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Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
tyto listy se k vám dostávají v době, kdy léto 

je ještě v plném proudu. Počasí nám zatím přeje 
a také v řadě oblastí se zmírnila protiepidemio-
logická opatření. Proto toto léto můžeme i v naší 
vesnici prožívat v co největší míře tak, jak jsme 
byli zvyklí v předešlých letech. 

Máme za sebou vydařený IV. Festival decho-
vek, pivní a gulášové slavnosti, který měl letos 
rekordní návštěvnost a velmi se vydařil. Více se 
o něm můžete dočíst dále v listech. V plném 
proudu je také oblíbené promítání filmů v letním 
kině a své akce pořádají také spolky, např. Sokol 
Myslík nebo TJ Sokol Palkovice. 

Toto vydání listů vychází v době, kdy máme 
před sebou již XVII. Obecní dožínky, které se bu-
dou konat 21. srpna. A právě na tradiční Dožínky 
bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat. Dále v lis-
tech naleznete článek o akci i pozvánku, kde se 
dozvíte, na co všechno se můžete těšit. Rád bych 
vás také upozornil na 4 kupóny, které jsou taktéž 
vloženy v tomto vydání. Díky nim dostanete slevu 
50 % na vstupné. 

Na začátku července jsme promítali v letním 
kině film Chlap na střídačku, u kterého jsme se 
na poslední chvíli rozhodli, že výtěžek ze vstup-
ného zašleme na podporu obětí postižených 
tornádem na Jižní Moravě. Podařilo se vybrat 
8 tis. Kč a celou tuto částku jsme poukázali na 
účet organizace Adra, která pomáhá lidem přímo 
v místě. Já osobně toto vnímám jako první sym-
bolický krok a na nejbližším srpnovém zastupi-
telstvu budu navrhovat, aby naše obec solidárně 
přispěla ještě mnohem větší částkou na pomoc 
postiženým obcím a jejich obyvatelům. Kolik to 
přesně bude, to bude ještě záležet na jednání 
mezi zastupiteli. Domnívám se, že taková kata-
strofa přímo k solidaritě mezi obcemi vybízí.

Další informací, kterou bych rád zmínil, je 
plánované zahájení přestavby domu služeb na 
obecní úřad a dům pro lékaře a lékárnu. Podrob-
nější informace jsme již uváděl v některých z pře-
dešlých listů, tak zde jen doplním, že se nám po-
dařilo získat financování na celou akci kombinací 
dotace, úvěru i zdrojů obce. Kolik to přesně bude 
stát v době, kdy píšu toto slovo, ještě nevíme, je-
likož výběrové řízení stále běží. S podrobností vý-
stavby vás ale budeme postupně seznamovat jak 
ve vydání Palkovických listů, tak i na Facebooku 
nebo Palkovickém miniexpresu. 

Při psaní tohoto slovo si ještě uvědomuji určitý 
informační dluh k referendu o pojmenování ulic 
v obci. V dřívějším vydání Palkovických listů jsem 
psal, že vypsání tohoto referenda navrhnu zastu-
pitelstvu a mohlo by se konat spolu s říjnovými 
parlamentními volbami. Z mého pohledu bohu-
žel o jeden hlas tento návrh na referendum ne-
prošel zastupitelstvem, tudíž toto téma se tímto 
prozatím odkládá.

Na závěr bych rád opět připomněl odebírání 
novinek z Mobilního rozhlasu, kde je zatím zare-
gistrováno jen něco málo přes 200 občanů. Právě 
mobilní rozhlas je nejrychlejší cestou k pravidel-
ným informacím. K odběru novinek se můžete 
přihlásit na webu obce Palkovice kliknutím na tla-
čítko „Odběr novinek“.   

Přeji vám pěkný zbytek léta.

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

Obecní Úřad a ZasTuPiTeLsTvO

slovo místostarosty
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inFOrMace PrO Občany

Pravidla pro poskytování daru
 na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2021

Ordinace Ortopedie 
a traumatologie ve Frýdlantu nad Ostravicí

Rada obce Palkovice schválila na svém 76. za-
sedání dne 17. 6. 2021 tato pravidla pro posky-
tování daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
v roce 2021. 

Finanční dar bude vyplacen v hotovosti 
nebo na účet ve lhůtě do 30. dubna 2022.

Dar bude vyplacen formou darovací smlouvy 
při splnění následujících podmínek:

V důsledku organizační změny se od 1. 6. 2021 
z obvodního oddělení Palkovice stala policejní sta-
nice Palkovice, která spadá pod Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Frýdek-Místek, obvodní oddělení Frýdek-Místek, 
ul. Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek. Výkon služby 
bude nadále řádně zabezpečen jak ze strany poli-
cejní stanice Palkovice, kde budou policisté stabil-
ně k dispozici ve dnech pondělí a středa od 07.00 
do 19.00, a dále i v jiných dnech, kdy budou ovšem 

plánovány služby proměnlivě, tak i ze strany ob-
vodního oddělení Frýdek-Místek, které zajištuje 
nepřetržitou službu.     

Kontaktní údaje:
Policejní stanice Palkovice
tel.: 974 732 771, 725 516 497 
Obvodní oddělení Frýdek-Místek
tel.: 974 732 651 

ppor. Kamil Vyvial, 
vedoucí skupiny policejní stanice Palkovice

Ordinace Ortopedie a traumatologie MUDr. 
Tomáš Obtulovič – „ORTOPOINT“ je privátní 
smluvní zdravotní zařízení poskytující komplexní 
ambulantní služby v oboru Ortopedie a trauma-
tologie pohybového aparátu.

V ordinaci se věnujeme diagnostice, léčbě, kon-
zervativní a operační v návaznosti na nemocniční 
zařízení, prevenci a konzultační činnosti v oboru 
Ortopedie a traumatologie. Odbornou péči posky-
tujeme všem pacientům, dětem i dospělým, jed-
noduše pro „Pro malé i velké“ pacienty. Ordinace 
jsou vybaveny moderním ultrazvukovým přístrojem 
a podoskopem. V ordinaci provádíme klinické a ul-
trazvukové vyšetřování kyčlí novorozenců.

Kontakt a objednávání pacientů
MUDr. Tomáš Obtulovič
Ordinace Ortopedie a traumatologie
Poliklinika Frýdlant nad Ostravicí
Nádražní 132
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Telefon: + 420 776 272 636
E-mail: ordinace@ortopoint.cz
Web: www.ortopoint.cz a objednávkový on-line 
formulář na několik termínů do ordinace.
Objednávky prosím jen v pracovní době. 

MUDr. Tomáš Obtulovič

na kolečkových bruslích bezpečně 
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1. Fyzická osoba – poplatník daně z nemovitostí 
(dále jen příjemce daru):

• Měl k datu 31. 12. 2020 trvalý pobyt v obci 
Palkovice.

• V den podpisu darovací smlouvy má uhraze-
nou daň z nemovitostí, což doloží před pod-
pisem smlouvy (složenkou, výpisem z účtu).

• Nemá v den podpisu smlouvy dluh vůči obci 
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo 
ostatní platby). Tato podmínka se vztahuje 
rovněž na všechny osoby s trvalým pobytem 
v nemovitosti, na níž je požadováno poskyt-
nutí příspěvku.

• Nemovitost určena k bydlení, u které je po-
žadován příspěvek, musí být připojena na 
kanalizační řád obce Palkovice a mít toto 
smluvně ošetřeno. Toto platí pro všechny 
nemovitosti, kde toto připojení je možné. 
Pokud nemovitost není připojena a je mož-
no ji kanalizační řád napojit, musí žadatel 
také doložit jiný způsob likvidace odpad-
ních vod např. zkolaudovanou domovní čis-
tičkou nebo dokladem za odvoz a likvidaci 
splaškové vody odpovídající množstevně 
spotřebě dle vodoměru. Pokud v domě 
není nainstalován vodoměr, je potřeba do-
ložit likvidaci v průměrné výši 35 m³ na při-
hlášenou osobu a rok.

2. Právnická osoba, fyzická osoba samostat-
ně výdělečně činná (OSVČ) - poplatník daně 
z nemovitostí (dále jen příjemce daru), který 
vlastní v obci Palkovice nemovitosti určené 
k podnikání:

• Předloží doklad o oprávněnosti jednat 
v dané věci a doklad totožnosti.

• Předloží před podpisem darovací smlouvy 
doklad o vlastnictví nemovitostí, u kterých 
žádá o příspěvek.

• V den podpisu darovací smlouvy má uhra-
zenou daň z nemovitostí, což doloží před 
podpisem smlouvy (složenkou, výpisem 
z účtu).

• Nemá v den podpisu dohody dluh vůči obci 
Palkovice (místní poplatky, nájemné nebo 
ostatní platby).

• Nemovitost určena k podnikání, u které je 
požadován příspěvek, musí být připojena 
na kanalizační řád obce Palkovice a mít toto 
smluvně ošetřeno. Toto platí pro všechny ne-
movitosti, kde toto připojení je možné. Po-
kud nemovitost není připojena a je možno 
ji kanalizační řád napojit, musí žadatel také 
doložit jiný způsob likvidace odpadních vod 
např. zkolaudovanou domovní čističkou nebo 
dokladem za odvoz a likvidaci splaškové vody 
odpovídající množstevně spotřebě dle vodo-
měru nebo jiným kvalifikovaně vypočteným 
způsobem. 

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na Obec-
ním úřadě v Palkovicích od 12. 7. 2021 do 31. 1. 
2022 nebo e-mailem evranova@palkovice.cz  
(u e-mailu nutno doložit naskenované doklady viz 
výše). Žádosti podané před stanoveným ter-
mínem nebudou akceptovány.

Každý rok se ovšem při sepisování smluv vyskytují 
problémy, proto ještě krátké shrnutí:

• Darovací smlouvy se budou sepisovat v ob-
dobí od 12. 7. 2021 do 31. 1. 2022 v úřed-
ní dny, tzn. v pondělí a ve středu, vždy od 
7.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hod.

• Přineste s sebou OP, číslo účtu (pokud chcete 
příspěvek zaslat na účet), potvrzení o zaplacení 
daně z nemovitostí (složenka, výpis z BÚ), do-
klad o likvidaci splaškové vody, není-li nemo-
vitost připojena ke kanalizačnímu řádu a tuto 
možnost má (viz výše).

• Ověřte si, že máte uhrazeny všechny místní po-
platky a další (nájemné, stočné).

• Respektujte prosím takto nastavená pravidla 
a přijďte s dobrou náladou. Půjde nám to po-
tom líp.

Rada obce si vyhrazuje právo ve sporných 
či jinak nejasných případech dar individuálně 
projednat a o poskytnutí rozhodnout svým 
usnesením. Na poskytnutí tohoto daru nemá 
žadatel právní nárok. 

ŽádOsTi POdané PO sTanOvenéM TerMínu nebudOu akcePTOvány.
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Vážení občané, 
vstupujeme do letní rekreač-

ní sezóny a Povodí Odry, státní 
podnik na Vás apeluje, abyste 
naše řeky a vodní díla využívali: 

• za nízkých průtoků

• při dobrých teplotních podmínkách vody v ře-
kách

• při nízké rychlosti proudící vody

• nejlépe za přítomnosti dalších osob

• s opatrností při vstupu do vody

• při dodržování zdravotnických zásad a při 
vstupu do větší hloubky se osmělili a pak si 
můžete v plné míře a hojnosti užívat vodní bo-
hatství. 

Každý podle svého věku a kondice si musí 
zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj 
jsou vhodné, zvláště za děti tak musí učinit jejich 
rodiče, případně jejich dozor.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při 
nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud 
je vodní dílo užíváno s rozvahou, tzn. v letních 
měsících, za běžných průtoků a při vhodných 
teplotních podmínkách vody a vzduchu a nej-
lépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, je 
bezpečné.

A hlavně nepoškozujme a neničme zá-
chranné prvky a prostředky! 

Úpravy toků přes naše města a obce jsou mimo 
opevnění vlastního koryta často doplňovány o říč-
ní hráze a u některých řek je zajišťována ochrana 
proti povodním kombinací úprav toků s tlumicím 
efektem, které zajišťují přehrady nad nimi. Nedíl-
nou součástí těchto úprav toků jsou spádové ob-
jekty. Spádové stupně jsou nezbytné ke zmírnění 
vodní energie a rychlosti proudící vody a její erozní 
síly, zejména při povodních, aby během nich ne-
byly břehovou erozí skokově napadeny říční hrá-
ze, následně protrženy a v konečném důsledku 
nebylo zaplaveno město či obec. Jejich funkce je 
v celém systému ochrany proti povodním neza-
stupitelná. Na tocích v povodí Odry, které spravu-
je státní podnik Povodí Odry a u kterých zajišťu-
je ochranu proti povodním, je těchto spádových 
stupňů s výškou nad jeden metr více jak 900.

Samozřejmě si dejme všichni společný zá-
vazek, že vše, co si k vodě s sebou přinese-
me, tak si po sobě také uklidíme. 

Děkujeme.
Ing. Jiří Tkáč,  

generální ředitel Povodí Odry, státní podnik

každý splav na řece může být nebezpečný 
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beskydské centrum duševního zdraví slaví 1. narozeniny!

Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo svou 
činnost Beskydské centrum duševního zdraví. 
Toto středisko mohlo vzniknout díky spoluprá-
ci Charity Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř 
nezlomnosti pracovníků obou organizací, stejně 
jako díky podpoře města Frýdek-Místek a Morav-
skoslezského kraje.

Pro Beskydské centrum duševního zdraví, za-
měřující se na pomoc lidem se závažným dušev-
ním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, 
rok plný překážek, ale i dobře vykonané práce 
a potvrzení smyslu toho, co dělají. Uplynulý rok 
nám přinesl nové možnosti, nové zkušenosti, 
spoustu profesních a také nemálo byrokratických 
výzev.

Toto centrum, které působí na území pokrýva-
jící téměř celý okres Frýdek-Místek, je určené pro 
dospělé osoby do 65 let věku, naplňující znaky 
schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálad, 
jako jsou deprese a bipolární poruchy, obsedant-
ně nutkavé poruchy a specifické poruchy osob-
nosti, které mají problémy v běžném fungování 
a zvládání každodenních činností. Cílem je pře-
devším zvýšit kvalitu života těchto osob, před-
cházet jejich hospitalizacím, popřípadě navrátit 
osoby hospitalizované zpátky do běžného života 
a být jejich průvodci na cestě zotavení (způsob, 
jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život 
přes omezení způsobená nemocí). 

Uplynulý rok tak byl plný očekávaní, pozná-
vaní, byl to rok, během kterého jsme pracovali 
nejen s klienty, ale také sami se sebou a mezi se-
bou. Náš multidisciplinární tým, složený ze so-
ciálních pracovníků, lékařů, sester, peer konzul-
tanta a psychologa, poskytuje každému klientovi 
současně péči zdravotní i péči sociální. A právě 
díky spolupráci tohoto týmu jsme měli možnost 
pomoci celé řadě klientů a stát se u mnohých, 
i za tak krátkou dobu, pozitivní součástí jejich 
životních příběhů. Snažili jsme se je vést přede-
vším k víře ve vlastní schopnosti, k hledání smys-
luplných rolí a činností v jejich životě. Tento zce-
la individuální, partnerský a respektující přístup 
tak vytvořil důvěrné prostředí, v rámci kterého 
se může klient cítit bezpečně. Těší nás to, pro-
tože naše práce stojí především na jejich důvě-
ře v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší činnosti 
přitom dokazují, že tu jejich jsme si získali. Velmi 
si toho vážíme a věříme v úspěšnou spolupráci 
nejen s klienty, ale i s ostatními spolupracujícími 
službami a subjekty a také mezi zaměstnanci sa-
motnými i v následujících letech. 

Tímto také přejeme našemu Beskydskému 
centru duševního zdraví vše nejlepší a úspěšné 
vykročení do dalších let.

JUDr. Jana Havláková, 
PR manažer
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ZákLadní a MaTeřská škOLa PaLkOvice

školní rok 2020/2021 jsme dnes spolu s de-
váťáky a panem starostou slavnostně zakončili 
posledním zvoněním a obědem v restauraci Pod 
Habešem. Byl to opět rok velmi zvláštní a značně 
komplikovaný. Mnohému nás naučil, ale zároveň 
nám mnohé vzal. Je jisté, že distanční výuka ne-
může plnohodnotně nahradit výuku klasickou, 
a ztráty ve vzdělání, sportu a mezilidských vztazích 

budeme dohánět jen velmi pozvolna. Učitelé, žáci, 
rodiče i ostatní zaměstnanci školy si však v rámci 
možností se složitou situací poradili na jedničku. 

Za to Vám všem patří velký dík.
S pozdravem a přáním krásných a pohodových 

prázdnin
Mgr. Milan Šponer

vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci, 
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V termínu od 15. do 17. 6. se žáci 7.A zúčastnili 
turistického kurzu. Jeho cílem bylo zvýšit fyzickou 
kondici žáků, připomenout pravidla chování na 
horách a posílit v žácích kladný vztah ke zdravému 
životnímu stylu. 

Ubytovaní jsme byli v chatkách v areálu fotba-
lového hřiště na Ostravici, kde jsme se i stravovali. 
Náplní kurzu byla především pěší turistika. Byly  

však zajištěny i doplňkové aktivity jako bazén nebo 
bowling. Počasí nám přálo, a proto jsme mohli na-
vštívit roubenku na Ondřejníku i vrchol Smrku. 

Byl jsem mile překvapen přístupem žáků k fy-
zicky poměrně náročným výletům. Myslím si, že se 
kurz vydařil a už teď se těším na příští.

Mgr. Pavel Tomalík

Dobrý den,
v září jsem dostal svůj první kousek úplnou 

náhodou. Procházel jsem se po šrotišti (DELKOS) 
v Palkovicích a všude jsem nahlížel a hledal. Když 
vtom mi padl do oka malý zelený budíček Česko-
slovenské výroby PRIM. Vzal jsem si ho, protože 
mi ho bylo líto. Doma jsem si jej očistil a spravil. 
Dokonce po chvilce začal tikat! A tak jsem byl rád. 
A asi po dvou týdnech jsem tam našel další budík. 

Byl to malý bílý chudák s nefunkčním strojkem 
značky RUHLA. Taky jsem si ho vzal a vyčistil. A tak 
jsem si řekl, že začnu sbírat budíky. Všude jsem 
se ptal a sháněl. Asi po třech týdnech od zahájení 
sbírky byla oslava – mých prvních 10 budíků! Byla 
to radost a ten pocit!!! Asi po měsíci jsem dosáhl 
velké sbírky. V lednu jsem dostal svůj nejraritněj-
ší budík značky Hes Jumbo až z Indie, v modrém 
provedení ciferníku. A v dubnu jsem nasbíral od 
září krásných 65 budíků. Jako desetiletý sběratel 
jsem docela pyšný na svou sbírku a moc musím 
poděkovat paním učitelkám a žákům za moje roz-
šíření sbírky a taky všem lidem, kteří mi budíka 
buď prodali nebo darovali.

Prosím přestaňte vyhazovat budíky a retro 
hodiny či kukačky nebo hodinky. U mě ve sbírce 
budou dělat radost!!! Kdyby u vás byl nalezen  
budík nebo hodiny, můžete je donést do palko-
vické školy.

Děkuji Filip Thér

Turistický kurz žáků 7.a 

Hodinář Filip 
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kuLTura a sPOLečenský ŽivOT

Od začátku prázdnin opět obnovujeme kul-
turní život v obci. Ve středu 30. června se mohly 
děti přijít podívat na dětský film do letního kina. 
Byla to pro ně odměna a zároveň pomyslná tečka 
za uplynulým školním rokem. Ten nebyl jednodu-
chý pro žádnou ze zúčastněných stran, ať už jde 
o rodiče, děti nebo učitele, proto hned na sobo-
tu bylo připraveno promítání také pro dospělé. 
Letní kina budou pokračovat i přes prázdniny. 
Promítací dny najdete v termínovém kalendáři 
kulturních akcí obce. 

17. července se po dvouleté pauze uskutečnil 
VI. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti. 

Až na krátkou bouřku s lijákem, který ale krásně 
pročistil vzduch, vše šlapalo podle plánu. Vzhle-
dem k počtu návštěvníků i soutěžních týmů můžu 
říct, že se akce povedla. Zabavily se i děti, klaun 
Pepino Prcek je parádně rozpohyboval a zapojil 
i rodiče. Děti se mohly sklouznout na nafukova-
cím hradu, svézt na poníkovi nebo si vyrobit krás-
ný přívěšek ze dřeva.

Během prázdnin Vás tedy ještě srdečně zve-
me na letní kina, Tradičně netradiční nohejbalový 
turnaj se zábavou na Myslíku, Obecní dožínky, 
Smažení bramborových placků a další.

Mgr. Hana Brožová

V sobotu 17. července se konal již VI. ročník Fes-
tivalu dechovek, pivních a gulášových slavností.

Už od časných ranních hodin se scházeli sou-
těžící, aby vyzdobili své stánky a připravili vše po-
třebné k vaření guláše. 

Po deváté hodině zahájil soutěž o „nej guláš“ 
starosta obce Radim Bača a moderátor Ajfel (Petr 
Novák).

Porota ve složení David Valíček, Eva Tomeč-
ková, Olin Kutáč a Václav Halat hodnotila nejen 
výsledný guláš, ale také způsob jeho přípravy, 
dodržování hygienických pravidel, výzdobu stán-
ku apod. Vybrat ten „nej“ guláš bylo i letos velmi 

těžké. Všichni soutěžící se snažili „seč jim síly 
stačily“, a že se guláše opravdu povedly, o tom 
svědčí to, že se po nich jen zaprášilo.

Kromě poroty vybírali ten nejlepší guláš také 
návštěvníci festivalu. 

Do soutěže se zapojilo 8 týmů: Myslivci, Volej-
balisté, Osadníci, Chovatelé, Štola, Porabka, Zele-
náči a tým „Na poslední chvíli“ a mimo soutěž si 
zkusili uvařit guláš také místní hasiči. 

V kulturním programu se představil Dechový 
orchestr Jablunkovanka, Dechová hudba Jisteb-
nická 13, Dechová hudba Fryčovice a Dechová 
hudba Boršičanka Antonína Koníčka.

kultura opět ožívá

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
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Kromě gulášů mohli návštěvníci ochutnat také 
různá piva, např. Hukvaldy, Radegast, Ostravici, Mo-
ravu, Nachmelenou opici a také pivo Zywiec z Polska.

Po vystoupení poslední dechové kapely bylo 
vyhlášení nejlepších týmů, na což již všichni ne-
trpělivě čekali. 

A zde jsou výsledky:
Porota
1. místo Zelenáči  Zvěřinový guláš (soutěžní číslo 2) 
2. místo Štola Hornický guláš (soutěžní číslo 3)
3. místo Poláci Polský guláš (soutěžní číslo 7)

Veřejnost
1. místo Volejbalisté Volejbalový guláš   

   (soutěžní číslo 1)
2. místo Myslivci  Zvěřinový guláš
    (soutěžní číslo 8)
3. místo Osadníci  Vepřovo hlívový guláš  

   (soutěžní číslo 5) 

Týmy Na poslední chvíli a Chovatelé obdržely 
speciální cenu starosty obce.

Všichni soutěžící dostali na památku vařečku, 
účastnické listy a drobnou odměnu. Výherci pak 
obdrželi v obou kategoriích věcné ceny v podo-
bě selete, sudů piva a grilu. Vítězové ceny poroty 

pak putovní pohár a vítězové hlasování veřejnosti 
putovní dřevěnou plastiku.

Také o děti bylo po celé odpoledne dobře po-
staráno. K dispozici měly skákací hrad, zorbingo-
vé koule a také oblíbenou pěnu, kterou vyrobili 
místní hasiči. Vyzkoušet si mohly zábavné tvoře-
ní, mohly se svést na ponících nebo si mohly ne-
chat namalovat obličej či nechat udělat Airbrusch 
tetování. V podvečer si pak mohly užít vystoupe-
ní klauna Pepina Prcka.

Celodenní program zakončila večerní diskoté-
ka s Dj Ajfelem.

„Festival“ se i letos vydařil, za což patří podě-
kování všem organizátorům, účinkujícím, soutě-
žícím i samotným divákům. 

Martina Mertová
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Po roční pauze se v sobotu 
21. srpna od 12.30 uskuteční tra-
diční již XVII. Palkovické dožínky 
a letos budou určitě stát opět 
za to. Program bude nabitý. Na 
hlavním podiu začne ve 13 ho-
din písničkář Pokáč, následovat 
bude dechová hudba Palko-
vjanka. Po jejím vystoupení se 
můžete těšit na legendární ka-
pelu Olympic s Petrem Jandou. 
Následovat bude vystoupení 
palkovické zpěvačky Kaczi. Dal-
ší legendou bude zpěvák také 
legendární skupiny Elán Vašo 
Patejdl. Po něm vystoupí mladá 
česká hudební skupina Poetika. 

K večernímu tanci zahraje skupi-
na Sagar. Celým programem vás 
letos provede Marian Žárský.

Bohatý bude také doprovod-
ný program. Tradičně se může-
te těšit na kolotoče a pouťové 
atrakce, malování na obličej či 
večerní ohňostroj. Připraveny 
budou také zážitky ve virtuální 
realitě, program Senior bez ne-
hod, či velmi zajímavá možnost 
vyzkoušet si „manželské rande“. 
Během odpoledne bude vystu-
povat Cirkus trochu jinak, kde 
si budete moci také vyzkoušet 
řadu cirkusových dovedností. 
A to určitě není ještě vše, jelikož 
se program postupně dolaďuje. 

Samozřejmostí bude také bohaté občerstvení od 
místních spolků.

Vstupné letos zůstává sejné jako před dvě-
ma lety. Ten, kdo přijde do 14 hodin, bude platit 
100 Kč, od 14 do 22 hodin bude vstupné 200 Kč 
a poté opět 100 Kč. V těchto Palkovických listech 
najdete také 4 kupóny, se kterými máte slevu na 
vstupné ve výši 50 %. Kupóny si tedy nezapo-
meňte vzít s sebou.

Těšíme se na vás a pevně věříme, že se akce 
opět vydaří.

Kulturní komise

Xvii. Palkovické dožínky 
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V poslední době vzpo-
míná naše historie význam 
našich československých le-
gionářů v době první světo-
vé války v letech 1914-1918. 
Těch bylo více než 56 000, 
nejvíce v Rusku a pak v Itálii 
a Francii. 

Podle sborníku „Česko-
slovenští legionáři“ vyda-
ného v roce 2000 Státním 
okresním archivem ve Frýd-
ku-Místku bojovalo z naše-
ho okresu celkem 641 legionářů, z toho 350 na bo-
jištích v Rusku, 227 na území Itálie a 49 ve Francii. 

Nejvíce legionářů pocházelo z Místku – 50, 
z Frýdku – 39. Zajímavé jsou i počty z vesnic, na-
příklad z Palkovic to bylo 31 legionářů, z malé ves-
nice Ostravice jich pak bylo 30.

Almanach obsahuje i osobní vzpomínky těch, 
kteří přežili hrůzy druhé světové války a vrátili se 
do svých domovů. Jejich svědectví jsou důkazem 
statečnosti. Je zde uveden záznam tří pamětníků 
z Palkovic:

Josef Bužek: V srpnu 1914 narukoval do ra-
kouské armády a zúčastnil se bojů v Srbsku. Tam 
byl v listopadu téhož roku zraněn. Na jaře 1915 
bojoval na ruské frontě v Karpatech u Gorlice. 
Do ruského zajetí se dostal s třiceti dalšími vojá-
ky 4. 5. 1915 u Jasla. Legionářem se stal 5. 6. 1917 
v Konstantinovce. Zúčastnil se mimo jiné boje 

u Tarnopole a Bachmače. 
Do vlasti se vrátil 23. dubna 
1920.
František Socha: 

Po  narukování do ra-
kouské armády se dostal 
nejdříve na italskou frontu 
a poté na ruskou. V bojích 
byl několikrát raněn. Při 
ústupu rakouské armády 
na východní frontu přeběhl 
10. července 1916 k Rusům. 
Pobýval v zajateckém tábo-

ře, pracoval v továrně i u sedláka na Kavkaze. Do 
legií vstoupil 25. května 1917. Bojoval u Zborova 
a Bachmače. Domů se vrátil 22. dubna 1920 přes 
Suezský průplav. 

Antonín Zelinka vzpomíná (červenec 1916): 
„Nastal zmatek a volání: Rusové nás obkličují, 
spaste se! Bylo to peklo. Rusové nás obešli zeza-
du a toho, kdo chtěl zpět, zastřelili. Křičel jsem, ať 
nestřílejí, že jsme Češi. Utíkal jsem doprava a sko-
čil jsem do prázdného zákopu. Přiběhl Rus a střelil 
po mně tři rány. Naštěstí mě zákop kryl. Pak jsem 
o sobě přestal vědět.“

Celkem u legendárního Zborova padlo 
3 500 československých legionářů. Ti z našeho 
okresu, kteří přežili, se mohli 18. července 1946 zú-
častnit osobního setkání s prezidentem dr. Edvar-
dem Benešem.

Vilém Vlk

Hoši od Zborova 

Legionáři na ruské frontě. Druhá řada, pátý zleva Štěpán Bača. (1918)

Legionář Ignát Kula s rodinou. (1920)
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Měsíce červen a červenec uplynuly jako voda 
v naší říčce Olešné, nastal čas spalujících slunečních 
paprsků a Covid-19 pomalu ztrácí sílu. Vláda po-
stupně s rozvahou uvolňuje protiepidemická opat-
ření, což se projevilo i v naší činnosti. Díky tomu 
jsme mohli uskutečnit řadu plánovaných i nepláno-
vaných akcí.

První červnovou akcí byla v úterý 15. od 10 hodin 
přednáška bylinkáře a fyzioterapeuta Karla Šten-
baura o bylinkách a syndromu únavy po proděla-
ném onemocnění Covidem-19 pro 19 posluchačů. 
Velmi poutavou formou vyložil používání některých 
bylin pro zlepšení našeho zdravotního stavu a od-
povídal ochotně na naše zvídavé dotazy. Na závěr 
jsme si mohli zakoupit i některé léčebné přípravky, 
na jejichž vývoji se podílí.

Hned následující den jsme se za nádherného 
slunečného počasí setkali v areálu SKSC na Myslíku 
při tradičním smažení vaječiny. Všech 74 zúčast-
něných návštěvníků si pochutnávalo na vaječině 

z 245 vajec, kterou připravila skupina kuchařů pod 
vedením pana Oty Brudného. Po dlouhé době tak 
nastala možnost opět se sejít v širším kolektivu 
a v klidu si popovídat.

Ve středu 14. července jsme podnikli plánovaný 
zájezd na Zlatohorsko. První zastávkou na naší ces-
tě bylo malé (ale zajímavé) muzeum Kosárna v Kar-
lovicích, ve kterém se nacházejí expozice venkov-
ského bydlení, lesnictví, zděný chlév a ke špýcharu 
přistavěná stodola se sbírkou zemědělského nářadí 
a náčiní. Na další zastávce jsme navštívili Zlatoko-
pecký skanzen v Údolí ztracených štol v Ondřejovi-
cích nedaleko Zlatých Hor. Zde jsme se podívali (za 
mírného deště) s průvodci do repliky středověkých 
hornických Zlatorudných mlýnů poháněných vod-
ními koly, kde nám bylo ve dvou dřevěných srubech 
předvedeno drcení zlatonosné rudy. Poté jsme pro-
šli kolem tavicí pece, kde se rozdrcená ruda tavila 
pro získání čistého zlata. Na závěr naší prohlídky 
skanzenu jsme si prohlédli při zasvěceném výkladu 

seniorské bilancování 

seniOr kLub
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paní průvodkyně areál sloužící pro soutěž v rýžo-
vání zlata a v Hornické osadě repliku dřevěného 
hornického srubu a „pivní zvoničku“.

Po krátkém zastavení na občerstvení a prohlídku 
Zlatých Hor jsme pokračovali v cestě na posled-
ní návštěvu – poutní areál Panny Marie Pomocné 
(Mariahilf), vzdálený 9 km od Zlatých Hor. Zde se 
nám obětavě věnoval místní farář P. ThLic. Mgr. 
Mariusz Rafal Jończyk, který nás seznámil s minu-
lostí tohoto poutního místa, jeho neslavným osu-
dem v 70. letech minulého století a obnovou po 
roce 1990. Po prohlídce poutního kostela jsme si 
prošli celý areál s dalšími zajímavostmi – Mariánská 

studánka v ambitu před kostelem, za kostelem Kříž 
víry, nová křížová cesta z masivních dřevěných křížů 
s plastickými reliéfy jednotlivých zastavení a chrá-
něných stříškami, Posvátná studánka u jediné pů-
vodní kapličky a celá řada dalších křížů.

Největší zážitek z celého zájezdu nás však čekal 
až při příjezdu do Palkovic, kde nás překvapila při 
vystupování neočekávaná krátká deštivá vichřice. 
Na Myslíku už to byl naštěstí jen déšť.

a co nás čeká?
V měsíci srpnu se jako každoročně setkáme ve 

středu 18. v areálu Penzionu U Bačů při tradičním 
smažení bramborových placků a na 15. září plánu-
jeme autobusový zájezd do výrobny modrotisku 
Danzinger v Olešnici na Moravě a do Punkevní jes-
kyně v Moravském krasu (zkráceně na Macochu).

společenská rubrika
Tentokrát budu velmi stručný, protože v měsí-

ci srpnu neevidujeme žádné jubilanty a v září se 
dožívá svého životního jubilea pouze paní Milada 
Vlková z Myslíku. Přejeme jí pevné zdraví, stálý 
úsměv na tváři a dobrou osobní pohodu.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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sPOrT

Mistrovství české republiky v cPP 

Ve dnech 11. – 13. 6. 2021 se ve Štramberku 
konalo mistrovství České republiky v závodě 
CPP (cvičení a pobyt v přírodě), do kterého jsme 
vyslali několik vybraných dvojic.  Bylo to „za hum-
ny“, takže jsme se tentokrát účastnili pouze samot-
ného sobotního závodu. Protože se v letošním roce 
nekonalo ani okresní, ani krajské kolo, tak jsme se 
obávali, zda vůbec podáme dobré výkony. Po velmi 
dlouhé době bylo vidět, že naši závodníci nastupu-
jí s chutí a rozhodli se podat co nejlepší výsledky. 

A jak řekl jeden z vedoucích: „Konečně bojovali 
srdcem!“ To odhodlání nám už pár let chybělo. 
Před samotným závodem si účastníci zopakovali 
své znalosti, probrali je s vedoucími a doufali, že 
soupeři budou mít také nějaké ty mezery ve zna-
lostech. Nakonec se nám zadařilo a dopadli jsme 
následovně: 

Viktorie Krčová – Nela Chýlková 2. místo
Eliška Ručková – Eva Kořenská 4. místo
Lada Čepánová – Nikol Matulíková 6. místo
Ondřej Vyvial – Karolína Vyvialová st. 7. místo
Tereza Matulíková – Anežka Bužková 10. místo 

Je jen škoda, že medaile unikla dorostenkám 
Elišce a Evě.

Přestože se pro jistotu nevyhlašoval nejlepší kraj, 
tak jsme spočítali jednotlivé výsledky a zjistili, že již 
po dvacáté byl nejlepším krajem Moravskoslezský.

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme další 
úspěchy. 

Kateřina Vyvialová a Michal Haleš
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Mistrovství české republiky v Turistickém závodě 

Tento outdoorový sportovní 
závod je terénní běh v délce od 
2 do 6 kilometrů, podle věko-
vých kategorií. Trať je vyzna-
čena fáborky (modré barvy pro 
nejmladší žactvo, bílé barvy pro 
mladší a starší žactvo a červené 
barvy pro dorostenecké katego-
rie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrol-
ních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co 
nejrychleji. Jsou to –odhad vzdálenosti, hod míč-
kem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace 
mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turis-
tických a topografických značek, poznávání kul-
turních památek a přírodních zajímavostí. Měří 
se čas strávený na trati a za nesprávně splněné 
úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají 
k času. Všechny kategorie běhají jednotlivci.

Letošní sezóna TZ byla, ostatně jako i jiné 
sporty, ovlivněna covidem. Nicméně jsme byli 
moc rádi, že se za přísných omezení nakonec 
přece jen konal jediný mistrovský závod. Navíc 
téměř v domácím prostředí ve Frýdku-Místku. 
Zdejší oddíl Tuláci FM si jej vzal na starost a mu-
síme dodat, že vzhledem k situaci, jaká aktuálně 
byla, se jim závod vydařil. Pro závodění vybrali 
nádhernou lokalitu Frýdeckého lesa. Tato ještě 
nikdy nebyla na závodech (vždy se závodilo pod 
Štandlem). Na první pohled jednoduchý a pře-
hledný terén přinesl spoustu záludností a nároč-
ných pasáží i pro ostřílené závodníky. Startovalo 
se za běžného provozu v lokalitě, kde se běžně 
v hojném počtu pohybují místní občané a turis-
té, případně kde jezdí auta k blízkým nemovi-
tostem. Neustále se měnící směr běhu s využitím 
všech dostupných terénních překážek a nástrah 
deštivého počasí byl nakonec silným soupeřem 
pro nejednoho závodníka. Tato technicky velmi 
náročná trať přinesla v mnohých kategoriích ne-
čekaná překvapení. Docela jsem i rád, že jsem 
divokou kartu přenechal Láďovi.

Náš oddíl vyslal do akce čtyři závodníky. Tedy 
čtyři postupující závodníky dle platných podmí-
nek. V posledních letech se nám daří pravidelně 
vozit z Mistrovství ČR medaile. Bohužel letos jsme 
si vybrali veškerou závodnickou smůlu a výsled-
kově propadli. Neznamená to ale, že by se naši 
závodníci nesnažili. Naopak. Dali do toho maxi-
mum, ale shodou mnoha okolností a nešťastných 

náhod to na medaile tentokrát 
nestačilo. Letos pro nás tak tro-
chu platilo heslo: „…nemusíš 
vyhrát, stačí když se pořádně 
vyválíš v blátě, trošku se ztratíš 
na trati a popleteš, co se dá…“. 
Život jde dál. 

A jak jsme tedy dopadli?
Tomáš Menšík 6. místo, 
Petr Bílek  6. místo, 
Michal Řezníček 14. místo
Ladislav Chýlek 14. místo.

Všem naším závodníkům děkujeme za to, že to 
nevzdali a bojovali až do konce.

Za vedení oddílu Žlutý kvítek Ing. Tomáš Huďa
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Táborový kemp Žlutého kvítku 2021

Prázdniny jsou ve znamení táborů, táborových 
dní, kempů a tak podobně. V letošním roce nám 
situace po delším čase odluky konečně už zase 
dovoluje pořádat akce tohoto typu. 

Turistický oddíl Žlutý kvítek Palkovice využil do-
tační nabídky, kterou vypsalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a uspořádal svůj historicky 
první táborový kemp. Do té doby jsme vždy jezdi-
li na putovní tábory nebo byli doma. Je pravdou, 
že organizace této akce nebyla úplně jednodu-
chá. Vždyť ještě měsíc před termínem nevědělo 
ministerstvo, jakou částku bude pro tento projekt 
alokovat a zda se dostane na všechny zájemce. 
O covidových opatřeních ani nemluvě. Vše se ale 
v dobré obrátilo a my mohli v pondělí 5. července 
přivítat první účastníky našeho kempu.

Dočasný azyl jsme po celý týden našli v tělo-
cvičně. Každý den mezi 8. a 16. hodinou jsme měli 
nabitý program pro 21 rozdivočených účastníků. 
Je třeba říci, že jednou z dotačních podmínek 
bylo, aby byl kemp vzdělávací. Prakticky po celý 
rok 2020 a v první polovině roku 2021 jsme se 
jako oddíl nemohli pravidelně scházet (až na malé 
světlé okamžiky), tím pádem téma akce a pro-
gram byly jasné. Budeme se zabývat vším, co jsme 
nemohli během omezení v průběhu uplynulých 
dvou let s oddílem dělat. 

Náš týden byl rozdělený do pěti tematických 
celků. Jedno téma každý den. 

V pondělí nás čekala zdravověda. Dopoledne 
jsme si řekli základní pravidla první pomoci, která 
jsme si hned vyzkoušeli názorně jeden na druhém. 
Odpoledne pak byla velká hra, ve které měly děti 
prokázat, zda dávaly pozor. Dopadlo to na výbor-
nou. Ve zbytku dne měly děti workshop. Přinesli 
jsme si trička, které si každý barevně vyzdobil pod-
le své fantazie. 

V úterý přijel k tělocvičně hasičský mini auto-
bus, který nás měl odvézt do Kopřivnice. Úterý 
totiž bylo dnem životního prostředí. Přírodní 
oblast Červený kámen byla po celé dopoledne 
naším odpočinkem i zdrojem poznání. Závěrečná 
hra s hledáním zlaťáků (čokoládových) v prostoru 
zříceniny hradu Šostýn byla zajímavým   zpestře-
ním dopoledne. Z každého dne měli vybraní čle-
nové oddílu udělat ještě ten den zápis. O výletu 
do přírody zaznamenal jeden nejmenovaný autor: 
„Dneska jsme jeli autobusem do Kopřivnice potom 
jak jsme šli chvilku, tak jsme narazili na Husův 
strom. Pak jsme šli na rozhlednu, když jsme se tro-
šičku najedli a šli jsme dál, tak Jahoda zapisovala 
nejlepší hlášky (měli bychom si to potom přečíst). 
Potom jak jsme vyšli z vyhlídky, jsme se najedli 
a byli jsme u Tří buoku (teďka si nevzpomínám 
na jména). Jak sme šli na zříceninu hradu Šostýn 
a tam Jahoda s Dropem nám přichystali čokolá-
dové penízky, jak jsme posbírali nějaké se rozpus-
tili, ale nějaké zbyly. Pak jsme šli zpět do autobu-
su, a to je asi vše“ (text je v originálním znění bez 
gramatických úprav – pozn. red.). 

Úterní odpoledne jsme pak využili ke hrám 
v tělocvičně. Ke konci našeho dne na nás čekala 
chutná zmrzlina. Zašli jsme si pro ni do nedaleké 
kavárny „U dvou přátel“. 

Středa byla dnem bezpečnosti. Po ránu jsme 
si dali naší oblíbenou a bezpečnou hru kuličkář, 
což je cvrkání kuliček do důlku tak, jak je znají 
naši rodiče. Dopoledne nás navštívila nprap. Bc. 
Lucie Galiová, vrchní inspektor oddělení pre-
vence Policie České republiky. Děti se seznámi-
ly s prací PČR a vyzkoušely si některé součástí 
policejní výstroje. Tu nejzajímavější výstroj (sa-
mozřejmě že zbraň) raději ale nechala na útva-
ru. I tak bylo na co koukat. Po obědě přijeli za 
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běh na kubánkov

V pátek 27. 8. 2021 se uskuteční jubilejní 
10. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka – běh na 
Kubánkov. Start závodu dospělých je v 17 hodin 
od tělocvičny v Palkovicích. Trasa měří cca 17 km 
a vede od tělocvičny na Myslík ke kapli, odtud na 
Kubánkov, dále nad RS Hůrky, po vrstevnici nad 
Chlebovicemi a dále ke kapličce v Chlebovicích., 
odkud pokračuje po hlavní cestě na Podhůří a po 
polní cestě přes Drážky zpět k tělocvičně. Po star-
tu dospělých se uskuteční závod dětí a mládeže. 

Délka mládežnických tratí od 200 m do 900 m. 
Rozpis jednotlivých kategorií a bližší informace 
najdete v sekci „Pozvánky na akce“ v zadní čás-
ti tohoto vydání Palkovických listů. Občerstvení 
v místě startu i cíle je zajištěno. 

Přijďte si zazávodit nebo přijďte povzbudit 
naše závodníky!

Za organizátory Martina Mertová

tělocvičnu hasiči. Ne, nikde nehořelo.  To nás jen 
navštívili palkovičtí hasiči, aby nám ukázali část 
své techniky. Starosta SDH Palkovice Bc. Martin 
Polášek vyprávěl dětem o tom, co všechno musí 
naše jednotka umět zvládnout a jaká je její náplň 
práce. Každý si mohl vylézt na cisternu, případně 
si prohlédnout nové speciální hasičské auto (píše 
se o něm v minulém vydání listů). Samozřejmě na 
závěr nesměla chybět pravidelná pěna pro děc-
ka. To bylo radosti. Naše poděkování za to míří 
i k Ing. Tomáši Opělovi, který se o ni postaral. 
Čtvrtek byl pro náš kemp dnem obce. Nejdří-
ve jsme se seznámili se vznikem a zpracováním 
odpadů jako takových. A to nejen v naší obci. 
Následovala krátká prohlídka sběrného dvora. 
Dopoledne jsme ještě stihli navštívit Obecní úřad 
v Palkovicích. Přivítali nás starosta a místostaros-
ta obce. Pan starosta dětem poutavě povyprávěl, 
jakým způsobem úřad funguje a seznámil děti 
s jednotlivými pracovníky. Třešničkou na dortu 
byl samozřejmě obecní rozhlas. Děti si prohlédly 
malou rozhlasovou kabinku a poslechly si, jak 
probíhá hlášení obecního rozhlasu. Po obědě 
jsme měli velkou hru po vesnici, u které jsme ušli 
každý 6 km, jak nic. Než šly děti domů, stihly si 
zahrát ještě několik her v tělocvičně. 

Pátek byl u nás v oddíle branným dnem. 
Za zpěvu známé „šmoulovské“ písničky jsme si 
udělali ranní rozcvičku a poté hurá na střelby. 
Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na cíl. 
Všem se to moc líbilo (i děvčatům). Poté dva naší 
dobrovolníci „vyběhli“ na Obecní úřad. Měli tam 
domluvenou práci – zahlásit informace pro ob-
čany místním rozhlasem. Takže pokud se vám 
zdálo, že za mikrofonem není Ríša (Ing. Richard 
Vysloužil – pozn. red.), měli jste pravdu. Laděn-
ka Čepanová společně s Míšou Řezníčkem jej 

pro tentokrát plně zastoupili. V pátek jsme také 
zvládli naší nejoblíbenější hru, vlaštovkiádu. Pů-
vodně jsme ji chtěli udělat ven, ale bylo poměrně 
větrno.  Ve zbytku dne jsme pak ještě vyhodno-
tili náš kemp a rozdali všem účastníkům odmě-
ny. Úplně na závěr našeho pobytu na nás opět 
„U dvou přátel“ čekala zmrzlina, která byla tou 
opravdovou třešničkou na našem „kempovém 
dortu“. Po celou dobu kempu se starala o naše 
bříška Restaurace pod Habešem, kde nám každý 
den připravovali a dováželi do tělocvičny obědy. 
Děkujeme také jedněm rodičům, kteří nám za-
koupili všechny ty zmrzliny a zajistili velkou část 
pitného režimu a nákup sladkosti. Nepřáli si být 
zveřejněni, ale i tak jim moc děkujeme alespoň 
touto cestou.  Naše poděkování míří i k mysliv-
cům, kteří nám zapůjčili vzduchovky ke střelbě. 
Jmenovitě děkujeme panu Teodoru Muchovi. 
Závěrem chceme poděkovat i Obci Palkovice za 
pronájem zázemí tělocvičny a pomoc při realizaci 
programu. Díky také Pirátovi, Jahodě, Žluťáskovi, 
Hvězdě, Mlokovi, Malině a Babetce za pomoc.

Co říci nakonec? Kromě originálních zápisů je-
dinečných dětských autorů, ještě vznikaly po celý 
týden naprosto spontánně originální hlášky. Tak, 
jak to jejich autorům přišlo v daný okamžik na 
jazyk. Jedna z nich je naše malá tečka na závěr: 
„život je krutý, náhoda je prase a já už bych měla 
zhubnout v pase…“

Už dnes víme, že příští rok se chceme sejít 
u podobné akce znovu. Věříme, že ten „prevít 
s číslem 19“ (neboli covid) nebude proti. Takže za 
rok na shledanou.

Jménem vedení oddílu TOM 1309  
ŽK Palkovice Ing. Tomáš Huďa (Drop)
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V pátek 16. července 2021 proběhl nultý – pří-
pravný ročník školy kosení a soutěž o nejrychlejšího 
„sekáče“ a „sekačku“ v kosení kosou. Počasí nám 
přálo, a tak se celkem 8 účastníků (včetně přespol-
ních sekáčů a sekaček) sešlo na vytyčené louce 
u Jarka Pavlíčka. Ten poskytl nejen louku a drobné 
občerstvení, ale hlavně své zkušenosti a znalosti 
o naklepávání a kosení klasickou kosou. Dva účast-
nící se na kurzu úspěšně naučili kosu naklepat. 

Kosení kosou je stará, tichá technika úpra-
vy trávníků, ke které se pomalu vracíme a znovu 
objevujeme to, co naši předci dávno znali. My 
se musíme znovu naučit vybrat správné nářadí, 
jak o něj pečovat, jak správně naklepávat, brou-
sit a jak správně kosit. Umění našich pradědů se 
opět dostává do popředí a stále více mužů i žen 
se to chce opět naučit. Proto se palkovičtí zahrád-
káři: Vítěz Oleják, Jarek Pavlíček a Magda Kopecká 
rozhodli tuto tradici ve spolupráci s obcí Palkovice 
opět obnovit. 

Králem sekáčů 2021 se stal Jarek Pavlíček, který 
zvítězil o celou jednu stopu, a královnou „sekač-
kou“ se stala Magda Kopecká. Ceny a medaile za 
účast všem osobně předal starosta Radim Bača. 

Soutěž probíhá venku a z důvodu bezpečnosti 
sekáčů se dodržuje dvou až tří metrová bezpečná 
vzdálenost mezi soutěžícími, takže byly dodrženy 
i aktuální koronavirová nařízení. Předpokládáme, 
že plánovaný 1. ročník závodů v kosení na jaře 
2022 proběhne i v případě přísných hygienických 
opatření. 

Proto si dovolujeme zájemce pozvat na příští 
1. ročník, a začít trénovat můžete již nyní – tento 
způsob léta trávě opravdu přeje.

 Za výbor ZO zahrádkářů Lenka Žaarová 
Další fotky pak najdete na…  

https://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

sPOLky v Obci

Zahrádkáři

0. ročník školy klepání a kosení kosou

Připravujeme
Bohužel nám nepříznivá epidemická situace  

v květnu neumožnila každoroční smažení vaječiny, tak jsme se rozhodli uspořádat  
v pátek 1. října 2021 podzimní opékání špekáčků 

- pro zájemce usmažíme i vaječinu 
Těšíme se na Vás od 15. hodin v areálu zahrádkářů naproti Rolničky

Lenka Žaarová za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
Sledujte prosím aktuální informace na www.palkovice.cz
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Drazí spoluobčané, 
rád bych vás krátce informoval 

o tom, jak probíhají opravy věže na-
šeho kostela. Jelikož je krytina věže 
kostela (plechy i desky) sundaná, tak 
jste dosud mohli vidět okolo věže 
lešení a modré plachty, kterými byla 
věž velice dobře zakrytá. Ani velké 
vichřice a bouřky nám tyto plachty 
nestrhly. Někteří jste se ptali, zda 
věž nyní bude mít takovou modrou 
barvu.

Mnohdy jste slyšeli zvuk několika 
motorových pil, ale nějaký větší po-
hyb na věži vidět nebylo. Pracovníci 
totiž pracovali pod těmi plachtami, 
a dokonce i v ty největší vedra. 

A co se tam dělo? Měnily se po-
škozené krovy (trámy) věže kostela. 
Byla vyměněná značná část krovů, 
především spodní části krovu (po-
zednice, vaznice, vzpěry i mnohé 
dlouhé svislé trámy). Nyní už jsou 
znovu přibité i desky, na kterých 
je difúzní fólie. Co nevidět nastou-

pí pokrývači a klempíři a začne se s pokrýváním 
měděné krytiny a instalací okapového systému. 

S pracovníky firmy Artes Frýdek Místek jsem 
zatím nadmíru spokojen. S takovou vstřícností, 
obětavostí a zdvořilostí jsem se ještě u žádné 
pracovní firmy nesetkal.

Velice bych vám občanům rád poděkoval za 
trpělivost, co se týče hluku a taky, že jste opatrní 
při návštěvě hřbitova, především v části pod le-
šením. Zatím nám počasí přeje. Taky se modleme 
o Boží ochranu a pomoc při této náročné opravě. 

Farář P. Bronisla

veřejná sbírka
Oprava věže kostela je v plném proudu, jak jste 
se mohli dočíst v článku pana faráře. S opravou 
věže souvisí i veřejná sbírka, která byla v červnu 
zřízena Římskokatolickou farností a její výtěžek 
pomůže dofinancovat nutnou rekonstrukci. Dár-
ci mohou přispívat bezhotovostně na transpa-
rentní účet 6008664319/0800 vedený u Čes-
ké spořitelny, nebo mohou vhodit libovolnou 
hotovost do zapečetěných kasiček na veřejně 
dostupných místech v obci (Prodejna Prašivka, 
Pekařství Boček, Modrá labuť, Jednota COOP, 
Obecní úřad a Kostel sv. Jana Křtitele). Sbírka 
bude probíhat do 31. října 2021. Všem dárcům 
upřímně děkujeme. Na požádání je možno vy-

stavit potvrzení o daru, který je možno odečítat 
od základu daně. 
Informace o opravě stejně jako průběžný stav na 
sbírkovém účtu je možno zhlédnout na strán-
kách farnosti: www.farnostpalkovice.cz

Ing. Tomáš Huďa  

Oprava věže kostela 

ŽivOT ve FarnOsTi
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sPOLečenská rubrika

Skutečné lásky nejsou bleskové,
ty plynou volně, široce jak řeky,
A přece lásky právě takové
jsou nejhezčí a přetrvají věky.

Dne 17. července 1971 oslavili manželé Kuráňovi významné životní ju-
bileum 50. výročí svatby. V dobrém manželství žádá jeden od druhého 
jen málo, ale ve skvělém manželství se dává i bere hodně!

Gratulujeme Vám ke zlaté svatbě. Jste krásným příkladem skvělého 
manželství. Ať Vám slunce svítí na Vaší cestě i nadále!

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

Zlatá svatba manželů 
Pavla a Miroslavy kuráňových z Palkovic 
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Váš život byla starost a práce, 
pro vše dobré měla jste cit. 
Dobré srdce ztichlo, 
a přece nezemřelo, 
v paměti bude stále žít.

V červnu jsme se rozloučili s paní Jiřinou 
Jalůvkovou (1928) z Myslíku.

Všem pozůstalým vyslovuje  
upřímnou soustrast redakční rada  

Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

Hodně štěstí, zdraví,
ať se Vám daří.
Stále mějte úsměv
na své tváři.
Krásné narozeniny!

V měsíci červenci oslavili své 
krásné životní jubileum pan Břetislav 
Damek, 93 let, pan Jan Žvak, 85 let, 
paní Eva Strašáková, 80 let, všichni 
z Palkovic. 

Na Myslíku oslavila své nádherné 
životní jubileum paní Ingeborg 
Voznicová, 80 let.

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ  
předsedkyné Karla Menšíková,  

redakční rada Palkovických listů, 
rada a zastupitelstvo obce.
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HOLky v akci

cuketový tatarák

Suroviny 

Postup
Na hrubém struhadle postrouháme cuketu, vy-
krojíme jadřinec. Posolíme, promícháme a ne-
cháme tak 20 minut odstát. Cibuli nakrájíme 
nadrobno a na oleji orestujeme do sklovité. 
Přidáme česnek, a ještě chvíli opékáme. Cuketu 
vymačkáme, přidáme na pánev a restujeme asi 
5 minut do změknutí. Směs necháme vychlad-
nout a přidáme ostatní suroviny. Vše po troškách 
a podle chuti. Promícháme a můžeme podávat 
na čerstvé, celozrnné topince. Cuketu si v tomto 
provedení dozajista zamilujete.

Cuketa je zelenina, ze 
které se dají připravovat 
chutné pokrmy. Lze ji přidat 
do zeleninových salátů, dají se 
z ní uvařit polévky, udělat předkrmy, 
přílohy, placičky, karbanátky, nákyp, upéci 

koláč nebo buchtu, přidat 
do masových směsí, při-

pravit pikantní směsi vhodné 
k masu nebo k topinkám. Vyber-

te si z našich receptů a připravte pro 
rodinu výtečné lahůdky z cukety.

cuketové nadýchané palačinky 

Zdravé cuketové chipsy se sýrem pečené v troubě

Suroviny

Postup 
Cuketu nastrouháme na jemném struhadle, oso-
líme a necháme chvíli odstát. Cuketa pustí vodu, 
kterou slijeme, cuketu pořádně stlačíme v rukách. 
K takto připravené cuketě přidáme vajíčka, kefír, 
nasekanou petrželku a dobře promícháme. Po-
stupně přidáváme mouku smíchanou se sodou 
a vymícháme hladké těsto, které na pánvi ( jemně 
ji potřete olejem) smažíme z obou stran dozlato-
va. Pokud máte čas, nechte připravené těsto stát 
20 minut, palačinky tak budou ještě lahodnější. 
Upečené palačinky potíráme máslem a podáváme 
například se zakysanou smetanou.

Suroviny

Postup
Dva plechy si vymažeme olejem nebo použi-
jeme pečicí papír. Troubu si předehřejeme na 
230 stupňů. Cuketu pokrájíme na tenké plátky, 

osolíme a necháme chvilku vybrečet a následně 
vysušíme ubrousky. V misce smícháme parme-
zán (nebo jiný nastrouhaný sýr), dvě špetky soli 
a pepře, strouhanku. V druhé míse si rozmíchá-
me jedno celé vejce. Pokrájenou cuketu nejdříve 
obalíme v rozmíchaném vejci a poté ve směsi 
se sýrem. Takto obalenou cuketu poklademe 
na plech a pečme v troubě na 230 stupňů asi 
25 až 30 minut dozlatova. Doba pečení záleží na 
tloušťce cukety. 

Dobrou chuť a báječné léto přejí Holky v akci.

• 450 g cukety
• 300 ml kefíru
• 350 g hladké mouky
• 4 ks vejce
• 2 lžíce nasekané
• petrželky

• sůl
• 1/2 lžičky jedlé sody
• máslo na pomaštění 

palačinek
• olej na pomaštění 

pánve

• 1 větší cuketa
• 2 cibule
• 3 stroužky česneku
• 3 lžíce oleje
• 2 lžičky dijonské 

hořčice
• 2 lžičky kečupu

• 2 lžičky sójové omáčky
• 1/2 lžičky červené 

mleté papriky
• pár kapek citronové 

šťávy
• 1 hrst posekané 

petrželky

• 2 cukety (středně velké)
• 1 celé vejce
• 40 g kukuřičné 

strouhanky nebo 
obyčejné 

• 50 g strouhaného 

sýru (parmezánu nebo 
eidam, nivu, balkánský sýr)

• sůl a pepř  
• olej na vymazání 

plechu nebo pečicí 
papír
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POZvánky na akce

Více informací na: www.palkovice.cz
a www.facebook.com/ObecPalkovice

BĚŽECKÝ ZÁVOD 
Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2021

10. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:
A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
 A:  do 34 let
 B:  35 - 44 let
 C:  45 - 54 let
 D:  55 - 64 let
 E:  nad 65 let
 F:  muži Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE
ročník 2016 a mladší - 200 m
ročníky 2014 - 2015 - 200 m
ročníky 2012 - 2013 - 400 m
ročníky 2010 - 2011 - 600 m
ročníky 2008 - 2009 - 800 m
ročníky 2006 - 2007 - 800 m
ročníky 2004 - 2005 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)

Start hlavního závodu v 17 hodin
Starty kategorií mládeže od 17:05

Startovné:
 -  v kategorii dospělých 100,- Kč
 -  kategorie mládeže bez startovného

Obec Palkovice Vás zve na

pátek 27. srpna 2021
VOLNOČASOVÝ AREÁL ZA TĚLOCVIČNOU GPS: 49°38‘11.104“N, 18°18‘56.704“E

Ceny:
 -  poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
 -  pohár pro prvního muže a první ženu v absolutním
  pořadí hlavního závodu
 -  věcná cena pro prvního muže a první ženu
  na vrcholu Kubánkova
 -  pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hl. závodu
 -  medaile pro první tři v každé kategorii závodu mládeže
 -  tombola pro všechny účastníky hlavního závodu

Popis tratě hlavního závodu:
 -  délka 17 km
 -  povrch - střídavý - asfalt, chodník, lesní cesty
 -  převýšení - 370 m
Start a cíl - areál tělocvičny v Palkovicích (320 m.n.m.)
(prezentace, vyhlášení výsledků, sprchy, šatny)
Vrcholový kulminační bod - Kubánkov (661 m.n.m.)
(občerstvení)

Zázemí:
 -  šatny, sprchy a občerstvení zajištěno pro všechny účastníky

Informace:
Martina Mertová, mobil: +420 736 472 247

Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Ženy:
 G:  do 34 let
 H:  35 - 44 let
 I:  nad 45 let
 J:  ženy Palkovic
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Nabízíme účast na kurzech 
v rámci projektu 

KOMPETENCE PRO 
STABILNĚJŠÍ RODINU II 

 
Stabilní a dobře fungující rodina dokáže v řadě případů překonat sociální problémy a snižuje 
riziko sociálního vyloučení jejich členů. Proto se náš projekt svými aktivitami zaměřuje 
na podporu rodin, prevenci rozpadů vztahů v rodině. Chceme pomoci posílit osobní, rodinné 
a rodičovské kompetence. 
 

Projekt realizujeme v období od 2. 3. 2020 do 1. 3. 2022. 
 

Jste z obce MAS Pobeskydí? Máte zájem? Kontaktujte nás. 
Všechny aktivity tohoto projektu jsou pro obyvatele obcí MAS Pobeskydí zdarma. 

 
V současnosti nabízíme volná místa v aktivitách, které bychom rádi zahájili v Palkovicích 
od poloviny září 2021: 

• Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí – 9 setkání 
 

• Cesty efektivní komunikace-rozvoj praktických dovedností rodiny – 4 setkání 

 

Pro více informací se mohou zájemci hlásit u koordinátorů cílové skupiny:  
 

Ivana Zajíčková na tel. 777 313 141 a e-mail: izajickova@prorodiny.cz   
Lucia Petrůjová 777 243 494 a e-mail: lpetrujova@prorodiny.cz 
  
 

Více k projektu na http://www.prorodiny.cz/publicita/realizovane-projekty/kompetence-
pro-stabilnejsi-rodinu-ii/ 
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V rámci projektu Slezské diakonie  
„PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II.“  

Vás srdečně zveme na následující BEZPLATNÉ akce 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
PRO LAICKÉ PEČOVATELE V DOMÁCNOSTI 

společné setkání s dalšími pečujícími, vzájemné sdílení, 
povzbuzení a předání si zkušeností z péče 

středa 18. 8. 2021, 16:00 – 18:00  
SEN centrum, Třanovice 188 

Zájem o účast potvrďte prosím na tel. 739 392 024 nebo  
e-mail podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz  

www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi 
Dovolujeme si Vás upozornit, že během akcí mohou být pořizovány a následně zveřejněny fotografie či videozáznam za účelem 

propagace a prezentace aktivit projektu Slezské diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562.  
Pokud s pořízením záznamů nesouhlasíte, sdělte to prosím organizátorovi. 

SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM NA TÉMA 
JAK PEČOVAT A NEZBLÁZNIT SE II. 

přijďte načerpat inspiraci, zjistit,  
jak pečovat o svou duševní kondici a nabít další síly k péči  

lektor: Mgr. Alice Mizia 
středa 22. 9. 2021, 16:00 – 18:00 

SEN centrum, Třanovice 188 
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inZerce
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Omalovánka pro děti 
 
 
 
 
 
 

PrO děTi
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Tajenka pro děti  
Do políček doplňte názvy postaviček na obrázku. 

 

1. Na prince čeká na zámku 

 

2. Červená                 nese nemocné babičce něco dobrého na zub 

 

3. Chytrá 

 

4. Celému království vládne  

 

5. V klobouku bydlí králíci Bob a 

 

6. Na vrbě nad rybníkem sedí 

 

7. V perníkové chaloupce bydlí zlá    

 

8.                    bydlí v lese Řáholci s Rumcajsem a Mankou 

 

9. V pekle sídlí   
 

 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             

Tajenka pro děti
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kvíZ PrO dOsPěLé

1. Do kterého moře doputuje Olešná?
A) do Černého moře
Y) do Baltského moře
M) do Jaderského moře

2. Nejvyšší místo Palkovic a Myslíku je?
H) Holý vrch
L) Babí hora
K) Kubánkov

3. Víte, co je to „kontribuce“?
N) daňové poplatky
C) široká sukně
F) velká truhla na obilí

4) Kde pramení Palkovský potok?
Á) Kozlovická hora
É) Babí hora
Í) Králova hora

5) Kdy byla v Palkovicích zahájena autobuso-
vá doprava?
Š) 1924
Ž) 1927
Ř) 1930

6) Víte, o jaké jídlo se jedná, když se řekne 
„varmuža“?
E) polévka z brambor
I) krupice
O) rozvařená jablka

7) V kterém roce započala historie palkovic-
ké školy?
Z) 1780
D) 1786
R) 1790

8) Kde se nacházel první dřevěný kostelík 
v obci?
É) na místě, kde stojí dnešní kostel
 sv. Jana Křtitele
Í) na místě, kde dnes stojí kaple sv. Mauricia
Á) na místě, kde dnes stojí kulturní dům

9) Kde byl založen Sbor dobrovolných hasičů 
dříve? V Palkovicích nebo na Myslíku?
M) v Palkovicích 1927
 (na Myslíku až v roce 1929)
N) na Myslíku 1929
 (v Palkovicích až v roce 1930)
V) v obou obcích byl založen ve stejném 

roce, ale v Palkovicích o 2 měsíce dříve

10) V kterém roce byl zřízen v Palkovicích 
poštovní úřad?
C) 1905
B) 1900
D) 1910

11) O kterou součást oděvu se jedná, řekne-
li se „župica“?
A) košile
E) kabát
O) vesta

12) Která z tělocvičných a tělovýchovných 
jednot byla v obce založena nejdříve?
T) Sokol
B) Orel
C) DTJ

13) Kaplička v Mankově skále v Myslíkov-
ských Lurdách byla postavena jako vděk 
za….
A) za uzdravení z těžké nemoci
O) za přežití bombardování Ostravy
 za II. světové války
Y) za narození dítěte

správné odpovědi zasílejte  
do 14. 9. 2021 na e-mail: 
mmertova@palkovice.cz
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Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVII. Obecní dožínky konané 21. 8. 2021 od 12:30 hodin 

ve volnočasovém areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného. 
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 

100 Kč pro příchozí od 14.00 do 22:00 hodin a 50 Kč pro příchozí po 22.00.
- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. 

Je zakázáno kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena
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Termínový kalendář

18. 8. Senior klub – smažení bramborových placků – Penzion u Bačů, 16.00

21. 8. Obecní dožínky – volnočasová plocha za tělocvičnou, od 13.00 

27. 8. Memoriál A. Řezníčka, běh na Kubánkov – volnočasová plocha za tělocvičnou, 17.00

12. 9. Farnost Palkovice – poděkování za úrodu

15. 9. Senior klub – zájezd do Olešnice a Moravského krasu

18. – 19. 9. Zahrádkáři – výstava ovoce a zeleniny, Restaurace pod Habešem

18. 9. Myslíkovský dřevorubec

19. 9. Velká pouť Panny Marie Bolestné – kaple Myslík

19. 9. Farnost Palkovice – pouť u kaple sv. Mauricia

1. 10. Zahrádkáři – opékání párků

Pravidla pro uplatnění slevového kupónu:
- Kupóny každý samostatně vystřihněte dle naznačených symbolů tak, aby byl celý a nepoškozený.
- Kupóny předložte u vstupu na akci XVII. Obecní dožínky konané 21. 8. 2021 od 12:30 hodin 

ve volnočasovém areálu za tělocvičnou (vstup do areálu možný od 12 hodin)
- Po předání kupónu bude odečtena sleva ze vstupného ve výši 50 % z ceny vstupného. 
- Na jeden kupón je možno uplatnit slevu pro jednu osobu.
- Bez přeložení kupónu nebude možno slevu uplatnit.
- Vstupné po započítané slevě bude činit 50 Kč pro příchozí do 14.00 hodin, 
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- Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, kupón není potřeba uplatňovat.
- Sleva na vstupném bude započítána pouze při přeložení originálního kupónu s unikátním číslem. 

Je zakázáno kupóny kopírovat, tisknout či jakkoliv jinak upravovat.
- Pořadatelem akce je Obec Palkovice, změna pravidel uplatnění kupónu je vyhrazena
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