium, na kterém děti vystupo-
valy. A teď tady nebyli jen rodinní příslušníci, ale 
i obyvatelé Palkovic. O to více se děti snažily. S hla-
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maškarní karneval 
Dne 22. 1. 2023 se v odpoledních hodinách 

uskutečnil v zrekonstruované Restauraci pod 
Habešem maškarní karneval. Spolek rodičů při 
Základní škole v Palkovicích uspořádal společně 
s Pionýrskou skupinou Miloše Sýkory bál rozlič-

ných masek se zábavným programem pro žáky 
prvních až třetích tříd. Personálu restaurace dě-
kujeme za výborné občerstvení, které pro taneč-
níky a jejich rodiče připravili.

Bc. Jana Ručková, místopředsedkyně spolku  

sitostí jim pomohl nainstalovaný 
mikrofon. Na jarmarku vystupovaly 
i děti ze Základní školy Palkovice 
a různé kapely.    

V úterý chodil Mikuláš s čertem 
a andělem v Palkovicích a zastavil 
se také v naší mateřské škole. Děti 
se na tak vzácnou návštěvu moc 
těšily, připravily si i krátký program. 
Mikuláš četl z „Knihy hříchů“ a děti 
slibovaly na mikulášskou berli, že 
se polepší.  Mikulášovi poděkovaly 
za dobroty a pozvaly ho na příští 
rok zase. Sliby se přece musí plnit. 
Příští rok uvidíme. Naší návštěvě se 
líbil dětmi připravený program. 

A to nejkrásnější nakonec. Den 
s datem 13. 12. pro někoho zna-
mená nějaké neštěstí. Pro děti ze 
tříd „Hvězdička“ a „Motýlek“ zase 
radost a těšení se na odpoledne, 
protože do třídy přišly maminky 
a přišel i tatínek. A proč? S paní učitelkou totiž 
naplánovaly „vánoční dílny“. Vařil se čaj, připravi-
lo se zdravé mlsání nejen pro děti. Na stolečcích 
byly připraveny vzorky vánočních ozdob, které 
si děti mohly s rodiči vyrobit. Například andílky, 
svícny, vánoční hvězdy, přáníčka. Do společného 

tvoření zněly vánoční koledy a všem bylo moc 
hezky, protože jsme se takhle viděli po dlouhé 
době.

V novém roce 2023 přejí hodně zdraví vaše děti 
a paní učitelky.

Učitelky MŠ Palkovice
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soutěž škol ve sportovní gymnastice 

Dne 29. listopadu 2022 se 
děvčata z našeho oddílu spor-
tovní gymnastiky zúčastnila zá-
vodu škol. Tento závod se ko-
nal na Gymnáziu Petra Bezruče 
ve Frýdku – Místku. Naši školu 
jely reprezentovat dvě druž-
stva. Družstvo první kategorie 
(1. – 3. třída) ve složení Rozá-
lie	 Vahalíková,	 Anna	 liško-
vá,	 Nikol	 Mališová	 a	 Anna	
Seibertová. A družstvo druhé 
kategorie (4. – 5. třída) ve slo-
žení Tereza	 Skarková,	 Nela	
Řezníčková,	Barbora	Fukalo-
vá	a	Julie	Haraštová. 

Tohoto závodu jsme se zú-
častnili po delší odmlce, avšak 
s velkým nasazením. Před zá-
vodem jsme všechny tréninky 
pečlivě věnovali přípravě. Zá-
vod probíhal formou trojboje, 
což znamená prostná (kobe-
rec), přeskok a hrazda. Body ze 
všech tří disciplín se sčítaly pro 
jednotlivce i celé družstvo. 

Děvčata se velice snažila, 
což se potvrdilo při vyhlašo-
vání výsledků. Družstvo první 
kategorie se umístilo na krás-
ném 3.	místě a družstvo dru-
hé kategorie se umístilo těsně 
pod stupni vítězů na pěkném 
4.	místě.

Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci jak 
školy, tak oddílu sportovní gymnastiky a přejeme 
jim mnoho úspěchů do dalších závodů. Za oddíl sportovní gymnastiky Petra Vyvialová

informace pro zájemce  
o sportovní gymnastiku a oddíl rodičů a dětí

Oddíl sportovní gymnastiky z důvodu naplněné kapacity nepřijímá v současné době 
nové členy. Totéž platí pro oddíl rodičů a dětí při TJ Sokol Palkovice.
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KultuRa

Pozvánka na obecní ples 

Obec Palkovice pořádá v tradičním termínu po-
slední únorovou sobotu 25. 2. 2023 obecní ples, 
který se tentokrát potáhne v rytmu 60. a 70. let. 
V rámci večera se můžete těšit na vystoupení 
jednoho z nejlepších evropských imitátorů Elvise 
Presleyho Vladimíra Lichnovského. Samozřejmos-
tí bude přivítání hosteskami, plesová fotostěna 
a půlnoční tombola. Na baru budou připraveny 

dobové speciality a míchané nápoje v retro sty-
lu. K tanci a poslechu vám zahraje kapela Bacar-
di. Již tradičně doporučujeme stylový dress code, 
přičemž nejvkusnější páry budou oceněny. Plaká-
tek s pozvánkou najdete také na zadním přebalu 
těchto listů. Těší se na vás pořadatelé.

Kulturní komise
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Vzpomínka na první Obecní dožínky

Letos to bude již 20 let, kdy jsme v Palkovicích 
zahájili tradici Obecních dožínek. Začínali jsme 
skromně. Před tělocvičnou, v místech, kde dnes 
stojí fotbalové šatny jsme postavili zapůjčený stan, 
kde se vešlo cca 300 – 350 návštěvníků. Jako pódi-
um nám posloužilo pojízdné pódium z přestavěné 
vlečky. Také program byl skromnější. Vystupova-
ly převážně spolky a kulturní skupiny z Palkovic 
a okolních obcí. 

Za těch 20 let prošly naše dožínky určitým vý-
vojem. Začalo přibývat návštěvníků, takže jsme se 
přesunuli na volnočasovou plochu za tělocvičnu. 

Také program jsme postupně obohatili o známé 
umělce – např. u nás vystoupili Michal David, Věra 
Špinarová, Peter Nagy, Kamil Střihavka, Marcela 
Holanová, Hana Zagorová, skupina Olympic, Leoš 
Mareš a řada dalších.

O tom, kdo vystoupí letos se můžete dočíst ve 
slově místostarosty. Podrobný program a také sle-
vové kupóny vám přineseme v některém z dalších 
čísel Palkovických listů.

Pro ilustraci přinášíme plakát z prvních Obec-
ních dožínek. 
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Rozhovor s Kaczi

Jmenuje se Kateřina Kouláková, ale všich-
ni ji znají jako KACZI. Je českou zpěvačkou, pís-
ničkářkou, textařkou, hudební skladatelkou a mul-
tiinstrumentalistkou. Narodila se ve Frýdku-Míst-
ku, celá její rodina však pochází z Palkovic. Po ma-
turitě na ekonomickém lyceu, uvažovala nad tím, 
kam bude směřovat její další cesta, a tak si podala 
přihlášku na JAMU, což sice nevyšlo, na druhou 
stranu tam navázala přátelství, které trvá dodnes. 
Začala studovat na Katedře rekreologie na Univer-
zitě Palackého v Olomouci, v roce 2013 pak na-
stoupila na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze se 
zaměřením na populární a jazzový zpěv. Je milov-
nicí přírody, horské turistiky, cestování a kempo-
vání. Hudba je pro ni prací i koníčkem, za což je 
neskutečně ráda.

Jak	vzniklo	tvoje	umělecké	jméno	KACZI?
Nějakou dobu jsem vystupovala pod svým 

jménem a příjmením, ale pak jsem jednou vystu-
povala v zahraničí a došlo mi, že mé celé jméno 
je dlouhé a těžce zapamatovatelné. A navíc cizin-
ci absolutně neuměli vyslovit písmeno ,,ř“ v mém 
jménu Kateřina. (smích) Takže můj pseudonym 
vlastně vznikl díky buskování, což je hraní na ulici. 
Doma mě oslovují Kačo, Kači, což je mi přirozené, 
a tak vzniklo mé umělecké jméno. Navíc se KACZI 
neskloňuje, což vnímám jako výhodu. A velmi se 
mi líbí, že můžu říct, že to “cz“ uprostřed znamená, 
že jsem zástupce České republiky. Zároveň mám 
velmi blízko k Polsku, polština je mi sympatická… 

Vím,	že	pocházíš	z	hudební	rodiny.	Nenapad-
lo	tě	někdy,	že	se	ve	svém	životě	budeš	věno-
vat	něčemu	jinému	než	hudbě?	

Začínala jsem v Sagaru, rodinné kapele, která 
mě v podstatě hudebně vychovala. Za tuto zkuše-
nost jsem vděčná. Prošla jsem si s ní různými zá-
bavnými akcemi, koncerty, což pro mě byla úžasná 
a nejlepší škola. Pořád jsem ale vnitřně cítila, že 
se chci věnovat vlastní hudbě. Nikdo mě neznal 
a já musela nějak začít, a tak jsem se rozhodla, že 
zkusím buskování. Ulice dá člověku opravdu hod-
ně – je tvrdá a stojíte tam před těmi lidmi opravdu 
úplně “nazí“. Odmalička jsem cítila, že jsem zpě-

vačkou, s tím se jedinec, duše, asi rodí. Mým snem 
bylo, abych mohla lidem dělat hudbou radost 
a rozdávat jim skrze své písně energii. Postavit se 
před lidi je pro mě pocit absolutní nirvány, a když 
pod tím pódiem ještě někdo stojí, tak je to úplně 
super! (smích)

Na	 pódiu	 působíš	 hodně	 energicky	 a	 sršíš	
dobrou	 náladou,	 ale	 co	 když	 zrovna	 nemáš	
svůj	den?

To se samozřejmě někdy stane. Každého z nás 
občas něco trápí nebo mu není zdravotně nejlépe. 
Proto si myslím, že by měl člověk dbát na svou 
životosprávu, aby byl co nejvíc v pohodě. Takže 
určitě není nejlepší nápad pařit do rána, když vás 
na druhý den čeká vystoupení. Někdo to zvládá, já 
už ne! (smích) Je to riziko každého povolání, vní-
mám to i u jiných profesí, kde je kontakt s lidmi. 
Vnímám to tak, že ode mě lidé očekávají pozitivní 
energii, kterou chci publiku vždy dát… Když při-
jdou lidé, kteří se těší, chtějí mě slyšet, to pak člo-
věk na všechno negativní zapomene…

ROZHOVOR
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Máš	vystudovanou	hudební	konzervatoř,	 jak	
vzpomínáš	na	studijní	léta?

Úplně nejlíp! Nedávno jsem byla v Praze 
a nostalgie ve mně vyvolala všechny ty vzpo-
mínky, jak jsme chodívali z hodin, jak jsme se 
potkávali s přáteli, jak jsme se hodiny a hodiny 
dokázali spolu bavit o muzice. Toto období bylo 
hodně o sdílení, chození na koncerty, i profesoři 
byli úžasní. Na půdě školy jsem nasála spoustu 
informací, ze kterých čerpám dodnes a zároveň 
jsem zde navázala velké množství kontaktů, hu-
dební svět je totiž taková malá vesnička. V Pra-
ze to mám celkově ráda, je to úplně jiný svět. 
Pamatuji si, jak jsem tam tenkrát přijela, hotový 
mistr světa omeleta, člověk zjistil, že vlastně vů-
bec nic neumí, ale vůbec nic. A tak jsem s poko-
rou sklopila uši a naslouchala všemu, co ke mně 
přicházelo…

Kromě	 zpívání	 a	 koncertování	 také	 učíš	 lidi	
zpívat.	Je	o	hodiny	zpěvu	velký	zájem?

Nemám na to už moc časovou kapacitu, tak se 
tím ani příliš nechlubím. Ale teď už mám oprav-
du pocit, že bych mohla někomu dalšímu předat 
něco ze sebe. Nasbírala jsem nějaké zkušenosti, 
zhruba vím, co a jak a zároveň ve zpěvu jsem si 
jistá v kramflecích, což je obrovská svoboda. A na-
víc mě velmi těší, když ty moje hodiny někoho po-
souvají dál. Stačí, když si vzpomenu na sebe, jakou 
jsem měla touhu a vášeň na sobě pracovat a jak 
jsem byla šťastná, když se to po malých krůčcích 
dařilo. Hlavně práce na sobě je nekončící proces, 
protože i teď mám co zlepšovat, takže makám na 
sobě neustále. Jak řekl Albert Einstein: ,,Genialita 
je 1 % talentu a 99 % tvrdé práce.“ I ve škole jsme 
se učili, že v jazzu se prosadili ti, co na sobě tvrdě 
dřeli. Lidé si často myslí, že je to o nějakém daru či 
obrovském talentu, ale spíše je to o tom, kdo má 
tu houževnatost, cílevědomost a obrovskou píli. 
U mě cítím, že byl ten progres jen díky nepřetržité 
píli, samozřejmě, že jsem dostala něco do vínku, 
ale od třinácti let chodím na lekce zpěvu a pracuji 
na sobě každý den!

Dá	se	naučit	zpívat	každého	člověka?
Vědecky je prokázáno, že ano. Zároveň si však 

myslím, že je to i o trpělivosti učitele a studenta. 
(smích) Nikdy není pozdě začít, ale já přiznávám, 
že to s mou pedagogickou trpělivostí není úplně 
nejlepší a baví mě pracovat s talenty, které můžu 
rozvíjet. Intonovat se dá naučit každého, ale je to 
opravdu na velmi dlouho…

Na	jaké	hudební	nástroje	hraješ?
Začala jsem hrát na piano, tam si myslím, že 

mám i největší možnosti. Pak jsem se chtěla naučit 
na kytaru, vždycky jsem chodila za tátou, ať mi za-
hraje nějaké písničky a tím mě i učil. No a pak moje 
velká vášeň a touha začít s akordeonem, v tomhle 
případě mě inspiroval děda, který si přál, ať mu 
zahraju na tento hudební nástroj na sedmdesá-
tých narozeninách. Nějakých pět let jsem chodila 
už na ZUŠ, k tomu poslouchala Radůzu, vnímala 
jsem ji jako vzor. Na akordeonu mě přitahuje ta 
jeho svoboda a zároveň to, že dokáže pobavit kaž- 
dou generaci, ať už děti, dospělé či seniory. Cítím 
tam to vyjádření sebe sama! A samozřejmě ne-
smím zapomenout na ukulele, které s sebou vždy 
vezu, když někde cestuji. Víš, kde jsem se na tento 
nástroj naučila? V Izraeli na poušti. (smích) Nyní si 
začínám hrát s perkusemi, konkrétně djembe, tj. 
dřevěný buben pocházející z Afriky. Je to pro mě 
meditativní nástroj.

Dříve	 jsi	 hodně	 hrála	 na	 ulicích	 evropských	
měst.	Kde	jsi	například	hrála	a	jak	na	to	vzpo-
mínáš?	

Úplně poprvé jsem hrála v Praze s kamarád-
kou, kde jsme se seznámily s jedním buskerem, 
který cestoval po celém světě, tímto způsobem si 
i vydělával peníze. My jsme se přidaly k němu, byl 
to zážitek, pak jsme si šli někam sednout a bavili 
se o životě a snech… My jsme vyprávěly o svých 
a já mu pak tenkrát řekla, že si vlastně žije svůj sen, 
a že já bych po tom taky moc toužila, že bych se 
chtěla hudbou živit a rozdávat tak lidem radost. 
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A to byl vlastně jakýsi klíčový moment pro mě. 
A tak jsem pak zkusila vystupovat v Rakousku ve 
Vídni, v Grazu, Berlíně – tam jsem ale moc dlouho 
nevydržela, protože mě chytli policajti. Dále pak 
v Edingburghu, Krakově či v Japonsku.

Jaké	to	pro	tebe	bylo,	postavit	se	na	ulici	a	za-
čít	hrát?

No těžké! Strašně těžké! Nejtěžší je asi otevřít 
ten futrál, protože podvědomě to je pořád spjaté 
s tím, že člověk žebrá. Takže se člověk musí pře-
moct a vystoupit ze své komfortní zóny. Pořád 
jsem si opakovala: ,,Buď silná, máš na to!“ Ale 
ta emoce, když ten futrál nakonec otevřeš a za-
čneš, to se asi nedá ani popsat. Lidé pak začali 
přicházet a někteří mi zůstanou v paměti navždy. 
Třeba jeden rakouský pár, zůstali mými fanoušky 
dodnes, a dokonce finančně podpořili mé album 
Nahá. Takové momenty mě velmi těší a jsou pro 
mě velmi silné!

Vydala	ses	 i	do	Santiaga	de	Compostela,	že?	
Kolik	kilometrů	jsi	ušla	a	za	jak	dlouho?	Co	ti	
tato	pouť	dala	a	proč	ses	pro	ni	vlastně	roz-
hodla?

Jsem cestovatelská duše, vždycky jsem byla 
do světa a tohle pro mě byla výzva. Chtěla jsem 
si ověřit svoje schopnosti, jestli se o sebe umím 
postarat, poradit si s krizovými okamžiky, nebát 
se někoho o něco požádat… Tato cesta pro mě 
neměla proto až tolik duchovní charakter jako 
možná pro jiné. Měla jsem tenkrát po škole, byla 
jsem sama a řekla jsem si, tak proč ne. V té době 
jsem se věnovala spoustě věcí, balancovala jsem 
mezi tím vším a na té cestě jsem měla hromadu 
času přemýšlet o tom, co vlastně doopravdy chci. 
Předtím mě to táhlo všude, chtěla jsem zkusit to 
i támhleto, ale uvědomila jsem si, že, musím dělat 
jen jednu věc, abych ji dělala na 100 %. A tak jsem 
do toho pak v roce 2019 naplno šlápla a vydala EP 

Polonahá. A kolik jsem ušla? Celkem asi 400 km 
a cestou zpátky jsem stihla ještě buskování v Bar-
celoně. Zvládla jsem to zhruba za necelých čtrnáct 
dní. A co mi to dalo? Že být sám sebou, potkávat 
lidi, sdílet a zajímat se o sebe navzájem je moc 
důležité!

A	 jak	 to	bylo	 s	 tvou	cestou	ze	Španělska	na	
vyhlášení	výsledků	ankety	na	Cenu	Jantar?

Tak k tomu se váže jedná vtipná historka. Do-
zvěděla jsem se, že jsem nominovaná a bylo to 
pro mě něco neskutečného. Tak jsem si honem 
přebukovala let, ale tím, jak jsem byla taková 
rozrušená z toho, tak jsem se spletla a místo 
27. února jsem klikla na 27. března. Ale pak jsem 
se v ten den odletu vzbudila v pět hodin ráno 
a intuice mi říkala, ať se na tu letenku ještě podí-
vám. Tak jsem pokračovala ještě dál na Finisterru 
(tzn. Konec světa) a našla si novou letenku a vše 
jsem stihla … (smích)

Jak	hodnotíš	po	hudební	stránce	uplynulý	rok	
2022?

Hodnotím ho jako velmi příznivý, navíc v kon-
trastu s předešlými dvěma roky klidu. V roce 2019 
jsem se začala více prosazovat, a pak přišel covid, 
který mě do jisté míry zastavil. Díky tomu covi-
du jsem ale začala vystupovat třeba na Lysé hoře, 
a tak jsem zase měla více času být v kontaktu 
s přírodou a přemýšlet. Tato sezóna pro mě byla 
zatím nejúspěšnější, měli jsme mnoho koncertů, 
kromě jednoho víkendu jsem hrála každý víkend 
od května do září a toho si moc vážím. A taky jsem 
ráda, že to všechno, co jsem tomu zpěvu a hraní 
od malička věnovala se mi zúročuje a sen živit se 
hudbou se mi tak splnil.

Co	bys	poradila	těm,	co	by	se	chtěli	ve	svém	
životě	živit	hudbou?

Nepřestávej! Nepřestávej si věřit, nepřestávej 
na sobě makat, nepřestávej se zajímat, nepře-
stávej se rozvíjet a věř sám v sebe a měj odvahu. 
A když to budeš dělat s láskou, tak to bude určitě 
fungovat!

Co	bys	popřála	čtenářům	do	nového	roku?
Hlavně zdraví, protože to je to, na čem opravdu 

záleží. Buďme naplnění láskou a žijme přítomným 
okamžikem. Přeji, ať jste spokojení, obklopeni ra-
dostí a srdečnými lidmi.

PhDr. Nikol Kulová
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Přehoupli jsme se sice do nového roku, ale 
musíme se ještě vrátit k roku loňskému. Na stře-
du 23. listopadu byla po dvou letech plánována 
výroba adventních věnců z vlastního doneseného 
materiálu, ale byli jsme velmi zklamáni nezájmem 
o tuto akci, protože žádný „výrobce“ se nedostavil.

Nižší účast jsme zaznamenali i na předvánoč-
ním posezení s jubilanty Obecního úřadu ve stře-
du 7. prosince, kterého se zúčastnilo 76 seniorů. 
Po představení jubilantů předsedkyní komise pro 
občanské záležitosti a krátkých proslovech sta-
rosty a předsedy našeho klubu se ujal kulturního 
programu dětský folklorní soubor Valášek z Kozlo-
vic, který svou hrou a zpěvem doplnil volnou kon-
verzaci přítomných jubilantů i dalších návštěvníků. 
Závěr celého společenského podvečera patřil tra-
dičně bohaté tombole.

Poslední akcí výboru klubu bylo předsilvestrov-
ské posezení s rodinnými příslušníky a několika 
nejaktivnějšími členy, kde jsme zhodnotili naši čin-
nost během uplynulého roku.

Více jsme toho v loňském roce již nestihli.

a co nás čeká?
V letošním roce oslavíme 40. výročí založení 

našeho klubu a tomu přizpůsobíme i náš celoroční 
plán práce. Některé akce i termíny však zůstanou 
zachovány, takže pro začátek roku připravujeme 
na středu 15. února výroční členskou schůzi dopl-
něnou o filmové představení a ve středu 8. března 
tradiční oslavu Mezinárodního dne žen.

společenská rubrika
V měsíci únoru oslaví své půlkulaté životní ju-

bileum paní Jiřina Kolibová a v březnu pan Jaro-
mír Ondračka, oba z Palkovic. Oběma oslavencům 
přejeme k jejich narozeninám dobrou životní i ro-
dinnou pohodu, pevné zdraví a optimismus.

za výbor Senior klubu Jiří Bužek

seniorské bilancování 

seniOR Klub
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sPORt

Oddíl tenisu/badmintonu tJ sokol Palkovice 

V loňském roce jsme si připomněli 30 let od 
založení tenisového oddílu. Budovatelské počát-
ky, následné ustrnutí, útlum činnosti, nový impulz 
k vybudování multifunkčního sportoviště a znovu-
vzkříšení samotného tenisového oddílu. 

Dnes při vstupu do další dekády již víme, že 
s téměř 60 členy oddílu jsme schopni při nasazení 
vlastního úsilí uchovat sportoviště a samotný te-
nis dalším generacím. Naším cílem je i nadále po-
skytovat místním lidem sportovní vyžití a uchovat 
sport dostupný široké veřejnosti.

V loňském roce se nám podařilo zajistit finanč-
ní prostředky na pokrytí části nezbytných nákla-
dů souvisejících s údržbou, provozem, vybave-
ním a možností uspořádání celoročních tréninků 
a dvou letních týdenních sportovních kempů. 

Poděkování patří obci Palkovice, společnosti 
OKD – Nadaci Srdcovka, Národní sportovní agen-
tuře, Moravskoslezskému kraji, České unii sportu, 
Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj ven-

kova-Mas Pobeskydí, včetně ochotných oslove-
ných podporovatelů, kteří vlastní pílí či financemi 
přispěli na samotnou činnost a materiální zabez-
pečení.

Pro letošní období chystáme obnovu lajnování 
k možnosti využití sportovní plochy sílícího počtu 
zájemců o hru nohejbalu, s jarem přijdou nové 
tréninkové termíny určené dětem a na letní mě-
síce chystáme sportovní kempy zaměřené stejně 
jako v předešlých létech na hru tenisu a korfbalu.  
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V současném zimním období se mohou při-
pojit další zájemci ke hře badmintonu ve vyhra-
zených časech vždy v úterý od 19-21 hod a v ne-
děli od 17-20 hod. Hrajeme smíšené čtyřhry bez 
rozdílu věku pro radost z pohybu. Stačí přijít, bez 
ostychu a v jakékoli výkonnosti. Začátky jsou těžké 
a všichni co již chodí rádi předají své zkušenosti 
a dovednosti začínajícím hráčům.

V letošním roce uchováme díky zajištění financí 
z grantů shodné neměnné ceny za pronájem kurtů 
i členské oddílové příspěvky. (100/50 Kč/hod/ kurt 
pro nečleny, oddílové příspěvky 800/500Kč/rok od 
a do 18 let). Stejně tak zůstává neměnný systém 
rezervace tenisových kurtů prostřednictvím www.
tjsokolpalkovice  online rezervace.  

Jediné, co se pro letošní rok změní je kód ban-
ky účtu TJ Sokol Palkovice, a to z důvodu sloučení 
bank. Nové číslo sloužící jak k úhradě pronájmu, 
tak i členských příspěvků je 1020405763/5500	
Raiffeisenbank.	
Neváhejte,	začněte	sportovat,	využijte	vý-

hod	 členů	 oddílu,	 přijďte	 mezi	 nás	 a	 pojď-
me	společně	trávit	čas	aktivním	pohybem	ke	
zdravému	 životnímu	 stylu.	V	případě	upřes-
ňujících	informací	využijte	telefonického	kon-
taktu	608	46	86	23.		
S	přáním	plného	zdraví	v	roce	2023	se	na	

vás	 těší	 členové	 oddílu	 a	 organizační	 výbor	
oddílu	tenisu/badmintonu	TJ	Sokol	Palkovice.

Mgr. Petr Gřes, místopředseda  
oddílu a TJ Sokol Palkovice    

Krátká informace oddílu kopané tJ sokol Palkovice

Končící první měsíc roku 2023 je ideální příle-
žitostí k ohlédnutí se za rokem minulým. Jaký byl 
tedy ten uplynulý fotbalový rok? Pro palkovický 
fotbal to byl rok velice úspěšný. Muži se stali pře-
borníky okresu a postoupili do krajské soutěže. 
Povedlo se po tak dlouhé době to, o co usilovalo 
několik fotbalových generací. Věřme proto, že pal-
kovický fotbal tak začal psát novou kapitolu své 
dlouhé fotbalové historie.

Fotbal má v Palkovicích dlouholetou tradici. 
Vyrostla tady řada výborných hráčů, mládežnická 
družstva patřila po mnoho let ke špičce okresu.  
Dnes je ale, bohužel, situace jiná. Nemáme svá 
vlastní žákovská či dorostenecká družstva. Z dů-
vodu nedostatku hráčů jsme se v minulosti museli 
spojit s družstvy sousedních Fryčovic. Družstvo 
starších žáků skončilo po podzimu v Krajské sou-
těži na 9. místě, mladší žáci rovněž v KS jsou zatím 
devátí. Společné dorostenecké družstvo se v KS 
umístilo po podzimu na 11. místě. 

V září loňského roku jsme opět „uvedli v život“ 
družstvo starší přípravky (ročník 2012, 2013), které 
začalo hrát soutěžní zápasy v rámci okresního pře-
boru přípravek. 

Funguje nám i mladší přípravka (ročník 
2014, 2015), ale ta zatím není v okresních soutě-
žích zapojena. Obě přípravky navštěvuje okolo 
25 dětí, chlapců ale i děvčat. Ukazuje se, že nedo-
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statek nových mladých fotbalistů není problémem 
pouze našeho oddílu. Obdobná situace je v celém 
fotbalovém hnutí. Druhou velkou překážkou vět-
šího rozvoje mládežnické kopané v Palkovicích je 
i nedostatek trenérů. Tato činnost je nyní i hono-
rována, a proto bych chtěl tímto způsobem apelo-
vat na všechny z vás, které by práce s dětmi mohla 
bavit, přijďte nám s tréninky našich dětí pomoci. 
Dá se říct, že podmínky pro kopanou jsou nyní 
v Palkovicích nadstandartní. Mladší přípravka má 
své tréninky vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 16 ho-
din, starší přípravka pak vždy v pondělí a ve středu 
od 15.30 do 17 hodin. V nepříznivých klimatických 
podmínkách v prostorách tělocvičny, v letním ob-
dobí na travnatém hřišti.

Jsme si plně vědomi, že výsledky nepřijdou 
samy. Podmínkou je lepší a daleko užší spolu-
práce se školami v nejbližším okolí, organizování 
letních fotbalových kempů, pořádání turnajů pro 
jednotlivé věkové kategorie. Jen tak se nám může 
podařit, aby aktuální úspěchy dospělého fotbalu 
měly trvalý charakter a mladí fotbalisté tak plynule 
navazovali na své dospělé vzory.

Ještě jedna informace. Muži oddílu kopané TJ So-
kol Palkovice zahájili přípravu na jarní sezónu. V prv-
ním utkání Okresního poháru porazili na pokutové 
kopy FC Kozlovice po nerozhodném výsledku 5:5.
V dalším kole 5. února hrajeme s TJ Tošanovice. 
Více informací na fkpalkovice.wixsite.com/fotbal.

Za oddíl kopané Vlastimil Martínek

15.	kolo	 Sobota 
25.3. 15:00 Palkovice  - Vlčovice

16.	kolo	 Sobota 
1.4.  15:30 Fryčovice - Palkovice		

17.	kolo	 Neděle 
8.4. 15:30 Palkovice – Starý Jičín

18.	kolo	 Sobota 
15.4. 16:00 Veřovice  - Palkovice

19.	kolo	 Sobota 
22.4. 16:00 Palkovice - Trojanovice

20.	kolo	 Sobota 
29.4. 16:00 Ostravice - Palkovice	

21.	kolo	 Sobota 
6.5.  16:30 Palkovice - Klimkovice

22.	kolo	 Sobota 
13.5. 16:30  Skotnice -	Palkovice		

23.	kolo	 Sobota 
20.5. 17:00  Kopřivnice - Palkovice	

24.	kolo	 Sobota 
27.5. 15:00  Staříč - Palkovice	

25.	kolo	 Sobota 
3.6.   17:00 	Palkovice - Stachovice

26.	kolo	 Neděle 
11.6. 17:00 Jeseník n.O. - Palkovice		

14.	kolo	 Sobota 
17.6. 17:00 Palkovice - Spálov

MORAVSKOSleZSKý	KRAJ	
I.B	TŘíDA	MUžů	SK.	D



1/2023

39

Jednou z mých životních zálib bylo seznamo-
vat hlavně důchodce s krásami naší vlasti, někdy 
i na výletech za hranicemi, což připomenu v tom-
to písemném podání. Některé výjimečné výlety 
jsme podnikli s dětmi.

Tatry – Textilní podnik Slezan 07 mě požádal 
o vedení rodičů s dětmi do překrásných sloven-
ských Tater, a to za spolupráce s průvodcem Če-
doku z Ostravy. Jeli jsme lanovkou na Popradské 
pleso, to bylo u mládeže velkým zážitkem. Poté 
nás od restaurace Encián čekala strmá cesta pěš-
ky po cestě – takzvanou magistrálou. Počasí nám 
však nepřálo a provázel nás prudký déšť a vítr. 
I když jsme se s druhým vedoucím dohodli na 
dohledu – on vpředu, já vzadu, a čekali jsme, že 
najdeme nějaký úkryt. Ale co se nestalo, žádný 
jsme cestou nenašli a ztratil se i vedoucí. Objevili 
jsme ho až dole u železniční zastávky ve Starém 
Smokovci, měl na sobě suché šaty. Oproti nám, 
kteří jsme byli mokří. S úsměvem odpověděl, že 
by ve svém úkrytu těžko schoval 20 dětí… 

Spartakiáda	 1985 – Závodní klub Slezan 
pořádal zájezd na tuto celostátní událost s tím, 
že vstupenku na Strahov si každý zaplatí. Ces-
tou však 12 účastníků odmítlo vstupenku zaplatit 
s tím, že jedou do Prahy jen na návštěvu. Zůstalo 

tedy na mě, jako na vedoucím zájezdu, abych se 
vstupenky pokusil prodat a ztráta pro klub byla 
co nejmenší. Tak se stalo, polovinu vstupenek 
jsem prodal, ale celý program jsem neviděl!

Karlštejn – Perla českých hradů byla jednou 
našim cílem. Aby se mi důchodci neztratili, měl 
jsem zásadu – hlídej si pořád souseda! Po pro-
hlídce jsme měli nastoupit do autobusu a jet do 
Benešova, kde jsme měli v poledne domluvený 
oběd. Cestou dolů však najednou důchodkyně 
zvolala: „Kde mám Adolfa?!“ Zavládlo zděšení 
a já musel asi z poloviny sestupu nahoru pod 
hrad vzbudit Adolfa zmoženého pivem, dovést 
ho do autobusu za nepříjemného nadávání, pro-
tože jsme kvůli němu ten oběd na čas nestihli. 
I to se někdy stává.  

Polsko – Našim cílem bylo Baltské moře s ná-
vštěvou Gdaňsku, Kdyně a Sopot. První zastávkou 
byla celnice v Polském Těšíně, kde jedna z žen na 
hraničním mostě prohlížela odložené věci v osi-
řelém úředním stolku. Najednou pohraničník 
zvolal: „Co tam máte co hledat?!“ Za trest nás po-
stavili do vedlejší řady se zpožděním. Cesta poté 
ubíhala dál. V Krakově jsme se podivovali, že na 
náměstí při výzdobě na církevní Boží tělo pokle-
kával i policista, jelikož Polsko je velmi pobožná 
země. Naše cesta vedla dál se zastávkou v koste-
líku se zvonkohrou. Tu napadlo jednu dvojici od 
nás, muže a ženu, aby šli do zpovědnice. V tom 
se v tichém kostelíku ozvalo řvaní: „Kyrovníku, 
co tam je?“ a oba provinilce vyvedli ven. Velká 
ostuda. 

Cesta byla zakončena v Sopotech, kde byla 
tradiční „námořnická“ večeře sestavena ze sa-
mých rybích specialit. Vodky bylo, co hrdlo ráčí. 
Já jako vedoucí jsem musel pít dvojnásobně, na 
což jsem nebyl zvyklý. Ráno jsem nebyl schopný 
s ostatními jet na ostrov Hel, jen zůstat v alko-
holovém opojení na ubytovně. Tam mi uklízečka 
sdělila, že je na moři velká bouřka. Tak jsem si 
posteskl, že jestli se utopí, pojedu do Českoslo-
venska sám. Nejel jsem.

Vilém Vlk

sPOlKy V Obci

Pestrý život průvodce



1/2023

40

V sobotu 7. ledna proběh-
la v naší obci charitativní akce 
Tříkrálová sbírka. Pořadatelem je 
Charita ČR a tato tradiční akce má 
celostátní rozměr. Šestnáct skupi-
nek koledníků koledovalo prak-
ticky po celou sobotu ve všech 
částech naší obce včetně Myslíku. 
V pondělí pak ještě 17.  skupinka 
„operovala“ v částí Myslíku, kam 
jsme se v sobotu nedostali. Poča-
sí bylo letos vyloženě jarní. Skoro 
by se dalo říct, že bylo nejlepší, 
jaké jsme kdy měli. Jak už to při 
našem koledování bývá, spousta 
spoluobčanů už na náš čekalo 
se svými finančními příspěvky do 
zapečetěných kasiček. Akce se 
těší velkému zájmu občanů, kteří 
nezapomínají se svými sladkostmi 
ani na naše nejmenší koledníky. Někteří z nich 
měli problém své sladkosti vůbec unést. Na ko-
ledníky pamatuje i Charita FM, která jim i letos 
vedle drobného daru (teplý nákrčník a sladkost) 
opět zajistila zdarma volný vstup na Aquapark 
Olešná. Obec Palkovice zase poskytla všem ko-
ledníkům volné lístky na libovolné filmové před-
stavení do našeho kina. Asi se ptáte, jak jsme 
dopadli? Dopadli jsme nad očekávání. Vybrali	
jsme	156	132	Kč.	Je to nejen nejvyšší částka od 
roku 2001, ale také opět nejvyšší částka mezi ves-

nicemi v rámci Charity FM i Cha-
rity Frenštát. Letos se do koledo-
vání zapojily nejen nové děti, ale 
i noví dospělí, vedoucí skupinek. 
Krásně se náš tým rozrůstá, a to 
je moc fajn. Velkou část koledníků 
tvoří členové turistického oddí-
lu Žlutý kvítek Palkovice, a proto 
zajímavé fotky a momentky z ko-
ledování najdete ve fotogalerii na 
stránkách tohoto oddílu Tříkrálo-
vá sbírka 07.01.2023 – TOM 1309 
Žlutý kvítek Palkovice – album na 
Rajčeti (idnes.cz). Více informací 
o sbírce včetně jejího využití, kte-
ré musí být ze zákona zveřejněno 
před zahájením sbírky, najdete na 
adrese Charity FM Tříkrálová sbír-
ka (charitafm.cz).

Chtěl bych touto cestou moc 
poděkovat vám všem, kteří jste přispěli jakouko-
liv finanční částkou. Dále bych chtěl poděkovat 
všem koledníkům, rodičům, kamarádům, proto-
že bez vás by to opravdu nešlo. A samozřejmě 
děkuji Obci Palkovice za pomoc při zapečetění 
a rozpečetění kasiček a za poskytnutí „volňásků“ 
do kina. Takže zase za rok se s vámi se všemi 
těším opět na viděnou při tradičním koledování, 
které bude v naší obci už v pořadí dvacáté čtvrté.

Ing. Tomáš Huďa,  
místní asistent a koordinátor sbírky  

tříkrálová sbírka 2023 

žiVOt Ve faRnOsti
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sPOleČensKá RubRiKa

Ve středu 7. prosince 2022 se v Restauraci pod 
Habešem v Palkovicích konala přátelská beseda 
s jubilanty.

Gratulujeme!
Krásnou událostí bylo tradiční setkání jubilan-

tů, kteří dovršili významného životního jubilea 
70 a 75 let. Za komisi pro občanské záležitosti 
přivítala jubilanty předsedkyně Karla Menšíko-

vá popřála všem jubilantům hodně zdraví, štěstí, 
lásky a rodinné pohody. Přivítala také pana sta-
rostu Radima Baču, předsedu za senior klub pana 
Ing. Milana Hrdinu a další hosty. K poslechu nám 
hrál soubor Valášek z Kozlovic. Poté následovala 
volná zábava, focení s jubilanty a tombola, na kte-
rou se vždy všichni těší. Doufám, že se všem akce 
líbila a těším se na další setkání. 

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková

Předvánoční přátelské posezení s jubilanty 70 a 75 let 
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blahopřejeme 

Vše	nejlepší	k	Vašim	narozeninám,
samé	růže,	samé	kvítí,
spokojenost,	dlouhé	žití.
Ať	se	na	Vás	štěstí	směje,
to	vše	ze	srdce	Vám	přeje...

V listopadu 2022 oslavila své krásné život-
ní jubileum paní Viktorie	Haluzíková, 92 let 
z Palkovic. 

V prosinci 2022 oslavili svá krásná životní ju-
bilea pan Zdeněk	Halata, 91 let, paní Marie	
Seibertová, 92 let, paní Marie	Krčová, 91 let 
všichni z Palkovic. 

V lednu 2023 se také slavilo, své narozeniny 
oslavili paní Věra	Drobková, 95 let, pan Jaro-
slav	 Ondrušák, 85 let, pan Antonín	 Ulčák, 
80 let a paní	Marie	Prchlíková, 97 let, všichni 
z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a rodinné pohody v kruhů svých 
blízkých.

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková, Redakční rada  

Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce. 

Rozloučili jsme se 

Odešli	jste,	jen	Bůh	ví	kam,
vzpomínka	na	vás	zůstane	nám.
Vzpomínka	krásná,	přátelé	milí,
na	vás,	kteří	jste	s	námi	žili.

V listopadu jsme se rozloučili s panem 
Aloisem	 Chýlkem z Myslíku a s panem 
Štěpánem	Matouškem z Palkovic.

V prosinci jsme na poslední cestu vyprovodili 
pana Václava	Kulu, pana Milana	Zlého a pana 
Josefa	Huďu, všichni z Palkovic.

V lednu nás opustili pan Miloslav	Maršálek, 
paní	libuše	Ivánková	a paní Jiřina	Vyvialová, 
všichni z Palkovic.

Všem pozůstalým vyslovuje  
upřímnou soustrast Redakční rada  

Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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Připravíme	si:
• 500 g hladké mouky
• 250 ml mléka
• 2 lžíce cukru
• 2 lžíce rozpuštěného másla
• 2 žloutky
• 1 vanilkový cukr
• 30 g droždí
• špetka soli, nastrouhaná kůra z poloviny citró-

nu, ovocná marmeláda
• na potření – máslo a lžička rumu, cukr moučka 

na posypání.

Jak	na	to?
Z trochy vlažného mléka, lžičky cukru a rozd-
robeného droždí si připravíme kvásek. Dobře 
rozmícháme a směs necháme v hrnku kynout 
na teplém místě. Když kvásek nabude, vytvoří 
bublinky (cca 10 minut). Přichystáme si mísu, smí-
cháme v ní rozpuštěné máslo, zbytek cukru, cit-
rónovou kůru a žloutky. Přilijeme kvásek a dobře 
promícháme. Pak opatrně přisypáváme mouku 
se špetkou soli. Těsto dobře zpracováváme ruč-
ně nebo pomocí kuchyňského robotu, aby bylo 
hladké a vláčné. Těsto necháme vykynout přikryté 

papírovou nebo čistou látkovou utěrkou na tep-
lém místě zhruba hodinu. Z vykynutého těsta vy-
válíme placku a vykrajujeme vykrajovátkem nebo 
skleničkou střední kolečka. Do poloviny kolečka 
dáme lžičku marmelády a přikryjeme druhým 
kolečkem. Okraje dobře přitiskneme. Plech vylo-
žíme pečícím papírem. Hotové koblihy naskládá-
me na plech a necháme ještě 20 minut kynout. 
Troubu si předehřejeme na 180 stupňů a dáme 
péct do zlatova cca 12-15 minut. Do hrníčku smí-
cháme rozpuštěné máslo s rumem a touto směsí 
koblihy ještě teplé potřeme. Vychladlé koblihy 
pocukrujeme.

Dobrou chuť přeje Mgr. Jana Radová

tRadice a ZVyKy

Po skončení vánoční doby, 6. ledna svátkem Tří 
králů, nastává masopustní období. Začíná 7. ledna 
a končí v rozmezí od poloviny února do počát-
ku března, do Popeleční středy, kdy nastává půst 
až do Velikonoc. Tento rok je popeleční středa 
22. února.  V tomto období se převážně konaly 
tradiční vepřové zabijačky, veselice a svatby. Vše 
vyvrcholilo třídenním svátkem – Masopustem, 
známým také pod názvy fašank, ostatky, konči-
ny či voračky. Třídenní hodování začínalo Tučným 
čtvrtkem, v týdnu před Popeleční středou. Hlav-
ní masopustní oslavy se konaly v neděli, pondě-
lí a úterý po Tučném čtvrtku. Během třídenního 
svátku vrcholily zabíjačky – nadělaly se jitrnice, je-
lita, tlačenka, vařila se zabijačková polévka zvaná 

též prdelanka nebo prdelačka. Lidé se měli co nej-
víc „nacpat hlavně masem a tučným jídlem“, aby si 
zajistili dostatek sil na celý další rok. Masopustní 
neděli se říkalo taneční, konal se průvod masek, 
scénické výstupy a vše končilo taneční zábavou. 
A aby člověk vydržel tancovat až do rána, bylo 
třeba se posilnit. Před tancovačkou se často vařila 
hutná polévka gerštl. Byla z poctivého masového 
vývaru zahuštěného kroupami. Vzhledem k tomu, 
že po zabijačkách byl dostatek sádla, používalo 
se ke smažení a pečení sladkých dobrot – buchet, 
koláčů, božích milostí, a hlavně se smažily koblihy. 
Všechny tyto dobroty se podávaly na průvodech 
masek, na tancovačkách a také jako výslužka pro 
koledníky.

tradice a zvyky v období masopustu

Recept na masopustní koblihy z trouby
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Pátek	17.	2.	2023,	19:30

A	pak	přišla	láska…
Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet se svou do-
spělou dcerou Sárou (Sara Venclovská) na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou (Tereza Hofová). Skrze 
pochybné rodové léčení a výklady karet zjistí víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své 

dceři a sobě samotné. Přijde na konci uzdravování konečně i láska?
Drama / Komedie / Česko / 2022 / 85 min / ČSFD 65 % / přístupný 12+

Neděle	19.	2.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Všechno	dobře	dopadne
Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Pracovitost, pospolitost a nezištnost ve jménu funkčního 
společenství, v němž nezbývá prostor pro egocentrismus. Poetická esej líčí fascinující svět včelích úlů, jejichž 
uspořádání dává za příklad lidské societě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři i odkazům 
z knihy Radomila Hradila „Včely a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto objektivně nejdůležitější stvo-
ření na Zemi, se stala ohroženým druhem přičiněním lidstva, jehož chamtivost a sobeckost může dospět 

k jeho záhubě. Je však zřejmé, že pro Zemi vše dobře dopadne, ať už s lidstvem, či bez něj…
Dokumentární / Česko / 2022 / 79 min / ČSFD 74 %

Pátek	24.	2.	2023,	19:30

Přání	k	narozeninám
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všich-
ni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou 
předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny 
ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím. Líba se však své oslavy 
nehodlá jen tak lehce vzdát. Rozhodne se Petra překvapit a s celou rodinou se přesunout k němu. Nečekaná 
návštěva donutí Petra k rychlé improvizaci. Udělat před svou rodinou z přítele Karla kolegu z práce a z jeho 
sestry Veroniky svou přítelkyni je v podstatě hračka. Jenže to ještě Petr netuší, že tohle je teprve začátek 

a dnešní den bude jedna velká jízda na horské dráze...
Komedie / Česko / 2022 / 93 min / ČSFD 63 % / přístupný

Pátek	3.	3.	2023,	19:30

Plastic	Symphony
Hlavní postava Matúš je talentovaný hudebník, kterému svět ležel u nohou, ale své slibné kariéry se musel 
vzdát, když mu onemocněla adoptivní matka. Jeho bratr David naopak patří mezi outsidery a od života se 
snaží brát cokoliv dobrého, co nabízí. Vedou společný život pouličních hudebníků a vedle osudu je spojuje 
i velký kontrabas. Matúš pak dostane skvělou nabídku a otevřou se mu dveře do honosného a lepšího světa. 
Jeho ambice ale zůstávají nenaplněné, i přes úspěch se necítí být šťastným. Naopak David najde svoje štěstí 
v nenápadné práci pro potřebné. Oba bratři poznávají, že úspěch, pozlátko a uznání okolí ještě nemusí 

znamenat vlastní osobní štěstí.
Drama / Slovensko / 2022 / 87 min / ČSFD 64 % / přístupný

KinO PalKOVice
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Neděle	5.	3.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Asterix	a	Obelix:	Říše	středu
Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je obsazena Římany. Celá? Ne, jedna vesnice v Armorice pořád odolává 
římskému uchvatiteli. A právě sem přijíždí, do nám již známe vesnice, vozík s čínskou císařovnou FuYi, která 
požádá Galy o pomoc. V čínském císařství se totiž dostal k moci jistý Feng Tsin Qin, který svrhl princeznu. Sláva 

nepřeložitelných Galů je podle všeho známá až do Šanghaje...
Komedie / Dobrodružný / Francie / 2023

Pátek	10.	3.	2023,	19:30

Děti	Nagana
Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. Přestože 
i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na 
plácku za domem. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle 

toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.
Rodinný / Sportovní / Česko / 2023 / přístupný

Neděle	12.	3.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Mikulášovy	patálie:	Jak	to	celé	začalo
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let za-
milovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní 

ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu.
Animovaný / Rodinný / Francie / Lucembursko / 2022 / 86 min / ČSFD 81 % / přístupný

Pátek	17.	3.	2023,	19:30

Oběť
Irina (40) je svobodná matka původem z Ukrajiny žijící na českém maloměstě. Pro svého syna Igora (14) by udělala 
cokoliv. Platí mu tréninky gymnastiky, pomáhá mu se školou a už řadu let se snaží pro oba získat české občanství. 
Když Irina odjede na několik dní na Ukrajinu, aby si nechala prodloužit víza, Igor zůstává v Čechách sám. Na 
Ukrajině ji ale zastihne nečekaná zpráva. Igora kdosi surově zbil, leží v umělém spánku a čeká na operaci. Hlavním 
podezřelým ze zdánlivě bezdůvodného útoku jsou místní Romové, což Igor po probuzení z umělého spánku potvrdí. 
Irina se rozhodne bojovat za spravedlnost a její boj mobilizuje celou společnost. V mnoha případech ale jednostran-
ně. S rostoucí nenávistí a útoky vůči Romům, se Igor rozhodne mámě říct, co se onu osudnou noc skutečně stalo…

Drama / Slovensko / Česko / Německo / 2022 / 92 min / ČSFD 70 % / přístupný 15+

Neděle	19.	3.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Zoubková	víla
Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za 
zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí jsou… fialky! Její maturitní zkouška se blíží 
a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta 
samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit. Bez váhání ukradne 
drahokam jiné víle a propašuje se do lidského světa. A přistane v pokoji Maxie. Maxie se s maminkou právě pře-
stěhovala do města z vesnice a připadá si, že sem vůbec nezapadá. Miluje přírodu, chybí jí její krásná zahrada. 
A synové maminčina nového přítele jí pěkně lezou na nervy. Ale teď je v jejím pokoji Violetta, které se při tvrdém 
přistání podařilo zničit svůj drahokam, a tak uvízla v lidském světě. Maxie a Violetta spolu udělají dohodu: Maxie 
pomůže Violettě najít cestu domů a Violetta udělá kouzlo, které Maxie vrátí do jejího venkovského domova. Maxie 

ale netuší, že Violetta umí vyčarovat jen fialky… Dobrodružství začíná!
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Lucembursko / Německo / 2022 / 80 min / ČSFD 56 % / přístupný
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Pátek	24.	3.	2023,	19:30

Kuciak:	Vražda	novináře
Chladnokrevná vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018 
otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře rozplétá 
chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy 
nezveřejněné záběry, málo známé informace a také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem 
hlavního obžalovaného podnikatele Mariana Kočnera. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ 

nové světlo.
Dokumentární / Dánsko / Česko / USA / 2022 / 102 min / ČSFD 79 % / přístupný 15+

Neděle	26.	3.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Doručovací	služba	čarodějky	Kiki
Malá čarodějka Kiki se spolu se svým mluvícím kocourem Džidžim vydává na zkušenou do světa. V prostředí 
malebného přímořského městečka je čekají velká i malá dobrodružství. Vynalézavá a odhodlaná Kiki využije svou 
schopnost létat a založí si doručovací službu, aby se mohla stát opravdovou samostatnou čarodějkou. Jedinečný 
film z produkce studia Ghibli, které celý svět okouzlilo tituly jako Můj soused Totoro či Cesta do fantazie, uhrane 

svou magickou atmosférou a hravým ztvárněním radostí i strastí dospívání.
Animovaný / Dobrodružný / Drama / Fantasy / Japonsko / 1989 / 103 min / ČSFD 84 % / přístupný

Pátek	31.	3.	2023,	19:30

Bastardi	4:	Reparát
Učitel Majer (Tomáš Magnusek) je propuštěn z vězení na amnestii. K sobě do domu si ho bere jeho spolužák ze zá-
kladní školy Ivan (Zdeněk Godla), jenž žije v romském ghettě. Majer nemá nikoho z rodiny. Nikdo mu nezbyl, a tak 
nabídku Ivana vítá. Ivan Majerovi sdělí, že se mu rozhodl pomoci především z důvodu, že potřebuje znovu otevřít 
školu, na které dříve Majer učil a chvíli ji vedl. Ivan žijící v ghettě zná problémy své komunity a ví, že zrušení jejich 
oblíbené školy jim neprospělo. Majer začíná oslovovat své bývalé kolegy a především žáky, aby mu pomohli. Řada 
jeho žáků má také svoje děti. S nimi zažívá řadu komických situací. Netuší ovšem, že ho stále sleduje Dostál (Jiří 
Krampol), nejstarší z mafiánské rodiny, který ví, že Majer byl propuštěn a rozhodne se pomstít svého syna i vnuka.

Komedie / Drama / Česko / 2023 / 86 min / přístupný 15+

Neděle	2.	4.	2023	(rodinné	představení),	17:00

Kocour	v	botách:	Poslední	přání
Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když 
jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství. Kocour v botách právě 
zachránil obyvatele jednoho městečka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel o předposlední ze svých 
životů. Takové zjištění by zamávalo s mnohem odolnějším charakterem. Kocour se proto rozhodne pověsit boty 
na hřebík a žít dál v relativním bezpečí kočičího útulku jako obyčejný chlupatý mazlíček. To by ovšem nesměl mít 
v patách drsnou Zlatovlásku a její tři drsné medvědí parťáky, kteří s ním mají nevyrovnané účty, a také tajemného 
Vlka, který šermuje jako ďábel (a možná taky ďábel je). Naděje naštěstí umírá poslední – v Kocourově případě 
má podobu legendární Hvězdy přání, která by mu mohla obnovit ztracené životy. Jenže taková vzácná věc se 
nesmírně těžko hledá. Kocour v botách musí spolknout hrdost a uzavřít příměří se svou věčnou soupeřkou, kočičí 
zlodějkou Čiči Pacičkou. Spolu s ní a novým kamarádem Psem, který kdovíproč předstírá, že je kočka, se vydává 
vstříc pohádkovému dobrodružství, na jehož konci na všechny čeká odměna. Tedy pokud najdou Hvězdu přání 

jako první.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA / 2022 / 101 min / ČSFD 86 % / přístupný

Vstupné	50	Kč,	na	rodinné	představení	30	Kč
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POZVánKy na aKce
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inZeRce

Zajímají vás alternativní zdroje 
energie a fotovoltaické 
elektrárny? 

Chcete ušetřit za elektřinu? 

Mohu vám pomoci. 

Kontaktujte mě prosím na níže 
uvedeném e-mailu. Určitě 
najdeme řešení. 

Přeji vám co nejvíce slunečních 
dnů. 

Richard Mixa 
e-mail:    mixarichard@fotoel.cz 

telefon:  773 190 632 
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Kadeřnictví Denni 

Provozní doba 

Po 7:30 – 15:30 

Út 11:00 – 19:00 

St 7:30 – 15:30  

Čt 11:00 – 19:00 

Pá 7:30 – 14:00 
So       dle dohody 

 

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!! 

Pánské, dámské, děti 

Těším se na Vaši návštěvu 
 

kadernictvi.denni 
Kadeřnictví Denni                                          Denisa Křenková 
kadenictvdenni                                      Tel.: +420 733 545 875 

 

Palkovice 265, 739 41 Palkovice  
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VYŘIZUJEME DOTACE V RÁMCI 

PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ 

NÁSLEDNÉ REALIZACE 
ZAKÁZEK. 

 

DOTACE NA ZATEPLENÍ 
FASÁDY, VÝMĚNU OKEN A 
DVEŘÍ, IZOLACI PODLAH A 

STROPŮ ATD. 
 

TEL: 739 036 993 
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Josef Strnadel 
756 42 Choryně 148 

www.ramos.cz 
602 730 148 

 
 

VÝKUP  
SUROVÝCH KŮŽÍ 

 

KRÁLIČÍCH – 20 Kč/Ks 
HOVĚZÍCH - ČERSTVÉ 

KOŽEŠINOVÝCH A OSTATNÍCH 
ČINĚNÍ KŮŽÍ A KOŽEŠIN 

PRODEJ, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A OPRAVY VÝROBKŮ Z KŮŽE A KOŽEŠIN 
  
 
Firma RAMOS provede pravidelný výkup surových kůží: 
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PRO děti

Něco pro ty nejmenší… 

 

Spojte čárou pohádkové postavičky, které patří k sobě. 
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A něco pro chytré hlavičky… 

 

1.  
Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete? 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. 

Na obrázku je šest parkovacích míst s čísly. Jedno z nich zakrývá vůz. Na jakém čísle 
automobil stojí? 
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Kvíz pro dospělé – Co víte o historii Palkovic 

 
1. V kterém roce byl zaveden z Místku do Palkovic telefon s hovornou na místní poště? 
B) 1905 
L) 1920   
T) 1925 
 
2. Zvykem, který se v Palkovicích udržel ještě i pár let po II. sv. válce byly tzv. 
„říkačky“. O co se jedná? 
E) místo zpívání koled se na Vánoce přednášely říkanky 
A) pobožnost s modlitbami a zpěvem, kterou uspořádali příbuzní a sousedé ve světnici  
     u nebožtíka 
O) pomluvy a drby 
 
3. Co jsou to tzv. „vincky“? 
M) necky na praní prádla 
K) spodní prádlo 
N) válcovitá litinová kamna 
 
4) V roce 1927 byla budova bývalého fojtova mlýna přestavěna na „Lidový dům“. Mimo 
jiné v něm byla umístěna také tělocvična. Který spolek tuto tělocvičnu využíval? 
Ř) Sokol 
Č) Orel 
Š) DTJ 
 
5) V kterém roce byla provedena elektrifikace obce? 
A) 1924 
E) 1927 
O) 1930 
 
6) Víte, o jakou budovu se jedná? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T) první myslíkovský domek, který byl do této podoby přestavěn v roce 1972 
N) hospoda „U Kociána“ na Hůrkách 
M) zrekonstruována budova myslíkovského fojtství 
 
 
7) V kterém roce vyšlo první číslo Palkovických listů? 
Á) 1991 
É) 1992 
Í) 1993 
 
 

Správné odpovědi zasílejte do 9. 3. 2023 na e-mail: mmertova@palkovice.cz 

taJenKa
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z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 2/2023 je ve středu 8. 3. 2023. Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: 
Radek Němec

termínový kalendář

Kino Palkovice

23. 2.  Zahrádkáři – přednáška o trvalkách s Kateřinou Žídkovou, Restaurace pod Habešem  17.00

25. 2.  Obecní ples – Restaurace pod Habešem 19.00

26. 2.  Divadelní představení Obecně prospěšná strašidla, kulturní dům 16.00

  3. 3.  Valná hromada Honebního společenstva, Restaurace pod Habešem 17.00

10. 3.  Rybáři – výroční členská schůze, Restaurace pod Habešem 17.00

10. 3.  Zahrádkáři – výroční členská schůze, Restaurace pod Habešem 17.00

30. 3. Zahrádkáři – přednáška řez stromů, sad u Jaroslava Pavlíčka č.p. 309 16.30

22. 4.  Divadelní představení Milí Bakaláři, kulturní dům 16.00

17. 2 A pak přišla láska…  19.30

19. 2. Všechno dobře dopadne (rodinné představení)  17.00 

24. 2. Přání k narozeninám 19.30

  3. 3.  Plastic Symphony  19.30

  5. 3.  Asterix a Obelix: Říše středu (rodinné představení) 17.00

10. 3. Děti Nagana        19:30

12. 3.  Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (rodinné představení)  17:00

17. 3. Oběť          19:30

19. 3.  Zoubková víla (rodinné představení)      17:00

24. 3.  Kuciak: Vražda novináře       19:30

26. 3.  Doručovací služba čarodějky Kiki (rodinné představení)   17:00

31. 3.  Bastardi 4: Reparát        19:30

  2. 4. Kocour v botách: Poslední přání (rodinné představení)   17:00
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