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Úvodní slovo redakční rady

Milí čtenáři Palkovických listů,
vítáme vás v novém roce 2020 a přejeme pevné 

zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě, klid, 
pohodu a dobrý zrak ke čtení vašich listů. Věříme, 
že i v tomto roce budeme mít stále o čem psát 
a informovat vás občany obou částí naší obce. 

Každý nový rok začíná novými poplatky, neji-
nak je tomu i v naší obci. Zastupitelstvo obce na 
svém posledním zasedání schválilo nové poplat-
ky za psy, odpady, vodné, stočné, přehled najde-
te uvnitř listů. V letošním roce lehce zdražujeme 
Palkovické listy (o 20 Kč ročně). Věříme, že to 
najde pochopení i u vás čtenářů. Za 100 Kč roč-
ně vám nabídneme opět 7 čísel a k tomu obecní 

kalendář. Vzhledem k nastaveným cenám za tis-
kové služby je tato cena stále velice nízko pod 
skutečnými náklady za listy. Určitě stojí za zmínku 
krásné ocenění klubu našich seniorů, které ob-
drželi prostřednictvím Moravskoslezského kraje, 
více se dočtete uvnitř. Pokud si myslíte, že na kole 
nelze přejíždět mezi kontinenty, přečtěte si náš 
rozhovor a zjistíte, že i tento dopravní prostředek 
může ujet spoustu tisíc kilometrů. O to více nás 
těší, že v sedlech seděli palkovjané. Nepřehléd-
něte nabídky na různé přednášky či další kulturní 
akce. Tříkrálová sbírka, která proběhla počátkem 
roku v naší obci už po dvacáté, přinesla rekordní 
částku, shrnutí toho všeho najdete uvnitř. Pokud 

vám bude zima, do-
přejte si třeba hřeji- 
vý nápoj z dostup-
ných koření, který vám 
nabízejí Holky v akci. 
Zbude-li vám volný 
čas, zajděte se po-
bavit někam za kul-
turou, třeba na ples, 
nebo do našeho kina. 
Nabídku také najdete 
uvnitř. Přejeme vám 
klidný start do nové-
ho roku, pevné ner- 
vy se zvýšenými po-
platky, klid a pohodu 
v duši.

Jménem redakční rady 
Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
všechny Vás moc zdravím v prvním čísle Palko-

vických listů pro rok 2020 a dodatečně Vám přeji 
v novém kulatém roce po všech stránkách jen to 
nejlepší. První slovo v letošním roce bych rád vě-
noval zejména tématu participativního rozpočtu. 
Jak zajisté víte, zastupitelstvo naší obce na podzim 
schválilo vyčlenění 300 tis. Kč na pilotní projekt par-
ticipativního rozpočtu. Ten spočíval v tom, že každý 
občan mohl navrhnout jakýkoliv veřejně prospěšný 
projekt přibližně do výše alokované částky. Pravidla 
byla poměrně jednoduchá, vycházela ze zkušeností 
a doporučení několika obcí a měst, kde s partici-
pativním rozpočtem mají pozitivní zkušenosti. Tato 
pravidla jsme zveřejnili na obecním webu a v Palko-
vických listech 7/2019. Taktéž o tom byla reportáž 
na TV Polar a participativní rozpočet na Facebooku 
aktivně propagoval jeden náš spoluobčan.

Vzhledem ke snaze a o co největší informo-
vanost a také vzhledem k tomu, že participativní 
rozpočet je v řadě měst a obcí poměrně úspěšný, 
čekali jsme, že se sejde několik návrhů, dokonce já 
sám jsem předpokládal, že jich bude okolo 10. Nic-
méně v pátek 17. ledna 2020, kdy byla uzávěrka pro 
podání návrhu, jsem zažil pro mne osobně docela 
velké zklamání. Celkový počet doručených návrhů 
byl celkem 0. Tato skutečnost mně velmi mrzí, sku-
tečně jsme čekali, že participativní rozpočet bude 
zejména zdrojem dobých nápadů, a dokonce jsme 
se na vedení obce bavili o tom, že pokud bude více 
dobrých a smysluplných návrhů, zkusili bychom 
jich podpořit co nejvíce. Zejména jsem v tomto 
čekal iniciativu konstruktivních spoluobčanů nebo 
různých zájmových skupin z naší obce, že předlo-
ží konkrétní návrhy např. na nový mobiliář, herní 
prvky pro děti nebo vybavení pro sport. Bohužel 
se to nestalo. Proto si dovoluji v této souvislosti 
položit několik provokativních otázek, které pone-
chám bez odpovědi: Proč svůj návrh nepředložili 
někteří jedinci, kteří na Facebooku dokola tvrdí, že 
se vše dělá špatně, když zde byla dobrá možnost 
se aktivně zapojit do změn v obci? Byla jen špat-
ně nastavena pravidla, nebo skutečně o toto není 
u nás zájem? Opravdu v naší obci nikomu nic ne-
chybí? Proč se nezapojili ti z našich spoluobčanů, 

kteří jsou jinak často velmi aktivní a mívají dobré 
nápady? Nebo byla snad o tomto projektu nedo-
stačená informovanost? O jednotlivých odpovědích 
může popřemýšlet každý sám. Já osobně bych ne-
rad myšlenku participativního rozpočtu zavrhl pro 
prvotní neúspěch, proto budu velmi rád, pokud mi 
napíšete na e-mail mistostarosta@palkovice.cz své 
názory, připomínky a návrhy k tomu, zda má smysl 
s myšlenkou participativního rozpočtu pokračovat 
a pokud ano, tak jak to příště zkusit udělat jinak 
a lépe. Za každý názor budu velmi rád.

Na závěr svého slova bych rád ještě zmínil dvě 
věci. Za prvé bych rád poděkoval Dopravní ko-
misi, která se na přelomu roku velmi aktivizovala 
a společně s Radou obce připravila několik návr-
hů, o kterých můžete dočíst dále v listech. Už teď 
můžu slíbit, že po delší přípravě dojde letošní rok 
k realizaci dvou velkých dopravně-bezpečnostních 
projektů, konkrétně se jedná o nový přechod pro 
chodce u školy a dále o pořízení nových informa-
tivních radarů hrazených z EU dotace, které budou 
nejen informovat projíždějící auta, ale současně 
data z měření on-line zobrazovat na webových 
stránkách obce. Jen pro upřesnění zde musím ještě 
napsat, že tyto informativní radary nebudou využity 
k pokutování za rychlou jízdu.

Za druhé bych chtěl připomenout všem spolkům 
a zájmovým organizacím, že ještě do 21. 2. 2020 
je možno podávat žádosti o dotace na provoz-
ní financování, realizaci individuálních akcí a také 
o dary pro trenéry děti a mládeže. Pravidla už visí 
na úřední desce od začátku ledna, jsou zveřejněny 
také v těchto listech, proto prosím, pokud je to pro 
Vás relevantní, podejte svou žádost včas.

Na závěr svého úvodního slova bych Vás rád po-
zval na všechny kulturní, sportovní a společenské 
akce v obci. Zejména na Obecní ples, který se bude 
konat tradičně poslední sobotu v únoru (29. 2. 2020) 
v Restauraci pod Habešem a jehož letošní téma je 
„Mafie“ (viz plakátek na zadní straně listů). Potom 
bych Vás rád pozval na Slavnostní akademii u příleži-
tosti otevření naší nové tělocvičny, která se uskuteční 
v pátek 27. 3. 2020 odpoledne. Podrobnosti k této 
akci budou zveřejněny na začátku března.

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

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
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Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 16. 12. 2019  
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce Radima Bači ve věci jednání s příslušnými subjekty ve věci možnosti reali-

zace záznamového zařízení měřícího rychlost v obci.
2. Informaci Rady obce o projednání návrhu dopravní komise a žádostí občanů.
3. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 14. 10. 2019.
4. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 17. 9. 2019, 1. 10. 2019, 23. 10. 2019, 11. 11. 2019 a 9. 12. 

2019.
5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2018.
6. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách 

hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 27. 3. 2019.
7. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 v roce 2019.
8. Protokol č. VSK/1/2019/Palk. o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2018 a veřej-

noprávní kontroly za 1. pololetí 2019 u příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Palkovice, 
okres Frýdek-Místek.

9. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-11/2019.
10. Zápis z kontroly Finančního výboru č. 6/2019.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Josef Lukeš a Bc. Barbora Pustková.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Jaromír Ivánek, Ing. David Kula, Ph.D., MBA a Slavomír Bača.
4. Rozpočtové opatření č. 15 pro rok 2019.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2019 o nočním klidu.
7. Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Palkovice. Plán byl schvá-

len sborem zástupců dne 24. 10. 2019.
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného.
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.
12. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2020.
13. Ceník obce Palkovice č. 3/2019 o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové 

kanalizace provozovanou obcí Palkovice.
14. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Mgr. Miroslavou Daňkovou ve věci darování 

pozemku par. č. 2300/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 161 m², k. ú. Palkovice.
15. Darovací smlouvy na údržbu nemovitosti a jejího okolí dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
16. Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s:

a. uzavřením pracovní smlouvy mezí obcí a členem zastupitelstva obce Josefem Lukešem (tech-
nický pracovník – pracovní smlouva uzavřena od 01. 11. 2015, dodatkována 18. 01. 2019 – GDPR);

b. uzavřením dohody o provedení práce mezí obcí a členem zastupitelstva obce Alešem Kubalou 
(elektroúdržba v objektech obce, správa a údržba výpočetní techniky, administrativní činnosti 
– dohoda o provedení práce uzavřena od 02. 02. 2015, dodatkována 18. 01. 2019 – GDPR);
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c. uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a členem zastupitelstva obce Ing. Jaromírem 
Ivánkem (technický dozor Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích, Rekonstruk-
ce fasády objektu COOP Palkovice, Vybudování chodníku před vjezdem do obce Palkovice 
– dohoda o provedení práce uzavřena od 25. 07. 2018, dodatkována 31. 12. 2018 (prodloužení 
platnosti dohody o provedení práce – do 31. 12. 2019) a 15. 04. 2019 (rozšíření o technický dozor 
na akci Vybudování chodníku před vjezdem do obce Palkovice);

d. uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a členem zastupitelstva obce Ing. Jaromírem 
Ivánkem (technický dozor – obecní stavby) - nová dohoda o provedení práce od roku 2020.

17. Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu obce Palkovice.
18. Odpis pohledávek pro jejich nedobytnost dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
19. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti – viz Pravidla pro žádost pro 

poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2019 dle přílohy č. 3 tohoto 
zápisu.

20. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2020.
21. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volno-

časových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2020.

III. vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemku p. č. 1505/2 za část pozemku p. č. 1505/3, obojí k. ú. Palkovice dle 

geometrického plánu č. 2167-111/2019 zpracovaného společností GIS-STAVINVEX a. s.
2. Záměr prodeje pozemku p. č. 138/1 a části pozemku 137, obojí k. ú. Myslík.
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1121/1, k. ú. Palkovice.

IV. ukládá:
1. Starostovi obce Palkovice Radimovi Bačovi kontaktovat správce toku Václavka ve věci vyčištění 

toku.
2. Reklamovat opravu vjezdů u domů Palkovice č. p. 622 a 621 u zhotovitele Metrostav a. s.

V Palkovicích dne: 16. 12. 2019

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
    Starosta           Místostarosta

Informace Finančního výboru 

Finanční výbor je jedním z povinně zřizovaných 
výborů obce. Jeho úkolem je provádět interní kont-
rolu, tak aby se předešlo potenciálním problémům, 
spočívajících v kontrolních zjištěních externího orgá-
nu (krajského úřadu, auditora, Ministerstva vnitra aj.). 
Finanční výbor je zaměřen na kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky obce, včetně 
otázek účelnosti vynaložených prostředků, plnění 
rozpočtu či nesrovnalostech v účetnictví apod. 

Jedná se však o systém vnitřní kontroly, který 
nenahrazuje vnější přezkoumávání hospodaření 
obce. Výbor proto nemůže sám o sobě ukládat 
žádná opatření. Jeho jediným úkolem je předložit 
svá zjištění zastupitelstvu, které o nich rozhodne. 
Výbor je tříčlenný, složen z předsedy Josefa Luke-
še a dvou členů Dalibora Rady a Mgr. Petra Gřese.

V průběhu loňského roku 2019 provedl finanční 
výbor 6 kontrol v různých oblastech se zaměřením 
na soulad hospodaření s finančními prostředky 
ve srovnání se schváleným rozpočtem, kontrolu 
účetních dokladů, pokladny, rozpočtu v rozpočto-
vých opatřeních, hospodárnosti s vynaloženými 
prostředky v oblasti IT služeb, tvorbě a výrobě 
mediálních výstupů, propagace, veřejných zaká-
zek při výstavbě a opravě místních komunikací, 
rekonstrukcí staveb a budov ve vlastnictví obce, 
pořádání kulturních akcí, dodržování rozpočtové 
kázně se schváleným rozpočtem, atd.

Z každé kontroly byl vyhotoven zápis se zjiš-
těními a návrhy k seznámení a k přijetí možných 
opatření po projednání zastupitelů obce. Všech-
ny zápisy byly veřejně projednány na jednotlivých 
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veřejných jednáních Zastupitelstva. Originály jsou 
uloženy na Obecním úřadu k dalšímu využití 
a k seznámení široké veřejnosti. Finanční výbor při 
svých kontrolách pracoval také se zjištěnými vý-
sledky kontrol krajského úřadu a dalších subjektů.

V krátkosti předkládáme veřejnosti výčet jed-
notlivých kontrol včetně zjištění a doporučení, kte-
rá byla předána zastupitelům k seznámení, pro-
jednání a k přijetí opatření či rozhodnutí ve věci 
pro další období.

První únorová kontrola byla zaměřena mimo 
jiné na informačně technologické služby a doku-
mentační činnost v mediální a webové prezentaci 
obce.  

Doporučením výboru bylo zvážení nutnosti za-
dávání zakázek vybrané společnosti s ohledem na 
účelnost, hospodárnost a střet zájmu. Z pohledu fi-
nančního výboru se jednalo o zcela nehospodárné 
nakládání finančních prostředků zejména v oblasti, 
poskytování služeb IT (web) a dokumentační čin-
nosti. (video a foto).

V dubnu byly zjišťovány informace k investiční 
akci výstavbě pozemní komunikace v obci Palkovi-
ce část „Markovo“ se zaměřením na rozsah prove-
dených prací, skutečně vynaložených prostředků na 
zhotovení díla (kontrolu faktur) a následných finanč-
ních úkonů spojených s investicí. Další oblastí kont-
roly byla investiční akce prodejny potravin č.p. 265.

Návrhem k projednání zastupitelům, bylo přijetí 
stanoviska k provedení úhrady od vlastníků nemo-
vitostí za provedené vícepráce „vjezdů k jednotli-
vým soukromým nemovitostem“. Byl dán podnět 
k vedení obce k seznámení zastupitelů s konečnou 
vizualizací a cenovým rozpočtem u stavby č.p. 265 
– prodejny COOP a zároveň byla předložena mož-
ná forma zpracování „přehledu“ pro zastupitele 
k jednotlivým investičním akcím, s ohledem na 
transparentnost, průběžný přehled a kontrolu vy-
naložených prostředků.

V květnu byly kontrolovány neuhrazené faktury 
dodavatelů s datem splatnosti k 31. 12. 2018, z dů-
vodu zjištění skutečného stavu a přijetí takových 
opatření tak, aby nebyla obec vystavena sankcím 
– penalizací ze strany věřitelů.

Z červencové kontroly finanční výbor doporučil 
zastupitelům „skutečně“ projednat jednotlivé návrhy 
a zjištění, nejen je vzít ze zápisu při veřejném čtení 
na vědomí. Pro následné období zvážit rozsah vý-
dajů ve zbytných výdajových položkách, a v souvis-
losti se zadlužením obce hledat možné úspory, např. 
v četnosti pořádání kulturních akcí s výši jednotlivých 
dotací, v účelnosti vynakládání veřejných prostředků, 
snížení ztrátovosti na příjmové stránce jednotlivých 

akcí, omezení nákladů za pořizování a zpracování 
fotodokumentace, video záznamů, reportáží s ohle-
dem na duplicitu objednaných služeb, …

Říjnová kontrola byla zaměřena na oblast kul-
tury, závazky obce po splatnosti, dlužníky vůči 
obci, ověření učiněných opatření k navrhovaným 
doporučením a zjištěním, kontrolu pokladny, zjiš-
tění skutečně vynaložených prostředků u vybrané 
společnosti atd.

Zastupitelé byli následně seznámení se soupisem 
návrhů týkajících se dodržování schváleného roz-
počtu s ohledem na zadluženost obce, zvážení další 
nutnosti zpracovávání obrazového a zvukového zá-
znamu jednotlivých akcí, úpravě smlouvy a přefak-
turaci uskutečněné služby spojené s likvidací odpadu 
na soukromou společnost a k učinění konečného 
stanoviska k více pracím souvisejících s výstavbou 
chodníků a veřejných komunikací v obci.

V jedenáctém měsíci pokračovala kontrola 
kulturních akcí pořádaných obcí, fyzického stavu 
pokladny a učiněných opatření v souvislosti pře-
dešlými doporučeními finančního výboru.

Výbor doporučil zastupitelům při prosincovém 
jednání projednat zjištění výboru, schválit a při-
jmout taková opatření, která zaručí dodržování 
schváleného rozpočtu.

Provádět řádnou průběžnou finanční kontrolu 
v souladu s průběžnou řídící kontrolou před vzni-
kem závazků. Dodržovat rozpočet obce. Případné 
změny avizovat před schválením dalších úprav 
rozpočtu. Zvážit realizaci jednotlivých akcí, objed-
naných služeb u jednotlivých akcí a také četnost 
pořádaných akcí s ohledem na výši vynaložených 
prostředků, počet účastníků.

Plánovat kulturní akce tak, ať nedochází k neu-
stálému navyšování vynaložených finančních pro-
středků s ohledem na zadluženost obce. Rozlišovat 
zbytné a nezbytné náklady. 

Nadále smysluplně a účelně podporovat oblast 
kultury s ohledem na hospodárnost s veřejnými 
prostředky. 

U tvorby rozpočtu pro rok 2020 zpracovat pro 
zastupitele přehledné podklady v jednotlivých roz-
počtových položkách s uvedením jednotlivých zá-
vazků přecházejících do následujícího roku.

Již v úvodu bylo uvedeno, že finanční výbor ne-
rozhoduje ve věci zjištění, ale pouze tyto informa-
ce předává k seznámení a projednání zastupite-
lům s návrhy k přijetí opatření.  Rozhodnutí o tom, 
zda budou připomínky vyslyšeny a zda budou na-
vrhovaná řešení přijata, zamítnuta, či uskutečněna, 
závisí na schválení většiny přítomných zastupitelů.

Mgr. Petr Gřes, Finanční výbor
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1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný 
postup při poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce Palkovice.

2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými 
právními předpisy (zákon č. 12/2000 Sb., o ob-
cích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, zákon č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a rozhod-
nutím Zastupitelstva obce Palkovice.

3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické 
osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území 
obce Palkovice nebo ve prospěch občanů obce 
Palkovice veřejně prospěšnou činnost zejména 
v oblasti sportu, kultury, volnočasových, nábo-
ženských, sociálních, zdravotních, vzdělávacích 
a společenských aktivit a aktivit pro děti a mlá-
dež“).

4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní financování spolků a dalších zá-

jmových organizací v roce 2020,
b. realizaci individuálních projektů v roce 

2020 (např. významné kulturní akce, závo-
dy, společenské akce, soutěže, představe-
ní, výstavy, přednášky apod.)

5. Poskytovatelem dotace je Obec Palkovice, Pal-
kovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054, 
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“). 
Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci 
kalendářního roku a výhradně na účel, pro kte-
rý byla poskytnuta. 

6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči 
obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci 
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni po-
dání žádosti má žadatel závazky po splatnosti 
vůči státu, územním samosprávným celkům, 
zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že 
bylo vůči nim zahájeno insolvenční řízení.

7. Předpokládaný objem finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000 Kč. 
Konečný objem prostředků bude stanoven Ra-
dou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.

8. Maximální výše dotace na provozní financo-
vání spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost 
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude 
snížena na tuto maximální přípustnou výši. Ža-
datel je oprávněn podat jednu žádost v rámci 
dotačního řízení.

9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho in-
dividuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li 
žádost podána na vyšší částku, částka v žádos-
ti bude snížena na tuto maximální přípustnou 
výši. Žadatel je oprávněn podat více žádostí 
v rámci dotačního řízení.

10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci vý-
hradně na předepsaném formuláři, který je 
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze 
získat v úředních hodinách na Obecním úřadě 
v Palkovicích nebo na internetových stránkách 
obce Palkovice www.palkovice.cz. 

11. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě 1. 1. 
– 21. 2. 2020. Nedodržení termínu má za ná-
sledek vyřazení žádosti z dotačního řízení. 

12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poš-
tou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice  
č. p. 619, 739 41 Palkovice.

13. V případě, že formulář žádosti o dotaci ne-
bude obsahovat všechny požadované údaje, 
nebo bude vyplněn chybně, bude žadatel vy-
zván k nápravě, maximálně však 1x.

14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada obce 
a o žádostech nad 50 000 Kč včetně rozhodne 
Zastupitelstvo obce nejpozději do 31. 3. 2020.

15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejmé-
na vyhodnocení celoroční činnosti žadatele, 
odborný a společenský význam.

16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny po-
žadované údaje.

17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně 
(např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou, 
hůlkových písmem) a musí být podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele.

18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřej-
noprávní smlouva o poskytnutí dotace.

19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a ne-
musí být poskytnuta v požadované výši.

20. Dotaci je možno využít na úhradu nezbytně 
nutných nákladů spojených s provozem spol-
ku nebo na realizaci jeho individuálních pro-
jektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.

21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, 
s osobnímu údaji bude naloženo dle zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá ve-
řejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude 

Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací  
z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2020 
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zavázán vytvořit poskytovateli dotace pod-
mínky k provedení kontroly. Výkon kontroly 
bude provádět Finanční výbor. 

23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 
11. prosince kalendářního roku, v němž byla 
dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení a vy-
účtování přijaté dotace. 

24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel 
vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince 
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla 
dotace poskytnuta. 

25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdi-
vost a správnost závěrečného vyúčtování od-
povídá žadatel a jeho statutární orgán. 

26. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanove-
ném termínu vyúčtování dotace nebo dotaci 
použije v rozporu s podmínkami veřejnopráv-
ní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě 
vrácení dotace či její části. K vrácení dotace je 
také povinen ten příjemce dotace, kterému 

bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdi-
vých informací. 

27. Veškeré informace o dotačním řízení budou 
zveřejněny na webových stránkách obce. 
Smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč budou zve-
řejněny na webových stránkách poskytovatele. 

28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo (pří-
padně znak) poskytovatele na všech význam-
ných propagačních a informačních materiálech 
vztahujících se k předmětu dotace (zejména 
plakáty, pozvánky apod.) a o poskytnutí dota-
ce informovat své členy a veřejnost také jiným 
odpovídajícím způsobem (např. uvedením na 
webových stránkách). Nedodržení této pod-
mínky může být důvodem k neposkytnutí do-
tace.

29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schválilo 
Zastupitelstvo obce Palkovice dne 16. 12. 2019 
a nabývají účinnosti dnem schválení.

Radim Bača, starosta

Pravidla pro individuální dary 

na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných  
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2020 

Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“) 
vydává pravidla pro poskytnutí „Individuální daru 
na podporu činnosti fyzických osob v oblasti or-
ganizovaných volnočasových aktivit dětí a mláde-
že v obci Palkovice pro rok 2020“ (dále jen „Dar“).  

Článek 1
Cílová skupina „Dar“ 

Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické oso-
by), kteří organizovaným způsobem vedou čin-
nost dětí a mládeže do 21 let (organizovaně a bez 
nároku na finanční odměnu) ke smysluplnému vy-
užití volného času (dále jen „Příjemce“). 

Článek 2
Podmínky, které musí splňovat „Dar“  

- věk 18 a více let,
- vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí 

a mládeže o minimálním počtu 10 členů regis-
trované v rámci spolků a jejich asociací, Řím-
skokatolické farnosti nebo jednotlivých oddílů 
tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Pal-
kovicích nebo místem působnosti v Palkovicích 
(dále jen „Spolek“),  

Článek 3
Postup pro získání „Daru“

- vyplnění tiskopisu „Individuální žádost o fi-
nanční dar na podporu činnosti fyzických osob 
v oblasti organizovaných volnočasových aktivit 
dětí a mládeže v Palkovicích“ (dále jen „Žá-
dost“) a její odevzdání na podatelně obecního 
úřadu v Palkovicích nejpozději do 21. 2. 2020, 

- předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná 
příloha žádosti) za daný kalendářní rok v ob-
dobí od 1. 1. do 31. 10. 2020, zpráva musí být 
potvrzená podpisem statutárního zástupce 
„Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně zapojen 
a musí být odevzdána na podatelně obecního 
úřadu v termínu od 2. 11. do 27. 11. 2020,

- zpráva o činnosti musí obsahovat informace: 
popis časového průběhu činnosti „Spolku“ za 
období 1. 1. až 31. 10. 2020 (účasti na akcích 
spojených s činností organizace, výsledky sou-
těží, způsob reprezentace obce, vhodná foto-
dokumentace apod.) a dále celkový počet hodin 
včetně způsobu jeho stanovení, které „Příjemce“ 
věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za období 
od 1. 1. do 31. 10. 2020. 
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Článek 4
Další ustanovení

- schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působ-
nosti Rada obce, která není povinná „Příjemci“ 
sdělovat důvody svého rozhodnutí,

- výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena 
Radou obce na základě počtu podaných „Žá-
dostí“,

- maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč
- na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok,

- neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou 
akceptovány.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Pal-
kovice dne 16. 12. 2019 a nabývají účinnosti dnem 
jejich schválení.

Kontrolou plnění je pověřen finanční výbor. 
Radim Bača, starosta

Nacházíme se v ročním období vegetační-
ho klidu, tedy v čase vhodném pro úpravy, ořez  
a odstranění vzrostlých porostů v blízkosti místních 
komunikací, bránících účastníkům silničního provo-
zu v bezpečném rozhledu, pohybu, možnosti ohro-
žení zdraví, života a škodám na vozidlech.

Obec průběžně vynakládá nemalé finanční pro-
středky ke zkvalitnění povrchu vozovek, zvýšení 
bezpečnosti a komfortu v dopravě. Jakožto správ-
ní úřad pro místní komunikace, je povinná zajistit 
jejich řádné užívání. V případě, že dochází k ohro-
žení bezpečnosti na těchto komunikacích, nebo 
k neúměrnému ztěžování jejich použití a účelům 
údržby, je oprávněna v souladu s platnou normou 
učinit opatření, aby k tomuto stavu nedocházelo.  
Jsou však věci, které jsou v kompetenci samotných 
vlastníků přilehlých pozemků a zahrad.

V průběhu minulého roku byla řada vlastníků 
přilehlých zahrad a pozemků v blízkosti místních 

komunikací oslovena k úpravě porostů. Část vlast-
níků provedla úpravy sama, tam kde to nebylo 
v jejich silách, pomohl obecní úřad přistavením 
techniky i pracovní síly. 

Dopravní komise obce Palkovice opětovně žádá 
majitele pozemků sousedících s pozemní komu-
nikací k provedení vizuální kontroly svých stromů, 
přerostlých větví, keřů, oplocení, různých zábran 
(kamenů a v zemi zaražených kovových tyčí) k uči-
nění takových úprav, aby nedocházelo ke ztížení 
a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provo-
zu. V případě, že není v samotných silách vlastníků 
provedené úpravy učinit, mají možnost se s konzul-
tací a pomocí obrátit na Obecní úřad Palkovice. 

Nejpozději na konci měsíce února budou ne-
provedené úpravy rizikových míst zmapovány, do-
pravní komisí označeny a vlastníci vyzváni k sjed-
nání nápravy, tak aby byly naše silnice bezpečné.   

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise

Faktem je, že Palkovice s Myslíkem mají páteř-
ní-hlavní komunikace procházející obcemi z Frýd-
ku-Místku na Kozlovice a Chlebovice, které nejsou 
„obecní“, ale „krajské“. Provoz na těchto silnicích od-
povídá jejich určení. Ostatní komunikace jsou místní 
– obecní, nebo soukromé. Stále slýcháváme při jed-
náních zastupitelstva upozornění od spoluobčanů 
na překračování rychlosti neukázněnými řidiči.

K zajištění bezpečnosti účastníků silničního pro-
vozu vybudovala obec kolem této hlavní cesty chod-
níky. V některých úsecích i oboustranně. Ve směru 

na Chlebovice se budovat začnou. Dalšími prvky ke 
zklidnění dopravy na páteřní komunikaci jsou na-
světlená místa pro přecházení a nyní již finalizována 
příprava vybudování přechodu pro chodce u školy. 
Ke zdárné realizaci se blíží také další přechod pro 
chodce od skleněné lávky ke sportovní hale.

Dnes již dosluhující infomační tabule ukazující 
okamžitou rychlost řidičům budou nahrazeny no-
vými, s dlouhodobým záznamem rychlosti, času 
a typu projíždějících vozidel se statistickými uka-
zateli sloužícími pro potřeby obce a ke komunikaci 

Výzva k odstranění porostů 

Rychlost, rychlost a znovu rychlost – instalujeme radar 

INFORMACE DOPRAVNÍ KOMISE OBCE PALKOVICE
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Náměty Dopravní komise byly projednány 

Začátkem měsíce prosince 2019, proběhlo pra-
covní setkání vedení obce se zástupci dopravní 
komise. Na jednání byla necelá dvacítka bodů tý-
kajících se rozličných témat od stavu zakázky na 
pasport místních komunikací, přes monitoring ne-
dovolené rychlosti projíždějících vozidel, až po 
diskuzi o změně názvu některých autobusových 
zastávek v obci. Členové dopravní komise, která 
slouží jako poradní orgán Radě obce, si tímto do-
volují seznámit čtenáře Palkovických listů s někte-
rými důležitějšími projednávanými body.

Zpomalovací prahy
Jedním z dlouhodobě sledovaných témat je 

řešení nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti 

motorových vozidel pomocí zpomalovacích pra-
hů. Zpomalovací práh je umělá nerovnost na vo-
zovce, která je konstruovaná tak, aby posádka vo-
zidla přes ni jedoucí rychlostí nejvyšší dovolenou 
nebo nižší vlastní přejezd prahu prakticky neza-
znamenala. Naopak přejezd prahu vozidlem je-
doucím rychlostí vyšší než nejvýše dovolenou, má 
být pro posádku, a hlavně řidiče natolik nepříjem-
ný, aby příště jel vhodnou (legální) rychlostí, popř. 
se úseku s prahem vyhnul a jel jinudy. 

Zpomalovací prahy mohou být řešeny staveb-
ně (lokálně „zvednutá“ asfaltová vozovka, pomo-
cí žulových kostek a obrub) i formou připevně-
ní dopravního zařízení z recyklovaných umělých 
hmot. Prahy máme (ve směru jízdy vozidla) krátké 

s kompetentními institucemi Nové informační ta-
bule jsou také jednou z podmínek pro schválení 
instalace zařízení pro měření okamžité rychlosti vo-
zidel. V minulosti již jedno obdobné zařízení obec 
zapůjčené měla. Bylo instalováno v blízkosti školy. 
Zjištěné rychlosti projíždějících vozidel a časy získa-
la Policie ČR k přijetí svých opatření. (Na sociálních 
sítích se objevují poměrně často komentáře řidičů, 
kde v Palkovicích policisté zase měří)  

Také místní komunikace procházejí změnami. 
Připravují se další instalace výhledových zrcadel, 
zpomalovacích prvků na vozovce, včetně nového 
dopravního značení upozorňující řidiče na změnu 
rychlosti v určených zónách – částí obce.  

V předešlém období probíhala diskuze k insta-
laci úsekového či okamžitého měření rychlosti. Na 
základě zkušeností z okolních měst jsme zjišťovali 
možnosti pro instalaci záznamového zařízení k oka-
mžitému měření rychlosti projíždějících vozidel. Toto 
zařízení je v současné době nejúčinnějším preven-
tivním a zároveň silně represivním prostředkem 
k dodržování nejvýše dovolené rychlosti. Vyčíslené 
finanční náklady na vybudování a provoz minimálně 
tří předpokládaných proměnných míst, nejsou v po-
měru lidského života až tak vysoké (cca 3 mil. Kč). 
Narážíme však na legislativní skutečnosti, které obci 
Palkovice nedovolují toto zařízení smysluplně, hos-
podárně vlastnit a provozovat. Nejsme obcí s rozší-
řenou působností, nemáme správní agendu, která 
by nám zákonně dovolovala zpracovávat, vyhodno-
covat a nadále sankcionovat řidiče dopouštějící se 
„rychlostních přestupků“. Kompetentní obcí, s kterou 
v dané věci musíme spolupracovat a pod kterou 

také se správní agendou patříme, je Frýdek-Místek. 
Společné jednání však doposud nepřinesly shodu 
k možné realizaci. A tak tuto myšlenku realizace pro-
zatím odkládáme, nadále s ní však pracujeme.

Jaké jsou tedy současná východiska? Obec 
i nadále bude navrhovat a realizovat taková smy-
sluplná opatření, které zajistí a zvýší pocit bezpe-
čí občanů a účastníků silničního provozu. Nadále 
bude aktivně spolupracovat s vlastníkem krajské 
komunikace a kompetentními institucemi k pří-
padným úpravám, změnám či instalaci vhodných 
stavebně bezpečnostních zařízení, značení a prv-
ků v rámci svých oprávnění a možností. 

Je nutné si však uvědomit, že není v silách obce 
možnost ovlivnit myšlení a chování řidičů, kteří 
nerespektují dopravní značení a svým způsobem 
jízdy ohrožují ostatní účastníky provozu. 

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise
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a dlouhé, v podobě zvýšené celé křižovatkové 
plochy nebo naopak v podobě „polštářů“, kte-
ré např. neovlivňují vozidla s větším rozvorem kol 
(pro více informací doporučuji Technické podmín-
ky č. 85 „Zpomalovací prahy“).

Každá mince má dvě strany, a pokud nám pra-
hy pozitivně pomáhají snížit rychlost vozidel, popř. 
snižují počet vozidel, která daným místem nemu-
sí jezdit (tzv. tranzit), tak na druhé straně v růz-
né míře znamenají zvýšenou hladinu hluku, vyšší 
emise (z důvodu brždění a rozjezdu), vyšší vibrace 
nebo zhoršenou letní a zimní údržbu komunikace. 
Všechna tato pozitiva a negativa si musí žadatel 
o prahy, popř. správce komunikace dát na misku 
vah a určit si priority a cenu, kterou je na rozhod-
nutí ochoten zaplatit. 

V minulosti zvolili klidnější dopravu, za určitou 
cenu negativ, obyvatelé místní komunikace „Stará 
cesta“ mezi odbočkou na Bašku a na Kúty. Dvoji-
ce krátkých příčných prahů v podobě sestav ma-
lých zpomalovacích polštářů, které oproti klasic-
kým prahům jsou milostivější ke konstrukci vozi-
del, znamenají menší hlučnost a jsou přívětivější 
k cyklistické (a bohužel i motocyklistické) dopravě, 
je dle střídmých ústních ohlasů hodnocena spíše 

pozitivně. Pocitově se prý provoz vozidel zklidnil 
a pravděpodobně ubylo i vozidel zkracující si tudy 
cestu z Místku do Metylovic. 

Vedení obce komisi dopravy zadalo úkol při-
pravit pro diskuzi s dotčenými orgány, a hlavně 
s obyvateli další místa na obecních komunikacích, 
kde by se dle názorů vedení obce, ale i občanů 
mohly další zpomalovací polštáře umístit. Sou-
hlas podepsaných obyvatel a předběžně doprav-
ní policie již má cesta za zbouranou pekárnou, 
na které se dále zvažuje možnost vyznačit Zóna 
s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h. Dále jsou 
navrženy „polštáře“ na třech místech „Staré ces-
ty“, dvakrát na Osadě a jednou v lokalitě „u za-
hradníka“. 

Z pohledu dopravní policie je možné na všech 
navržených místech zpomalovací polštáře vč. pří-
slušného dopravního značení umístit. Zda však 
umístění s ohledem na všechna pozitiva i negativa 
má smysl i v duchu „zdravého selského rozumu“, 
to už si musí rozhodnout hlavně obyvatelé jed-
notlivých lokalit, s kterými by měla ze strany ve-
dení obce či sousedů požadující prahy být zahá-
jena diskuze. 

Ing. Josef Laža, Dopravní komise

Komise pro životní prostředí – třídění odpadů 

Vážení spoluobčané,
rád bych s Vámi sdílel malé zamyšlení nad tím, 

proč bychom měli důsledněji třídit odpad, který 
každý z nás produkuje.

Když se podíváme jenom na náš každodenní 
nákup, tak třetinu jeho hmotnosti tvoří obaly, které 
končí v odpadu. Je určitě dobře, že už nekončí na 
černých skládkách kolem obce nebo v komínech 
několika jedinců, ale v popelnicích. Tato likvidace 
je sice jednoduchá, ale není úplně správná. V naší 
obci přitom máme místa, kde plasty, sklo a papír 
můžeme třídit. Také zde máme k dispozici sběrný 
dvůr, kde můžeme likvidovat ostatní tříděný od-
pad, nebo kontejnery na staré elektrospotřebiče. 
Některé obce v Čechách dokonce kontrolují ob-
sah popelnic svých občanů a nalepují na popelni-
ce značky, zda obsahují správný odpad. Myslím si, 
že občané Palkovic jsou rozumní lidé a není potře-
ba někoho kontrolovat.

Správným tříděním odpadů jsme totiž schop-
ni snížit hmotnost toho směsného až o 30–40 %, 
což se samozřejmě projeví na nákladech obce 
vynaložených na jeho likvidaci. Jinými slovy nás 

každé kilo nevhodně vyhozeného odpadu sto-
jí zbytečné peníze. Přitom tyto naše náklady je 
schopen ovlivnit každý z nás. O tom, že v naší 
obci jdeme správným směrem, svědčí hojné vy-
užívání kompostérů na biologický odpad a kom-
postování obecně. Můžeme však v tomto ohledu 
udělat ještě víc.

Snižování nákladů na likvidaci směsného odpa-
du samozřejmě není jediným důvodem, kvůli kte-
rému bychom měli odpad třídit. Je zde také eko-
logické hledisko, přičemž správným tříděním na-
příklad umožníme další využití některých materi-
álů. Minulé generace nám zanechaly pozoruhod-
né stavby či složily krásné opery. Je tak na kaž-
dém z nás, aby po té naší generaci nezůstala jen 
hromada odpadu, která se bude rozkládat desítky, 
stovky nebo až tisíce let. 

Hodně se teď mluví o uhlíkové stopě, kterou 
člověk zanechává. Pokud máte nápad, jak by Vám 
mohla obec pomoci zanechat tuto stopu co nej-
menší, tak budeme rádi za jakýkoliv podnět.

Petr Kreuzmann, 
předseda Komise pro životní prostředí
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Projekt určený seniorům 

Moravskoslezský kraj realizuje projekt pod ná-
zvem „Informace jako forma ochrany osob v seni-
orském věku“, jehož aktivita IN.F.Obálka (= Infor-
mace jako Forma Ochrany) je zaměřena na zvýše-
ní kvality života seniorů a zvýšení jejich bezpeč-
nosti. IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy je 
senior sám v domácnosti a nastane situace ohro-
žení jeho zdraví či života, kdy zasahují záchranáři 
a z obálky získají údaje o jeho nemocech, užíva-
ných lécích a kontaktech na příbuzné.  

IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsahu-
je informační leták s pokyny k vyplnění, formulář 
k vyplnění, propisku, magnetku a samolepku (s 

nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telef. čísly na složky 
záchranného systému). 

Obálka, která je umístěna v lednici může po-
moci při řešení krizové situace. To, že senior má 
obálku je zřejmé z označené samolepky nebo 
magnetky, kterou umístí na dveře bytu z vnitřní 
strany nebo na lednici. Složky záchranného sys-
tému jsou o projektu v našem kraji informovány. 

Senioři naší obce, si mohou tyto obálky 
vyzvednout na Obecním úřadě v Palkovicích 
v úřední hodiny:
Pondělí     7.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa     7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

Poplatek za odpady v roce 2020
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci  
trvalý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok   540,- Kč

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok   540,- Kč 

Všechny poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2020!
Výběr poplatků pouze v úřední dny:  pondělí a středa      7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

Poplatek za psa v roce 2020 
Poplatek za prvního psa činí 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 250,- Kč.

Palkovické listy 
V roce 2020 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 100,- Kč/rok. Čtená-
ři, kteří chtějí listy v roce 2020 odebírat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2020 v pokladně Obecního úřadu.
Odběratelé Palkovických listů také budou mít možnost zvýhodněného vstupného na Obecní dožín-
ky, součástí letního vydání bude kupón na slevu ve výši 50 % ze vstupného.

Vodné a stočné na rok 2020
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)

41,10 Kč/m³ + DPH  
dle platných právních předpisů

Cena stočného (ceník Obce Palkovice 3/2019)

36,51 Kč/m³ + DPH  
dle platných právních předpisů

INFORMACE PRO OBČANY
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Snadnější a rychlejší vyřízení dokladů 

K snadnějšímu vyřízení občanských průkazů, ři-
dičských průkazů, trvalého pobytu, registrace no-
vého silničního motorového vozidla, změny vlast-
níka motorového vozidla apod., můžete využít 

elektronickou rezervaci termínu, prostřednictvím 
internetového odkazu Rezervační systém Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku: https://rezervace. 
frydek-mistek.qtcloud.cz
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Poslední předvánoční pátek se na naší škole 
uskutečnil futsalový turnaj pro žáky 2. stupně. Sou-
těže se zúčastnily čtyři týmy z šesté, sedmé, osmé 
a deváté třídy. Vítězem celého turnaje se překvapi-
vě, ale zaslouženě stalo družstvo sedmé třídy, které 

dokázalo remizovat s deváťáky a díky lepšímu skóre 
tak obsadilo post nejvyšší. Všichni zúčastnění před-
váděli nadšené sportovní výkony na hranici svých 
možností, a tak doufáme, že se tato akce stane 
v budoucnu tradicí. Mgr. Milan Šponer

Vánoční futsal

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se na Střední škole ře-
mesel ve Frýdku-Místku uskutečnil každoroční tzv. 
učitelský volejbalový turnaj smíšených družstev. 
Tým sestavený z pedagogických pracovníků naší 
školy sice nedosáhl na medailové pozice, ale dle 
organizátorů se prezentoval velice sympatickým 
herním projevem. Naše družstvo procházelo tur-
najem pod vedením kapitánky Aničky Prorokové, 
která si zároveň v soutěži odbyla svou premiéru. 
Sportovní manažer Pavel Tomalík pak přivezl slad-
ké pozdravy od paní Gajdové, které tímto děku-
jeme za vyjádřenou podporu. Děkujeme všem za 
reprezentaci školy! Mgr. Milan Šponer

Kantorský volejbal

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE
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Dne 16. 12. 2019 naši žáci ze 4. - 9. třídy odjeli 
autobusy do Frýdku-Místku do víceúčelové haly 
Polárka, kde se snažili zdokonalit v bruslení. Pro 
některé to bylo zřejmě jedno z prvních seznámení 
s ledovou plochou a někteří již naopak předváděli 

velice solidní až krasobruslařské výkony. Doufá-
me, že si tuto zimní sportovní aktivitu všichni užili 
a už teď se těšíme na další bruslení, které nás čeká 
v druhé polovině ledna.

Mgr. Milan Šponer

V pátek 6. 12. 2019 žáci 9. třídy připravili ve 
spolupráci se Spolkem rodičů pro své mladší spo-
lužáky Mikulášskou nadílku. Přichystali si kostýmy 
čertů a andělů a za doprovodu kytary a písnič-
ky vyrazili do tříd. Mikuláš z Knihy hříchů přečetl 

prohřešky některých žáků. Většinu však pochválil 
za vzorné chování a přípravu do školy. Děti zase 
předvedly, co se naučily. Za odměnu dostaly ba-
líčky s dobrotami.

Mgr. Ludmila Skarková

Vánoční bruslení

Mikulášská nadílka
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V naší družině se 
pořád něco děje. Na 
I. oddělení se třeba 
děti vydaly na cestu 
kolem světa. Prů-
vodcem jim byl Willy 
Fog, který, jak zná-
mo, svět obletěl za 
80 dní. Děti navští-
vily během 16 týdnů 
16 zemí a seznámily 
se s přírodním bo-
hatstvím i kulturními 
památkami, s místní-
mi tradicemi, jídlem  
i jazykem. Měly mož-
nost si každou zemí 
zažít všemi smysly.  

V Itálii pozorovaly výbuch sopky, v Řecku se zúčast-
nily olympiády, v Nepálu se potkaly s Yettim, ve Velké 
Británii zase s královnou Alžbětou. Ve Španělsku 
si vyrobily hudební nástroje a zatančily flamengo, 
v Egyptě stavěly pyramidy, v Mexiku si upletly 

S družinou na cestě kolem světa
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Ke konci kalendářního roku bývá již pravidlem, 
že se děti, navštěvující školní družinu, se svými 
vychovatelkami připravují na pěvecké vystoupení 
na vánočním jarmarku. Nejinak tomu bylo i letos. 
Každý den, po dobu přibližně jednoho měsíce, se 
na všech pěti odděleních věnovali nácviku písní 
a s přibližujícím se datem jarmarku se všechny 
děti scházely ke společným zkouškám. Vystoupení 
se zúčastnilo přes 70 dětí ze školní družiny a do-
provod a zároveň oporu zpěvákům zajišťovaly 
nejstarší děti z kytarového kroužku. Do tradičního 
vánočního repertoáru byla letos zařazena i píseň 

Karla Gotta - Srdce nehasnou, která sklidila nej-
větší ohlas.

Ne všichni se mohli vánočního jarmarku zú-
častnit, a proto vyrazily děti o týden později udě-
lat radost svým zpěvem a drobnými dárečky do 
místního domova seniorů. 

Obě akce se vydařily a snad přispěly k vytvoření 
vánoční nálady a zahřály u srdce. Díky patří pře-
devším vychovatelkám, které s dětmi neúnavně 
nacvičovaly a pak všem dětem, které se na vystou-
peních podílely. 

Mgr. Martina Fatrdlová

Zpívá celá družina

ponča a sombrera. Zkrátka, zážitků nepočítaně. 
Za každou navštívenou zemi dostaly děti nálepku 
vlajky do svého cestovatelského pasu, který byl 
pro ně na konci celodružinové hry jakousi vstu-
penkou k pokladu. Před pololetním vysvědčením 
se konala velká oslava návratu z cesty kolem svě-
ta, kde bylo pro děti připraveno občerstvení, dort, 
pro každého album s fotkami z cest a drobné dá-
rečky. 

Poděkování v závěru patří všem, kteří se do naší 
celodružinové hry ponořili s námi: paním kuchař-
kám, které při výdeji obědů trpělivě odpovídaly 
dětem na pozdravy každý týden v jiném jazyce; 
vedoucí školní jídelny, která se snažila sestavovat 
jídelníček tak, abychom ochutnali tradiční jídla na-
vštívených zemí; paní školnici za úžasný catering, 
jedlé dárky a inspiraci a paní asistentce za pomoc 
a oporu.  Mgr. Martina Fatrdlová
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Rok 2019 byl již 5. rokem 
provozu našeho kina od jeho 
znovuotevření v roce 2015. Od 
této doby si kino našlo řadu 
svých příznivců a zajisté patří 
k naší obci. Proto bych se zde 
rád ohlédl za rokem 2019, kte-
rý se řadil mezi ty úspěšnější 
roky. Celkem jsme odehráli pro 
veřejnost 83 představení, které 
navštívilo dohromady 3 886 ná-
vštěvníku. V uvedených hodnotách je také zapo-
čítáno 6 promítání v letním kině a 8 hokejových 
zápasů. Nejúspěšnějším filmem v kamenném kině 
byl film Bohemian Rhapsody (102 diváků), nejú-
spěšnějším rodinným filmem byl Lego Ninjago 
film (120 diváků) a nejúspěšnějším filmem v letním 
kině byly Ženy v Běhu (cca 500 diváků). V rámci MS 
v ledním hokeji 2019 jste paradoxně nejvíce fandili 

při zápasu ČR x Itálie (82 divá-
ků). Naopak na 3 představení 
z 83 nedošel žádný divák, což 
ale na druhou stranu není vů-
bec špatné číslo. 

Tímto bych chtěl poděko-
vat všem návštěvníkům kina za 
přízeň a pozvat Vás všechny na 
naše pravidelné promítání. Vždy 
v pátek 19:30 hrajeme aktuální 
filmy z nabídky (cca 2-4 měsíce 

po premiéře) a v neděli v 17:00 pak rodinná před-
stavení s pohádkami a rodinnými filmy pro všech-
ny věkové generace. Letos se opět můžete těšit na 
MS v ledním hokeji 2020 a také oblíbené letní kino. 
Podrobný program kina najdete vždy v Palkovicích 
listech, na webu obce (rubrika Kino), na Facebooku 
a na plakátech na vývěskách.

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

Palkovické kino v roce 2019

Jménem kulturní komise obce Palkovice bych 
Vás rád všechny pozval na tradiční Obecní ples, 
který bude tentokrát na téma MAFIE. Téma plesu 
bylo letos vybráno záměrně, jelikož bude pro Vás 
připravena speciální „mafiánská“ herna, kde si bu-
dete moci vyzkoušet např. ruletu a další „hazardní 
hry“. Jako novinku jsme letos připravili speciální 
rumový bar, kde budete moci se při tanci osvě-
žit rumovými míchanými nápoji nebo degustovat 
třtinové rumy nejen z Karibiku. U vstupu Vás dále 
uvítají milé hostesky, která Vám zajisté dají nějaký 
„rumový“ dáreček.

K tanci a poslechu letos opět zahraje skupina 
Groove Harmony. Těšit se dále můžete na bar-
manskou show, tematický fotokoutek i na půl-
noční tombolu. I letos jsou tematické mafiánské 
doplňky vítány, nejnápaditější budou před půlnoci 
oceněny. 

Vstupné s místenkou letos činí 200 Kč v před-
prodeji na OÚ v Palkovicích (v pondělí a ve středu 

v 7-11 a 12-17 hod.) a 250 Kč na místě. Doporuču-
jeme si vstupenky zakoupit s předstihem, abyste 
své místo měli jisté.

Za kulturní komisi David Kula

Pozvánka na obecní ples

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Prosluněné novoroční ráno s popraškem sně-
hu, připravena novoroční vatra, vůně hřebíčků 
a skořice ze svařeného vína v mysliveckém krmel-
ci, reprodukována hudba, stisky rukou a nesčetná 
přání vítaly účastníky tradičního každoročního 
výšlapu na horu Kubánkov (662 m.n.m.).

Všechny přítomné přivítal starosta obce pan 
Radim Bača slovy:

„Vážení spoluobčané, milí hosté, přátelé turisté 
a mládeži.

Dovolte mi, abych zahájil program dnešního 
jubilejního, již dvacátého ročníku Novoročního 
výšlapu na nejvyšší horu obce Kubánkov, na kte-
rém vás všechny co nejsrdečněji vítám. Do roku 
2020 vám přeji především pevné zdraví, pokoj, 
mír, lásku, rodinnou pohodu, radost ze života, ale 
také splnění vašich doposud nesplněných přání. 
Tato setkání již po léta utužují naše přátelství i ka-
marádství nás občanů z okolních vesnic, zejména 
z regionu Povodí Ondřejnice. Dnes je to přesně 
dvacet let, kdy se Palkovice připojily k turistům 

a občanům Fryčovic, kteří si dnešním dnem při-
pomínají již čtyřicátý šestý výstup. Hukvaldští 
přátele zde přišli poprvé před 35 lety. A to už 
je co říct. A proto vás, milí sousedé, mezi námi 
ještě jednou s obdivem obzvláště vítám. Dnešním 
prvním dnem roku 2020 si také státním svátkem 
připomínáme Den obnovy samostatného české-
ho státu vyhlášeného 1. ledna 1993. Proto vám 
také děkuji za sborový zpěv naší České národní 

Novoroční vyšlap na horu Kubánkov 
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Na dveřích bytu má tabulku s nápisem „Cesto-
vatel a dobrodruh“ Ing. Ivan Ivánek, PhD.  

Kdo zná Ivana Ivánka, ví, že už od studií mu 
učarovaly exotické země a každoročně několikrát 
vyráží do světa. Jeho oblíbenou destinací je Asie. 
Dá se říci, že je víc tam, než doma.  

V rámci svých obchodních aktivit navštívil mno-
hokrát i Nepál. Po zemětřesení v roce 2015, které 
Nepál postihlo, se zapojil do organizace sbírky pro 
obnovu poškozené školy v oblasti Dhading. Tuto 
školu v mezích svých možností stále se svým part-
nerem z Nepálu podporuje. 

V loňském roce na podzim Ivan zorganizoval 
do Indie a Nepálu výlet pro okruh přátel. Cestovali 
jsme autobusem, což je velmi pomalé, neboť ces-
ty v Nepálu jsou většinou nezpevněné, hrbolaté 
a velice prašné. V rámci tohoto výletu jsme mimo 
jiné navštívili i výše zmiňovanou školu. 

Škola je situovaná ve vesnici Salang Ghat. Byla 
založena v roce 1977.  Jde o školu, která je hlav-
ně pro děti od věku 10 let, má však jednu třídu 
i pro děti mladší a jedno oddělení pro předškolní 
děti. V současnosti je zapsáno 252 žáků, o které 
se stará 17 učitelů. Jsou to muži i ženy, kteří měli 
v minulosti jiné povolání a většina z nich nemá 
žádné pedagogické vzdělání, jak je nutné u nás. 

Pro zajímavost – plat učitelů se pohybuje od 8 000 
do 36 000 Nepálských Rupií (kurz je 5 Rupií za 1 Kč 
– tedy od 1 600 Kč do asi 7 200 Kč).

Autobus nás přivezl do nevelké vesničky mezi 
krásně zelenými kopci, kde se pod námi v hluboce 
zařezaném údolí třpytila docela široká řeka. Zasta-
vili jsme u několika drobných obchůdků s místním 
zbožím, kde si nás po chvíli čekání vyzvedl ředitel 
tamější školy. Po krátkém a vřelém uvítání nás vedl 
ne příliš širokou klesající pěšinkou mezi domy na 
dlouhou, jejich typickou visutou lávku přes řeku. 
Na druhém břehu jsme sestoupili úzkým hliněným 
chodníčkem až ke korytu řeky, pak kousek kame-
nitým řečištěm a poté prudkým břehem jsme se 
vyšplhali mezi stromy na travnaté školní nádvoří. 
Tuto cestu absolvují děti každodenně tam i zpět, 
a ještě k tomu i několikahodinový pěší pochod 
k domovu.

Školní areál tvořily tři nízké baráčky a jedna 
jednopatrová budova poškozená zemětřesením. 
Všude pobíhaly malé děti různého věku větši-
nou ve školních uniformách, černé kalhoty nebo 
sukně a tmavomodrá košile. Některé bosé nebo 
v žabkách. Zvědavě si nás prohlížely, vždyť tak 
velké a bílé lidi ještě neviděly. Většina s úsmě-
vem a rozzářenýma očima. Byli jsme mile uvítání 

Palkovjané navštívili školu v Nepálu  

hymny, symbolu naší státnosti v tento významný 
den.

A na závěr vám všem děkuji za vaši dnešní 
hojnou účast a přeji si, abychom se zde všichni 
ve zdraví sešli při vítání Nového roku 2021. Dě-
kuji také všem organizátorům a pořadatelům za 
přípravu oslav, panu Řebíčkovi za pronájem louky, 
(kterou ve většině případů na jaře po nás uklízí), 
ale i myslivcům za připravené občerstvení. Jako 

symbol opravdového přátelství bych teď poprosil 
zástupce obce, aby zapálili novoroční vatru roku 
2020. Děkuji.“

Poté následovalo zapálení novoroční vatry, pří-
pitky i tanec. Ti, kteří se na Kubánkov vypravili, se 
určitě dobře pobavili a hned první den v roce udě-
lali i něco pro své zdraví.

Stanislav Harabiš a Karla Menšíková
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v učitelské sborovně a knihovně zároveň, kde 
nám zástupce ředitele pověděl základní informa-
ce o škole a výuce. Mluvil anglicky. Z jeho řeči 
vyplynulo nadšení a radost z určitého posunu 
k lepšímu. Z rozvrhu jsme vyčetli hlavní před-
měty podobné našim (nepálština, matematika, 
vědy, angličtina, počítače, občanská a rodinná 
výchova….). Učebnice nepálštiny pro malé děti 
je podobná našim učebnicím. Texty proložené 
obrázky. K výuce slouží 5 místností – tříd, kaž-
dá se samostatným vstupem přímo ze dvorku, 
což umožňuje jejich teplé počasí. Žádné chodby, 

přestávky a veškerý pohyb venku. Jednotlivé 
místnosti byly velmi jednoduše a stroze zařízeny. 
Vše omšelé a dlouho používané. Děti sedávají na 
zemi na jakési podložce a píší na nízkých stolcích. 
Žádná šatna ani jídelna, pouze dva velmi jedno-
duché záchodky. Všichni však působili spokojeně 
a nadšeně. Děti se s námi velmi rychle sblížily. 
Rozpovídaly se anglicky a s radostí opakovaly 
i naši češtinu. Měly nesmírnou radost z drobnos-
tí, které jsme jim přivezli a doslova jsme byli na 
roztrhání při rozdávání papírových záložek, pas-
telek nebo nafukovacích balónků a sladkostí. Jako 
všechny děti i nepálské jsou roztomilé, veselé, 
zvědavé i zvídavé, umí být hlučné a v neustálém 
pohybu. Strávili jsme s nimi příjemné odpoledne 
a po rozloučení děti skotačily kolem nás ještě při 
zpáteční krkolomné cestě k autobusu. Nezbývá 
než poděkovat Ivanu Ivánkovi za neopakovatelné 
silné zážitky a popřát nepálským dětem, aby jim 
nadšení k učení a chuť poznávat nové vydržela 
a čekalo je v budoucnu lepší živobytí, než zažívají 
doposud.

Ing. Jaromír Ivánek

Ivan Ivánek se loučí s ředitelem školy Bhoj Raj Aryalem
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Do Muzea za Fenoménem Merkur 

Se stavebnicí Merkur strávili mnozí z nás 
své mládí a mnozí z nás také lásku k ní pře-
dávají svým dětem. Letos tato legenda mezi 
českými stavebnicemi slaví 100 let od svého 
vzniku a exponáty od vášnivého sběratele 
hostí postupně muzea po celém Česku. Nyní 
je výstava Fenomén Merkur k vidění v Muzeu 
Beskyd ve Frýdku-Místku, kde se můžete do-
zvědět vše o historii Merkuru a také si něco 
vyrobit. 

Za možnost připomenout si stavebnici Merkur 
v její rozsáhlé podobě vděčíme vášnivému sběra-
teli Jiřímu Mládkovi, který se rozhodl zapůjčit část 
své ohromné sbírky, nejprve Muzeu T. G. Masa-
ryka v Rakovníku. Vzhledem k zájmu o výstavu 

putují její exponáty i do dalších českých a morav-
ských měst a koncem letošního ledna měla výstava 
vernisáž také v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. 

V rámci výstavy můžete obdivovat propraco-
vané stavby a modely nejrůznější velikosti a ná-
ročnosti provedení, jako jsou Eiffelova věž či ruské 
kolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta či leta-
dla, seznámíte se i s prototypem tzv. čočkostroje 
Otto Wichterleho. Protože legendární stavebnice 
Merkur se vyrábí již celé století, mapuje výstava 
i její historii a vývoj od samého počátku až po sou-
časnost. Současně zve všechny malé i velké ná-
vštěvníky ke hře, neboť součástí výstavy je herna, 
ve které si každý může vyzkoušet své konstruktér-
ské schopnosti a postavit vlastní model.

Původně byla stavebnice spojována kovovými 
háčky, ale to ještě pod svým prvním názvem Inven-
tor v roce 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil v Po-
lici nad Metují stejnojmennou firmu (a kde se také 
dodnes stavebnice Merkur vyrábí). Systém háčků, 
podobný jako u jednoho stavebního lešení (haki) 
se později nahradil spojováním pomocí šroubků 
a matiček a tímto krokem se stavebnice přiblížila 
reálnému konstruování a umožnila tak lepší mož-
nosti pro hru a tvořivost dětí. S přechodem na 
nový systém byla pro stavebnici registrována nová 
ochranná známka Merkur. První řada stavebnic za-
ujímala rozpětí od č. 1 do č. 3. Na přelomu třicátých 
a čtyřicátých let minulého století se řada stavebnic 

rozrůstala až po velkou stavebnici č. 7. V té době 
vznikla dnes už zapomenutá stavebnice budov 
Metropol a doplňující stavebnice Popular, kde byly 
použity zcela nové dílce. V roce 1933 se začala vy-
rábět stavebnice s možností stavby některých elek-
trických modelů Merkur Elektrus. Vývoj pokračoval 
až do počátku druhé světové války již jen drobnými 
úpravami krabic, návodů a součástek.

Kolem roku 1930 začal vývoj plechových elek-
trických vláčků. Původně byla železniční vozidla 
koncipována jako doplněk ke stavebnici Merkur, 
vyráběly se ve formě stavebnicových dílů, které se 
spojovaly šroubky a matičkami, vzhledem k po-
ptávce na trhu byla urychleně vyvinuta samostatná 

Merkur zažil oslnivý boom i pád

TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
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Po sametové revoluci v roce 1989 došlo počát-
kem 90. let k privatizaci Kovopodniku v Broumo-
vě. Bývalými zaměstnanci byl vypracován privati-
zační projekt a založena firma Komeb. Ta nějaký 
čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic 
Merkur, ale již v roce 1993 byla u konce s dechem. 
O oživení značky ze zkrachovalé firmy se pokusil 
Ing. Jaromír Kříž, který začínal podnikat v kovový-
robě v objektu, který získal restitucí po svém dě-
dovi. Z původního záměru odkoupit několik strojů 
ze zlikvidované firmy Komeb nakonec vznikla my-
šlenka pronajmout si podnik v likvidaci a pokusit 

se rozjet zastavenou výrobu Merkuru. Ale několik 
dní po převzetí pronájmu byl na firmu Komeb vy-
hlášen první konkurz v republice. Po zdlouhavém 
projednávání se podařilo během 3 let výrobu plně 
obnovit a zachránit tak nejznámější českou hrač-
ku. A to i přes tlaky francouzské firmy Meccano, 
které chtěla Merkur odkoupit, aby se zbavila svého 
největšího konkurenta. 

Výstava Fenomén Merkur je k vidění v Muzeu 
Beskyd ve Frýdku-Místku (prostory frýdeckého 
zámku) až do 8. 3. 2020. 

Mgr. Lenka Vašková

Česká značka stále „žije“

výroba vláčků. Hlavním konstruktérem byl pan 
František Jirman, zeť pana Vancla a předlohou 
pro první lokomotivu byla tehdy velmi populární 
rychlíková lokomotiva Mikádo. K lokomotivě byly 
dodávány dvounápravové vozy služební, osobní 
a nákladní, za nedlouho také vznikl typ rychlíkové 
lokomotivy. Tyto vláčky se také staly nejrozšířeněj-
ším a nejoblíbenějším typem elektrických vláčků 
u nás. Další vývoj Merkuru poznamenaly okolnos-
ti válečných let především nedostatek barevných 

kovů kolem roku 1940 a také poválečné znárodně-
ní v 50. letech minulého století. Firma Vancl se nu-
ceně stala součástí Okresního kombinátu v Brou-
mově a částečně ještě pokračovala v takřka celém 
předválečném sortimentu. V roce 1968 byla vý-
roba vláčků Merkur definitivně zastavena a došlo 
i na likvidaci nástrojů na výrobu vláčků. Stavebnice 
Merkur byla od 60. let 20. století kovopodnikem 
Broumov exportována přes Pragoexport do celé 
Evropy.
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Seniorské bilancování

V posledním loňském čísle Palkovických listů 
jsme naše bilancování ukončili zájezdem na Vsetín-
sko. Další naší akcí bylo tradiční setkání v klubov-
ně, spojené s výrobou adventních věnců ve středu 
20. listopadu, kterého se zúčastnilo 15 zájemců.

Poté následovalo 4. prosince předvánoční pose-
zení pro naše členy v sále Restaurace Pod Habe-
šem, které pořádáme spolu s Obecním úřadem pro 
jubilanty z naší obce, kteří se v daném roce dožívají 
70 a 75 let. Po úvodním krátkém projevu předsed-
kyně komise pro občanské záležitosti paní Karly 
Menšíkové a přípitku oslavencům se ujal slova sta-
rosta obce pan Radim Bača. Toho následně vystří-
dal předseda Krajské rady seniorů Moravskoslez-
ského kraje Ing. Pavel Gluc, aby nám předal plaketu 
jako ocenění Velmi aktivní seniorská organizace 

SENIOR KLUB
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Moravskoslezského kraje za období 1. 8. 2018 až 
31. 7. 2019 a připomenul i ocenění pro naši obec 
jako „Obec seniorům nejpřívětivější“. Jeho slova do-
plnil i další člen KRS MSK pan Milan Fabián. 

Po společném fotografování oslavenců a vel-
mi chutném obědě již následovala pro všech 
106 účastníků volná zábava za hudebního dopro-
vodu pana Víta Pavlíčka s harmonikou a zpěvu 
paní Marcely Kotzurové. Dalším zpestřením pro-
gramu byl prodej „bandurů“ a bohatá tombola. 

Poslední akcí v roce 2019 bylo posezení členů 
výboru klubu s rodinnými příslušníky, abychom 
zrekapitulovali celoroční činnost a poděkovali jim 
za trpělivost a toleranci s touto naší práci.

A co nás čeká? 
Nyní již máme nový rok a po lednovém odpo-

činku nás čeká ve středu 12. února výroční schůze, 

doplněná filmovým představením. Další akcí bude 
oslava Mezinárodního dne žen ve středu 11. břez-
na, na kterou chystáme zajímavé účinkující. Vše se 
včas dozvíte.

Společenská rubrika
Poslední den loňského roku se s námi navždy 

rozloučil dlouholetý člen výboru Senior klubu 
a jeho předseda v letech 2009 až 2011 pan Josef 
Chlebek. Čest jeho památce.

V únoru oslaví svá kulatá životní jubilea paní 
Marie Kocurková z Palkovic a Jiřina Bůžková 
z Myslíku. A v měsíci březnu potom aktivní člen 
z Palkovic – pan Stanislav Harabiš. Všem osla-
vencům k jejich jubileu přejeme hlavně pevné 
zdraví, životní pohodu a také trochu štěstí.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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Krajský Volejbalový svaz podporuje pořádá-
ní volejbalových soutěží pro nejmladší hráče 
a hráčky, kteří startují ve dvojicích a trojicích, 
přičemž pravidla jsou uzpůsobena herním mož-
nostem malých dětí. V našem okrese se pořádají 
čtyři megaturnaje této kategorie v místech, kde 
to podmínky dovolují. Jeden z těchto turnajů 
se již potřetí uskutečnil i letos v neděli 19. ledna 
v palkovické sportovní hale. Zázemí máme skvě-
lé a mnozí nám ho s povzdechem zdravě závidí. 
Turnaje se zúčastnilo 184 dětí z 10 oddílů, z toho 
bylo 35 dětí z palkovického klubu. Hráči utvořili 
84 družstev, která hrála v pěti různých výkon-
nostních kategoriích, rozlišených barevně. Hrálo 
se současně ve všech čtyřech tělocvičnách cel-
kem na 19 hřištích dětských rozměrů. Během tur-
naje se sehrálo celkem 298 zápasů. Vyžadovalo 
to velké organizační zajištění, které jsme pod tak-
tovkou Veroniky Fatrdlové výborně zvládli, za což 

je třeba všem, kteří se na akci podíleli poděkovat. 
I když turnaj měl i své vítěze, hlavním cílem akce 
je přilákáni co největšího počtu dětí ke sportu, 
a to se podařilo. Rodiče pak dotvořili překrásnou 
diváckou kulisu.

Ing. Jaromír Ivánek

Barevný minivolejbal v Palkovicích

SPORT
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Rozhovor s Dagmar Laryszovou a jejím manželem Jakubem

Když se řekne „protinožci“, vybaví se nám 
Austrálie, Nový Zéland případně další ostrovy 
v Oceánii. Pojďme se ale zaměřit na Nový Zéland. 
Několik zeměpisných dat nám přiblíží tento pro 
„našince“ velmi vzdálený stát. Jedná se o ostrovní 
stát, který je tvořený dvěma velkými ostrovy (Se-
verní a Jižní) a několika malými ostrůvky v celkové 
rozloze přes 268 tis. km² (ČR má cca 79 tis. km²). 
Z hlediska státního zřízení se jedná o konstituční 
monarchii (královna Alžběta II. zastoupená gu-
vernérkou). Žije zde cca 4,4 mil. obyvatel, což 
ve srovnání s ČR je přibližně polovina. Země má 
nejvyšší horu 3 724 m n.m. vysokou, což je ve 
srovnání s Českem výrazně vyšší. Nový Zéland je 
od Prahy vzdálen vzdušnou čarou (letecky) přibliž-
ně 18 tis. km. Tím pádem tato turistická destinace 
není pro „našince“ na nějaké pravidelné cestování, 
spíše tak jednou za život. V každém případě zde 
najdeme nádhernou přírodu plnou fauny a flóry, 
kterou určitě stojí za to vidět. 

Turistický oddíl Žlutý kvítek má ve svých 
řadách několik bývalých i současných členů, kte-
ří procestovali Evropu křížem krážem, stanuli na 
jejím nejvyšším vrcholu (Mont Blanc), navštívili 
ostrov Island a podobně. Daška Laryszová (roze-
ná Čechmánková) oddílovou přezdívkou Mateří-
douška, byla před léty právě na Novém Zélandu, 
kde společně se svým přítelem Kubou (dnes už 
manželem) strávila něco přes tři roky. To by ještě 
nebylo tak úplně výjimečné, to se v současné mo-
derní době (bez hranic) občas děje. Po těch létech 
strávených na ostrově se oběma našim dobro-
druhům zastesklo po domově a rodině (to je také 
zcela pochopitelné) a tak se rozhodli vrátit domů. 
Asi každý z nás by koupil letenky, nasedl na letadlo 
a odletěl domů. Ono to ani jinak prakticky nejde, 
protože jste na ostrově přibližně 18 tisíc kilometrů 
od domova. Opravdu si myslíte, že to jinak ne-
jde? Naší mladí „dobrodruzi“ si nekoupili letenky, 
ale dvě jízdní kola (!) a vyrazili k domovu. Těžko 
se mi pro tento čin hledá správné pojmenování 
(a nejsem sám), takže si pro tentokrát vystačím 
s anglickým výrazem „wow!!“  

Víte co? Pojďme se našich cestovatelů zeptat, 
co oni na to všechno s odstupem času říkají. Daška 
a Kuba nás před časem navštívili v klubovně od-
dílu, kde se podělili o své zážitky z cesty. Děcka 
ani nedutaly a hltaly každé slovo. Jejich upřený 

pohled směřoval nejen na dataprojektor s filmem 
a fotkami, ale na Kubové kolo, se kterým „objel 
svět“ a které nám přišel ukázat. A právě u této pří-
ležitosti vznikl následující rozhovor.  

Každý z nás se ve svém životě někdy setká 
tváří v tvář s určitou výzvou. Vy jste svou vel-
kou výzvu potkali v Oceánii a popasovali jste 
se s ní skutečně po svém. Čí to byl vlastně ná-
pad? 

Jeden bez druhého bychom neodjeli na Nový 
Zéland a ani bychom společně nevymysleli nápad 
se z něj vydat na kolech.

Nový Zéland je určitě země neomezených 
možností, ale není úplně „za humny“. Bylo 
pro vás jednoduché sehnat bicykly, které by 
vás oba bezpečně dovezly až domů? 

I když je Nový Zéland schovaný v pravém dol-
ním rohu mapy, je to vyspělá a moderní země 
a sehnat kolo tam určitě není žádný problém. Pro-
stě jsme zašli do „cyklospeciálky“, řekli jsme tam, 
co máme v plánu a oni nám poradili, jaké kolo si 
vybrat.

Takže kola se vám nakonec podařilo se-
hnat. Nový Zéland je skupina ostrovů v Ti-
chém oceánů a každému je hned jasné, že 
nelze jen tak ostrov opustit na kole, leda že 
byste měli létající kolo Jana Tleskače (hrdina 
povídek Jaroslava Foglara – pozn. red.). Jak 
to teda bylo na začátku vaší cesty? Mohli bys-
te nám přiblížit, které země jste na své cestě 
domů navštívili?  

Projeli jsme Severní ostrov Nového Zélandu 
z jihu na sever a z Aucklandu jsme přeletěli do 
Jihovýchodní Asie. Celkem jsme navštívili 17 zemí, 
když počítáme Českou republiku a Nový Zé-
land. Byly to Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, 
Myanmar, Nepál, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kaza-
chstán, Rusko, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko 
a Německo.

Výčet zemí je opravdu velký. Přiznám se 
k tomu, že některé země musím chvíli hledat na 
mapě, protože se s nimi člověk v běžném živo-
tě nesetká. Napadá mě takový Kyrgyzstán. Bý-
valá země sovětského bloku, dnes samostatná 
republika. V dávné historii tudy vedla slavná 
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hedvábná stezka. Dnes hornatá země s oprav-
du vysokými horami (nad 7 000 m n. m.),  
kde si jen tak jedete na kole a kocháte se 
krajinou (Ivan Mládek ve své písni dodává: 
„…s batohem a maminou“). Mohli byste nám 
trochu přiblížit vaše cestovatelské zážitky ne-
jen z této země?  

V Kyrgyzstánu se nám líbilo díky rozhlehlým 
horám, ale opravdu si nás získal především místní 
kulturou a milými lidmi. V podstatě každá země 
na cestě měla své kouzlo a zanechala v nás pěkné 
vzpomínky. 

Pojďme trošku zrekapitulovat v číslech to 
vaše cestování. Kolik kilometrů jste ujeli na 
kole a kolik dní vám to trvalo? A z hlediska 
financí – dalo by se to nějak porovnat s cenou 
za letenky? Která cesta by byla levnější?    

Na kolech jsme našlapali přes 15 000 kilometrů 
a na cestě jsme strávili přesně 387 dnů. Cena jed-
nosměrné letenky z Nového Zélandu do Prahy se 
pohybuje kolem 20 000 Kč za osobu. Za takovou 
částku se rok bez práce určitě žít nedá. (Smějí se.)

Jakým způsobem jste plánovali své jednot-
livé úseky? Bylo to spontánní, nebo to mělo 
určitý důvod a logiku?

V mapě jsme si vytipovali místa, která jsme chtěli 
navštívit a podle nich plánovali zbytek. Museli jsme 
se vyhnout období dešťů v Jihovýchodní Asii a v Hi-
málaji a snažili jsme se co nejvíce cestovat po zemi. 
V životě všechno musí mít svůj důvod :-)

Tolik dní být stále spolu, od rána do večera, 
to je určitě romantické a idylické. Možná vám 
to závidí spousta čtenářů našich listů. Ale pře-
ce jenom mi to nedá se nezeptat. Přišly někdy 
chvíle, kdy jste jeden druhého už měli lidově 
řečeno „plné zuby“?

Jestli je romantické být neustále spolu zpocení, 
špinaví a smradlaví, tak to bereme! Samozřejmě 
krizové situaci přišly, ale taky rychle odcházely. 
Museli jsme spolupracovat, takže neexistoval pro-
stor na „tichou domácnost“.

Daško, doufám, že nevyzradím žádné ta-
jemství, když se zmíním o tom, že ti během 
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cesty Kuba připravil takové speciální překva-
pení. Něco, co by asi žádná žena či dívka bě-
hem takto „šílené“ cesty nečekala ani ve snu. 
Mohla bys nám říci, co se přihodilo?

Zasnoubení proběhlo už na Novém Zélandu, 
po třech letech našeho vztahu. Ale se svatbou 
jsme chtěli počkat až na návrat do Česka. Nicmé-
ně nás napadlo, že si snubní prstýnky pořídíme 
během cesty na místě, které mělo pro nás spe-
ciální význam. A proto jsme si prstýnky pořídili 
v Nepálu.

Na svých cestách jste se určitě potkávali se 
spoustou místních domorodců. Jak na vás lidé 
reagovali? Setkávali jste se s pozitivním pří-
stupem, nebo tomu bylo někdy i jinak? Měli 
jste možnost během cesty ochutnat místní po-
krmy případně využít pohostinnosti místních 
lidí k přespání přímo u nich doma?  

Nikde se nám naštěstí nic nestalo a místní byli 
zvídaví. Když cestujeme, tak hlavně za poznáním 
místních a místní kuchyně a myslíme si, že je to 
tak správně. Například, proč v Nepálu objednávat 
pizzu, když si můžeš dát Dal Baht (čočka s rýží), 
který v každé vesnici chutná trochu jinak? Občas 
nás někdo ubytoval, ale nikomu jsme se nevnu-
covali.

Po dlouhém čase jste nakonec zdárně dora-
zili k hranicím České republiky. S ohledem na 
předchozí ujeté kilometry vám to asi připada-
lo, jako že už jste doma. Ale přesto, ještě bylo 
před vámi „pár“ kilometrů, než jste dorazili 
ke svým rodinám. Namířili jste si to přímo 
domů, nebo jste si ještě „dali“ výlet po Česku 
a Moravě?  

Když jsme překročili hranici Německa a Česka, 
měli jsme tři týdny na to, abychom dojeli domů. 
To bylo hodně času na objevování rodné země 
a míst, kde jsme před tím ještě nebyli. A taky zbyl 
čas navštívit naše kamarády a oblíbená místa. 

Je potřeba říci, že přivítání v Palkovicích 
bylo srdečné, kdy se s vámi přišlo přivítat 
mnoho kamarádů a spoluobčanů a samozřej-
mě vaší rodiče. Emocí bylo na rozdávání, to je 
jasné. Určitě by vám to mohli závidět cestova-
telé Zikmund s Hanzelkou. Na co první jste se 
úplně nejvíce těšili, až přijdete domů?  

Myslíme, že se Zikmundem s Hanzelkou se ne-
můžeme srovnávat… Po přivítání s rodinou jsme se 
těšili na to, na co každý den naší cesty. Najíst se, 
umýt a zalehnout.

Ve filmu „Jára Cimrman ležící spící“, se 
místní ptali významného českého cestovate-
le Emila Holuba na jeho další cestovatelské 
plány. Než se ale Emil stačil nadechnout k od-
povědi, zaskočila všechny jeho manželka od-
povědi: „doma bude, už se narajzoval dost!“. 
Víme, že jste už manželé. Tak jak je to s vámi? 
Kubo, jaké jsou tvoje další cestovatelské plá-
ny? (Daška se nadechuje, ale Kuba byl rych-
lejší…)   

Když jsme viděli tu první půlku světa, tak by-
chom mohli procestovat i tu druhou. Sněním 
a plánováním se ale člověk nikdy nestane šťast-
ným, mnohem důležitější je si užívat každodenní-
ho života se vším co ti přináší. A to my teď děláme, 
jsme šťastní i bez cestování. 

Vaše cesta je pro mnohé z nás něco na-
prosto výjimečného. Něco, na co by spous-
ta z nás ani nedokázala pomyslet, natož to 
uskutečnit. Děkujeme moc za to, že jste našli 
volný čas a přišli k nám do oddílu o svých ne-
všedních zážitcích z cest povyprávět. Třeba se 
najdou z řad našich členů oddílu další dob-
rodružní cestovatelé. Pohledem na zářivé oči 
našich malých cestovatelů jsem skoro nabyl 
dojmu, že někteří půjdou hledat to své kolo 
ještě dnes…

Přejeme vám hodně úspěchů a radosti na 
další společné cestě nejen životem a těšíme se 
na další zajímavé povídání o Vašich cestách 
na nějaké z budoucích oddílových schůzek.

Ptal se Tomáš Huďa, 
vedoucí oddílu TOM 1309 Žlutý kvítek     

(foto: Jakub a Dagmar Laryszovi, 
Bikepacing Nomads)
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SPOLKY V OBCI

Poslední akcí v roce 2019 byl vánoční zájezd 
do Polska. V neděli 8. prosince 2019. Po úspěš-
ném vánočním jarmarku v Palkovicích jsme ráno 
vyjeli na vánoční trhy do polského městečka Ra-
ciborze. Počasí moc vánoční ani zimní bohužel 
nebylo, ale přesto se nám tam líbilo. Raciborz je 
malé městečko kousek od hranic. Na centrálním 
tržišti bylo mnoho stánků s vánočním zbožím, 
jídlem, pochutinami, ale také zde bylo i místo 
s prostorem pro aktivní tvoření a hraní dětí. Zá-
jemci o historii mohli navštívit i místní původní 
hrad, zrekonstruovaný v roce 2012 nebo se projít 
v místním parku. Na oběd jsme společně vyra-
zili zpět do ČR – přesně do Rohova do pivovaru 
U Komárků, kde nás čekala úžasná fazolová po-
lévka s uzeným a domácím chlebem. Vegetariáni 
dostali mix čerstvé zeleniny.

A pak už jsme se společně vydali k domovu, 
užívat předvánoční palkovickou atmosféru…

Vánoční zájezd do polské Raciborze

ZAHRÁDKÁŘI
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První akcí v novém roce byla přednáška. Ve 
čtvrtek 9. 1. 2020 nám skoro 2 hodiny Ing. Milada 
Schlingerová povídala o bylinkách a jejich použití 
v kuchyni. 

Přednáška se konala v Restauraci pod Habe-
šem. Paní Schlingerová nám řekla hodně nových 
a zajímavých informací a také nám k tomu pro-
mítala zajímavé obrázky o čerstvých kořenových 
bylinách a také o známých i méně známých aro-
matických bylinkách. Přestože většinou používá-
me stále stejné a ověřené rostliny – meduňka, 
máta, libeček, třezalka, petržel, tymián, majo-
ránka, šalvěj – rádi ale určitě vyzkoušíme i něco 
nového např. estragon, citronová tráva, čokolá-
dová máta. Dozvěděli jsme se, že nejzdravější je 
zelenina, která je tvrdá, zelená a čím nechutnější 
– tím zdravější.

Takže jezte řepu, kapustu, čekanku, římský salát 
a mangold a budete zdraví a plní energie.

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 jsme se opět sešli 
v Restauraci pod Habešem, abychom se dozvěděli 
o tom jak, kdy a jakým způsobem použít běžné 
květy ze zahrady nejen na ozdobu. Také jak chut-
nají a jakým způsobem se dají upravovat před 
konzumací. Nejoblíbenější a nejchutnější ke zdo-
bení a k jídlu jsou macešky, fialky, begonie, taget-
ky, karafiáty, lichořeřišnice. Např. velmi chutné de-
nivky se dají plnit, ale vydrží velice krátce. Naopak 
macešky se potírají bílkem a sypou cukrem, takto 
vydrží dlouho. Bohužel například petúnie jsou je-
dovaté! Některé květy jsou velmi hezké po zamra-
žení do ledových kostek a pak použité v létě třeba 
do zázvorové limonády udělají velkou parádu.

Za výbor zahrádkářů v Palkovicích 
Lenka Žaarová

Fotografie naleznete na  
http://palkovice-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Přednáška o bylinkách

Přednáška o jedlých květech

Zahrádkáři připravují
Ve čtvrtek 5. března 2020 se v restauraci pod Habešem  

koná od 17. hodin přednáška Bc. Jaroslava Pavlíčka na téma:

- choroby a škůdci na zahradě
- jak pomoci ovoci a zelenině

Srdečně zvou zahrádkáři z Palkovic.
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S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili 
druhé lednové úterý. Tímto dnem skončilo puto-
vání tří králů po obcích, vesničkách a městech Frý-
deckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou 
štafetu po statečných kolednících, které od kole-
dování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pra-
covníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc 
dobrodružství plného rozpečeťování a počítání 
obsahu pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování 
a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem malým 
i velkým koledníkům. Stejně tak patří naše díky také 
dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj 
charitního díla v regionu, České republice i zahra-

ničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co nejlepší 
rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo 
ve vaší obci vybrat krásných 130 160 korun. Cel-
kový výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku činí 
neskutečných 2 374 608 korun. Vybranou částku 
použijeme na opravy a úpravy pobytových zaříze-
ní, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mlá-
dež, stejně jako na terénní službu pro nemocné 
osoby. Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové 
sbírky 2020.

Jana Opluštilová, 
koordinátor Tříkrálové sbírky 

za Charitu Frýdek-Místek

Tříkrálová sbírka 

ŽIVOT VE FARNOSTI
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, 
smíchu a něhy,
ať prozáří každý den štěstím a radostí.
Je to jako pohádka, když začne život děťátka.
Rodičům ať radost dělá, 
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.
Už se to rozkřiklo, už se slaví,
dej Pán Bůh děťátku štěstí a zdraví.
Dej, ať se miminku pěkně spinká.
Opatruj maminku i tatínka!

V neděli 17. listopadu 2019 se v sále Restaurace 
pod Habešem uskutečnilo slavnostní vítání občán-
ků. Na slavnostní přivítání do života bylo pozváno 
30 dětí se svými rodiči. Z toho 15 děvčat a 15 chlap-
ců, 6 se nezúčastnilo. Paní Helena Kapsová přivítala 
rodiče i hosty. Krásnou atmosférou bylo vystoupe-
ní dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky 
Moniky Bebčákové a Hanky Praussové. Děti z MŠ 
zazpívaly písničky a přednesly básničky. Pak ná-
sledovalo tradiční podepisování do pamětní knihy 
obce a předávání dárečků. Pan starosta Radim Bača 
předal maminkám růžičku a dárek pro miminko. 
Tatínkové převzali peněžitý dar v hodnotě 2000 Kč. 
Poté se všichni mohli vyfotit u kolébky. K poslechu 

Vítání občánků
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Přejeme, co za peníze
není k mání,
hodně štěstí, zdraví
a hlavně splněných přání.

Gratulujeme!
Krásnou události, která se uskutečnila dne 

4. prosince 2019 v Restauraci pod Habešem v Pal-
kovicích, bylo tradiční setkání jubilantů, kteří do-
vršili významného životního jubilea 70 a 75 let. Za 

komisi pro občanské záležitosti přivítala jubilanty 
předsedkyně KPOZ paní Karla Menšíková a popřá-
la všem jubilantům hodně zdraví, štěstí, lásky a ro-
dinné pohody. Proslov ukončila přípitkem na zdra-
ví. K tanci a poslechu vyhrávala hudba Víta Pavlíč-
ka. Tato akce je mimo jiné také vyjádřením díků ju-
bilantům za vše, co vykonali pro svou rodinu i naši 
obec. Děkujeme také panu Radomíru Čepánovi za 
vzornou obsluhu a výborné občerstvení.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková

Setkání jubilantů

nám hrál pan Břetislav Chovanec. Po skončení ob-
řadu byl připraven malý raut.

Rodičům a jejich dětem přejeme hodně zdraví, 
pohody a štěstí při výchově jejich dětí a krásný život 
v naší obci. Poděkování patří paní Heleně Kapsové, 
Dagmar Bajtkové, panu starostovi Radimu Bačovi, 
paní fotografce Daně Lakomé, paní Lence Žaaro-
vé, učitelkám Monice Bebčákové a Haně Praussové, 
dětem z MŠ za krásné vystoupení a panu Břetislavu 
Chovancovi za nádherné melodie.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková
(foto Dana Lakomá)



1/2020

35

Blahopřejeme

Zlatých květů plnou náruč,
k Vašim narozeninám chceme Vám dát,
hodně zdraví, štěstí, lásky
ještě k tomu chceme Vám přát.
Všechno nejlepší k narozeninám.

V měsíci prosinci 2019 oslavil své krásné ži-
votní jubileum pan Vladimír Lepík, 85 let z Pal-
kovic. V měsíci lednu 2020 oslavili své krásné 
narozeniny paní Věra Drobková, 92 let, pan 
Michal Macek, 80 let, oba z Palkovic. Všem 
jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 
a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se

Zlaté slunko za horu zašlo, 
soumrak padá do polí. 
Vaše srdce věčný klid si našlo
a nic už Vás nebolí.

V prosinci jsme se rozloučili s paní Vítězslavou 
Fucimanovou a panem Josefem Chlebkem, 
oba z Palkovic. 

V lednu jsme pak na poslední cestu vyprovo-
dili pana Ladislava Masaře a pana Ladislava  
Dámka, oba z Palkovic a pana Petra Švába  
z Myslíku. 

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou sou-
strast redakční rada Palkovických listů, zastupi-
telstvo a KPOZ.
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5 druhů koření, které vám v zimě dodá energii a zahřeje

1. Kajenský pepř se získává mletím jedné z odrůd 
chilli papriček a patří k těm pálivějším, ostrou chuť 
mu dodává látka kapsaicin. Právě ta pomáhá 
urychlovat spalování tuků a také dodává tělu pocit 
sytosti. Funguje i jako antioxidant, takže pomáhá 
posilovat imunitní systém. 

2. Zázvor má protizánětlivé účinky, příznivě půso-
bí na imunitní systém a díky své schopnosti zvýšit 
termoregulaci našeho těla umí trochu popohnat 
i metabolismus, takže i on funguje jako pomocník 
při hubnutí. Je plný vitaminu C a minerálních lá-
tek jako železo, vápník, fosfor, hořčík, zinek, měď, 

HOLKY V AKCI

Zimní období zname-
ná pro mnohé z nás 
zvýšenou zátěž na naši 
imunitu. Proti nemocem 
z nachlazení se dá bojovat 
mnohými moderními způso-
by, především zdravým životním 
stylem, správným oblékáním a dosta-
tečným přísunem vitamínů. Samozřejmě to mnoh-
dy nemusí stačit a my se ocitneme v situaci, kdy 
potřebujeme pomoc. Není nic jednoduššího, než 
navštívit lékárnu, zakoupit si ten či onen „zaruče-
ný“ přípravek a je to. Skutečnost je mnohdy ale 
jiná. Naše babičky neměly tolik lékáren jako my 

(tehdy se tomu říkalo 
apatyka) a tak si muse-
ly vystačit samy. Daly se 

hlavy dohromady, zkou-
šelo se, vymýšlelo se, až 

se našla ta správná recep-
tura. Významnou ingrediencí 

v té době bylo docela obyčejné ko-
ření. Bylo celkem dostupné a navíc mnohdy velice 
účinné. Pojďme si o pěti takových typických koře-
ních říci více.
Ostřejší koření má zahřívací schopnost, proto má 
nezastupitelnou roli především v zimě. Může nám 
ale pomoci i s hubnutím. Které má nejlepší účinky?
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Zázvorový sirup s citronem a medem

Připravte si: 
3 citrony
10 cm zázvoru
1–2 čajové lžičky skořice
0,5–0,75 kg tekutého medu
prázdnou sklenici, do které celou tu dobrotu při-
pravíte

Postup:
Na dno sklenice naskládejte několik koleček 

oloupaného citronu, plátky oloupaného zázvoru, 
posypte je skořicí a zalijte medem tak, aby byla 
celá vrstva pod medem. Tento postup opakujte až 
do naplnění sklenice. Končit byste měli medovou 
vrstvou. Sklenici s náloží zdraví uskladněte v led-
nici. Po 2–3 dnech celá hmota zřídne a vytvoří se 
konzistentní sirup.

Jak užívat:
Sirup můžete preventivně mlsat jen tak po lžič-

kách, přidat do čaje místo medu nebo ho jen tak 
smíchat s vodou jako sirup. Výsledný nápoj může-
te přecedit. Lze ho také připravit jako rychlý „čaj“ 
– do hrnku přidejte pár lžiček podle toho, jak se 
vám zázvorový sirup povedl silný. Zalijte teplou 
vodou v teplotě, kterou zvládnete vypít. Takový 
nápoj oceníte například, když se v noci vzbudíte 
s pobolíváním v krku. 

Na zdraví! Pevné zdraví v roce 2020 přejí Holky v akci.

mangan a chrom. Pro nejlepší účinky je dobré ho 
jíst v syrovém stavu. Skvěle funguje a chutná i čaj 
na zahřátí.  

3. Skořice je nejen oblíbené vánoční koření s pří-
jemným aroma, ale i léčivá látka s antioxidačními 
účinky, příznivým vlivem na léčbu cukrovky nebo 
demence. Používá se do celé řady sladkých i sla-
ných jídel. Obsahuje silice, které zlepšují trávení 
a některé studie tvrdí, že i malá dávka skořice do-
káže redukovat hladinu krevního cukru a choles-
terolu. Existují dva druhy: pravá neboli cejlonská 
skořice a kassia neboli čínská skořice.

4. Kardamom pravý má citrusovo-pryskyřičnou 
vůni, delikátní chuť a je známý i pro své léčivé 
účinky. Využívají se celé plody i mletá semena. 
Kardamom je zdrojem mnoha prospěšných látek, 
například vitaminu C a skupiny B, vápníku, fosfo-

ru, draslíku a dalších. Obsahuje i zdravé omega-3 
a omega-6 mastné kyseliny, bílkoviny a silice. Pod-
poruje trávení, pomáhá proti žaludečním křečím, 
nadýmání, pálení žáhy, nevolnosti nebo zácpě, 
dodává chuť k jídlu. Navíc jde o silný antioxidant, 
takže chrání buňky před poškozením a přispívá 
k prevenci nádorových onemocnění. Doporučuje 
se i při zánětech v krku a ústní dutině, protože má 
antimikrobiální účinky (ničí některé mikroorganis-
my-pozn. red). 

5. Kurkuma je oblíbeným kořením v Indii, kde ji 
považují za indické zlato. Obsahuje antioxidanty, 
které pomáhají pročistit organismus, má antivi-
rové a antibakteriální účinky, používá se k léčbě 
kožních problémů, k posílení imunitní funkce 
a zabraňuje znovuobnovení spálených tukových 
buněk. Kromě toho pomáhá ovládat nezkrotné 
chutě.



1/2020

38

Pátek 21. 2. 2020 v 19:30 

Ženská na vrcholu
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na po-
pud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby 
se tak vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě 
Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Jedním je horal a milovník adre-
nalinových sportů Richard (Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen horské služby, 
ale hlavně milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně 
nenudí. A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milující matka (Jana Preissová) donutí protestujícího otce 

(Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece pohromadě! 
Romantický / Komedie / Česko / Slovensko / 2019 / 109 min / ČSFD 46 % / přístupný

Režie: Lenka Kny
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, Jana Krausová,  

Marek Adamczyk, Marek Taclík, Roman Pomajbo, Danica Jurčová a další.

Neděle 23. 2. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Ke startu připravit!
Aneb když je cesta zábavnější než cíl. Což v případě tohoto souboru animovaných filmů platí dvojnásob a je 
jedno jestli podnětem k cestě bude závod, souboj, pronásledování, útěk či hledání milované osoby. Důležitý 
je pohyb a naši hrdinové vás na své pouti doprovodí pomocí běhů, skoků, letů, jízd a jiných dynamických 
způsobů přemisťování. Vy se naopak pohodlně usaďte, připravte se ke startu, pozor… začínáme! Pásmo 
tvoří tyto krátké filmy: Rallye Kampa Petřín, Poslední podzimní den, Hopus, Graffitiger, Modulátorie, Beto-

nová džungle, Domek, Vivat Musqueteers a Vánoční svatba sněhuláka Karla.
Animovaný / Povídkový / Česko / 2019 / 65 min / přístupný

Režie: Marjolaine Perreten, Lucie Kokoliová, Libor Pixa, Al… (více)

Pátek 28. 2. 2020 v 19:30 

Špindl 2
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého 
spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním 
životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale 
komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem... A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde 

jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?
Komedie / Česko / 2019 / 109 min / ČSFD 22 % / 12+

Režie: Radek Balaš
Hrají: Radim Fiala, Kateřina Kaira Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Hana Vagnerová, Filip Blažek, 

Oldřich Navrátil, Jitka Sedláčková, Igor Rattaj, Karel Zima, Simona Prasková, Pavel Rímský, Jiří Štrébl, 
Milan Peroutka ml., Jakub Kohák, Roman Skamene, Alice Bendová, Ivana Andrlová, Kateřina Klausová, 

Míra Nosek, Jana Synková, Jan Čenský a další.

KINO PALKOVICE
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Neděle 1. 3. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. 
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené ga-
laxie... zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce s geni-
álními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy 
havaruje. Shaun se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi na záchranu malé návštěvnice 
před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a jeho 
stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující, dojemné 

sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku!
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi / Velká Británie / USA / Francie / 2019 / 86 min / 

ČSFD 75 % / přístupný
Režie: Richard Phelan

Pátek 6. 3. 2020 v 19:30 

Přes prsty
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) 
a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší 
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. 
To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… 

Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
Komedie / Sportovní / Česko / 2019 / 101 min / ČSFD 61 % / 12+

Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, 

Zdena Hadrbolcová, Radka Pavlovčinová, Kristína Greppelová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, 
Jan Komínek, Jakub Gottwald, Marián Miezga, Ján Jackuliak, Markéta Krejčová, Barbora Mudrová, 

Martin Uhlíř, Milan Mikulčík, Martin E. Kyšperský a další.

Neděle 8. 3. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Playmobil ve filmu
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. 
Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. 
Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je... figurkou Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale 
není a Marla se proto vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby ho našla. 
Potkává pohodového řidiče food trucku a brzy nato i speciálního tajného agenta, který o její situaci všechno 
ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100 %... tedy asi tak skoro úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a di-
voká cesta, která nemá žádné hranice stejně, jako je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým 
městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou část s netradiční kouzelnou vílou 

a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný císař Maximus.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Francie / Německo / 2019 / 100 min / ČSFD / 

48 % / přístupný
Režie: Lino DiSalvo / Hrají: Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Jim Gaffigan, Daniel Radcliffe, 

Meghan Trainor, Adam Lambert, Kenan Thompson, Kirk Thornton.
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Pátek 13. 3. 2020 v 19:30 

Poslední aristokratka
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zá-
mek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) 
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou 
neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých 
vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch 
Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého 
společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), 
bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osa-
zenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových 
stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit 

zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
Komedie / Česko / 2019 / 110 min / ČSFD 63 % / přístupný

Režie: Jiří Vejdělek / Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch  
Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Táňa Pauhofová, Zdenka Procházková, Petr Nárožný, Dana Syslová a další.

Neděle 15. 3. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Sněžný kluk
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď 
nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň 
koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se 
vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž 
domovem těchto bájných himalájských monster a mladý yetti netouží po ničem jiném než se tam vrátit. 
Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je 
důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil 
a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou ruku Everestovi podá právě Yi se svými 
dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit sněžného kluka domů jim bude napínavá 

cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2019 / 97 min / ČSFD 75 % / přístupný

Režie: Jill Culton, Todd Wilderman / Hrají: Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor, 
Sarah Paulson, Eddie Izzard, Michelle Wong, Fernando Chien

Pátek 20. 3. 2020 v 19:30 

Amundsen
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první 
dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní 
snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety 
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých skutečnos-

tí, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.
Drama / Dobrodružný / Životopisný / Norsko / Švédsko / Česko / 2019 / 125 min / ČSFD 64 % / 12+

Režie: Espen Sandberg / Hrají: Pål Sverre Hagen, Katherine Waterston, Mads Sjøgård Pettersen, 
Ole Christoffer Ertvaag, Christian Rubeck, Trond Espen Seim, Vojtěch Kotek, Ida Ursin-Holm, Ruby Dagnall, 

Ted Otis, Eirik Evjen, Glenn André Kaada, Jonas Strand Gravli, Pavel Gajdoš, Torgny G. Aanderaa a další.
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Neděle 22. 3. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Angry Birds ve filmu 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry 
Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudo-
hněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, 
jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapři-

sáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
Animovaný / Dobrodružný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / 2019 / 97 min / ČSFD 67 % / přístupný

Režie: Thurop Van Orman, John Rice

Pátek 27. 3. 2020 v 19:30 

Le Mans ´66
V roce 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický závod na 
světě 24 hodin Le Mans. Po největší triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána – lékaři 
odhalená srdeční vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi 
vynalézavý konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampión 
Ken Miles (Christian Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také nesnesi-
telně arogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým automobilových šílenců 
si najme Henry Ford II, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. Ford se totiž 
rozhodně, že se pomstí Enzo Ferrarimu, za to, že nakonec odmítl domlouvané spojení své automobilky 
s Ford Motor Company. Vozy stáje Ferrari vítězí na okruhu v Le Mans nepřetržitě od roku 1960 až do roku 
1965. Shelby, Miles a jejich malý tým jsou odhodláni tomu učinit s pomocí vozu Ford GT40 rázný konec. 
Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory překážkám 
a omezením, které jim do cesty hází i samotný Ford, musí vyvinout revoluční vozidlo, které převálcuje kaž-
dého konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň – těmto odvážným mužům to ale za vítězství stojí.

Drama / Životopisný / Sportovní / Akční / USA / 2019 / 152 min / ČSFD 91 % / 12+
Režie: James Mangold / Hrají: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, 

Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone, Ray McKinnon, JJ Feild, Corrado Invernizzi, Joe Williamson, 
Ian Harding, Christopher Darga, Shawn Law, Adam Mayfield, Sean Carrigan, Giles Matthey, Rudolf Martin, 

Evan Arnold, Darin Cooper, Wallace Langham, Jonathan LaPaglia a další.

Neděle 29. 3. 2020 v 17:00 (rodinné představení)

Fany a pes
Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která 
odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy 
nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat, 
chce jí vrátit psa Sputnika. Stane se tak svědkem pohnutých událostí, které změní budoucnost celé země. 
Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem pro tehdejší atmosféru, průběh po-
kojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý animovaný film o síle 

přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne nejen mladých diváků.
Animovaný / Německo / Lucembursko / Belgie / Česko / 2019 / 87 min / ČSFD 78 % / přístupný

Režie: Matthias Bruhn, Ralf Kukula
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POZVÁNKY NA AKCE
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Termínový kalendář

22. 2. Masoupust – masopustní průvod vyjde ve 14.00 od ZŠ a bude pokračovat na Bařinu

23. 2. Rybáři – výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem od 14.00

  6. 3.  Valná hromada Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem od 17.00

20. 3.  Prodej rybářských povolenek – Hostinec „Kuchař“ – 16.00 – 18.00

27. 3. Sportovní akademie k dostavbě sportovního areálu – tělocvična od 16.30

28. 3. Předvelikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem

  4. 4. Ukliďme Česko

  5. 4. Kočárkový závod

  7. 4. Třídní schůzky – ZŠ Palkovice

15. 4. Senior klub – zájezd

21. 4. Zápis do 1. třídy – ZŠ Palkovice

Kino

21. 2. Ženská na vrcholu

23. 2. Ke startu připravit!      (rodinné představení)

28. 2. Špindl 2

  1. 3. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon  (rodinné představení)

  6. 3. Přes prsty

  8. 3. Playmobil ve filmu    (rodinné představení)                                           

13. 3. Poslední aristokratka

15. 3. Sněžný kluk     (rodinné představení)

20. 3. Amundsen

22. 3. Angry Birds ve filmu 2    (rodinné představení)

27. 3. Le Mans ´66

29. 3. Fany a pes     (rodinné představení)

Palkovické listy – periodický tisk územního samosprávného celku.
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ková a informační komise Rady obce Palkovice ve složení: Ing. Tomáš Huďa – předseda tiskové a informační komise,  
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Gřes, Ing. Richard Vysloužil, Martina Mertová, Dana Huďová a Mgr. Lenka  
Vašková. E-mail: mmertova@palkovice.cz. Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Internetová ver-
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