
ornice Moravskoslezské-

rajská soutěž C
PP

24. 5. 2015 se uskutečnila 

ě u Opavy krajská soutěž CPP 

stezka“ – závod v turistick
ých 

h a dovednostech. Naši tělo
vý-

jednotu reprezentovalo 18 dětí 

Žlutý kvítek.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 

postoupily do republikového finále. Do-

rostenci Petr Bílek a Ladislav Merta za-

běhli absolutně n
ejlepší čas celého závo-

du.
Hana Polášková a Kateřina Žváko-

vá v kategorii sta
rších žákyň a Kateřina 

Vyvialová a Zuzana Kunzová v kategorii 

dorostenek se staly přebornicemi Morav-

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

o typ úklidových akcí již 

ěšně 
ve více jak 100 zemích 

miliónů dobrovolníků. 

stníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

před hasičskou zbrojnicí v Pal-

přes chladné a větrn
é počasí se 

16, z toho 1 dítě. Rozdělili
 jsme 

upinek po 2 - 3 osobách a vyrazili 

odpadky v okolí všech příjezdových 

nikací do Palkovic a Myslíka, Dále 

prošli prostranství před Domem 

b a tělocvičnou. Celkem jsme sesbí-

00 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

í zajímavé úlov-

ajistil 

obecní úřad. Celá akce byla díky pra-

covitým dobrovolníkům poměrn
ě 

rychlá, trvala asi 5 hodin, což bylo 

v nevlídném počasí tak akorát. V příští
m 

roce si úklid určitě z
opakujeme a budeme 

rádi, pokud nás informujete o místech, 

na které je potřeba se zaměřit.
 Každý 

podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé do-

kážou odhodit. Zapojit se do takovéto 

akce má určitě s
mysl, stá

le je co uklízet, 

takže budeme rádi, když se k nám příšt
í 

rok připojíte.

Více informací o akci na www.uklid-

mecesko.cz, 
http://www.uklidmecesko.

cz/event/10409

Petra Opělová, SDH Palkovice

čné

ní projektů na g

ostí, konečně 
v Palkovicí

vém hřišti
.

etošním roce byly pořízené z finanč-

prostředků Nadace OKD Srdcovka 

užívají je především naši nejmenší 

alisté. Jedná se o fotbalové branky z 

ké bezpečné konstrukce, snadno pře-

sitelné i samotnými hráči.
Mgr. Petr Gře

s

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 

V jednotlivcích se umístil Jan Pro-

vazník na 7. místě, Štěpán Zeman na 

tě a Filip Muroň na 16. místě.

V

žené družstvo, T

-Místek, stříb
rné medaile. K

vá se v jednotlivcích umístila na 7. mí

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. místo 

a společně 
se dvěma chlapci z H

avířova 

vybojoval v družstvech bronzovou medaili. 

Filip Muroň o
bsadil 20. místo, Lukáš Ko-

žuch 21. místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.

Martina Mertová 
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Vyhrály jsme „Velkou cenu ZOO 

Ostrava“

Na jaře vyhlásila ostravská zoologická 

zahrada soutěž na téma Chránění obrat-

lovci Č
R. Z naší školy se přihlásila dvě 

pětičl
enná družstva.  Celkem se zúčastni-

lo 179 družstev v I.
 kategorii (6. - 7. tř.) 

a 165 družstev v II.
 kategorii (8. a 9. tř.) 

z celého kraje. Mladšímu družstvu se 

postoupit mezi 10 nejlepších 

lké finále, kde se mělo
 

jejich do-

měla několik čás

záludné otázky

jsme dostávaly

počátku jsme

v tak velké k

A najednou 

ly. Za odmě

hý čas ve 

krmit, poh

to nezapo

jsme si ta

domů.“

PS.

lášková

pplk. Vlad

Nantla a pplk. Bohum

lota vojenských letadel mjr. Čest

divého. Všichni tito důsto
jníci dosud pra-

cují ve Svazu letců Č
R v Pří

boře. Se zá-

žitky ze zahraničních misí seznámil žáky 

IV. a VIII. tří
dy rotný Zdeněk Janečka.  

Ze všech besed děti 
zpracovávaly výstu-

py – napsaly krátký text nebo nakreslily 

obrázek.

Žáci VIII. tří
dy měli 

možnost v m
uzeu 

ve Frýdku-Místku zhlédnout v prosinci 

výstavu Českoslovenští legionáři v 
regio-

nu, v dubnu pak žáci VII. tříd
y expozice 

v Památníku 2. svět
ové války v Hrabyni 

a všich
ni žáci IV. – IX. třídy film s válečnou 

tématikou Tmavomodrý svět. 
V květnu se 

měli v
šichni žáci možnost prohlédnout si 

zblízka vojenská vozidla.

Další čá
stí projektu byla práce dětí 

doma nebo v hodinách ve škole. Žáci 

z IV. – VI. třídy zpracovávali písemně 

vypravování svých otců, strýců, dědeč-

ků nebo pradědečků,
 své práce někteří 

doplnili o kresbu s vojenskou tématikou 

nebo fotografiemi z vo
jny. Žáci VII. tří-

dy dostali za úkol vybrat si n
ěkolik slov 

z vojenské mluvy a vymyslet možnosti, co
 

by dané slovo mohlo znamenat.  Ze slov, 

která děti 
zaujala, byl sestaven test, jejž 

vypracovali všichni žáci od 4. třídy. Žáci 

VIII. a XI. tříd
y tvoři

li v hodinách české-

ho jazyka slohovou práci s vo
jenskou té-

matikou (úvaha o základní vojenské služ-

bě, vo
jácích z povolání a o užívání zbraní 

v armádě), dějepisu, občanské výchovy 

Do proj

naší školy, ale celé r

schůz
kách v dubnu si

zkoušet znalosti vo
je

ale i růz
ně u příbuz

věci spojené s válko

službou, povzpomí

na vojně, v
 kterém

tech. Z informací

vypracován celk

buzných součas

Vyvrcholení

va, umístěná 

jejíž sla
vnostn

2015 zúčastn

z obce a vši

zapojeni. K

vá kapela 

5. do 7. 5

zhlédnou

odznaků

žek, voj

z vojny

níci se

o naš

souč

test

co
vě
s

Pálení čarodějnic a stavění májky

Dne 30. 4. 2015 se uskutečnila akce 

Pálení čarodějnic a stavění májky ve vol-

nočasovém areálu za tělocvičnou. Pro 

rodiny s dět
mi byl přip

raven bohatý pro-

gram. Děti
 se mohly proletět na koštěti, 

namíchat kouzelný lektvar, vymyslet za-

říkávadla, ozdobit čarodějnici k večerní-

mu upálení a mnoho dalšího. Areál byl 

vyzdoben obrázky dětí MŠ a ZŠ. Platící 

účastníci vybírali formou hlasovacích líst-

ků ty nejhezčí, je
jich dětšt

í autoři byli poté 

obdarováni perníkovými čarodějnicemi 

a dárečky, které přive
zly moderátorky rá-

dia Helax. V kouzelné maringotce a ča-

rodějné chýši bylo občerstvení v podobě 

hotdogů, grilovaných klobásek, muffinů a
 

palačinek s čokoládou a džemem. V pod-

večer místní hasiči a další muži postavili 

májku, kterou ozdobily děti v
 rámci jedno-

ho soutěžního úkolu. Májka samozřejmě 

byla ze čtvrtku na pátek hlídána a to sa-

motným panem místostarostou.

Vítá

Obecní úřad připrav

ní vítání občánků do života v ne

17. května. Neděle byla zalitá sluncem, 

které jakoby chtělo být dobrou předzvěs-

tí děn
í tohoto dne. Před půl j

edenáctou 

se zača
li do sálu pod Habešem scházet 

- 11

lo vystoupení M

a básniček pod vedením

Hany Praussové a Markéty Vyvialové
miminke

ce 2015 je Elen Sch

se 13. 3. 2015 v 8.03 hodin, 

260 g, měř
ila 48 cm.

ičům Kateřině
 a Janovi jsem pře-

ytičku a dárek pro Elenku.

e skvělá zprávička, 

na svět 
přišla

 holčička.

lá očka, jemné vlásky 

důkazem vaší lásky.

Milý tatínku a maminko,

máte krásné miminko. 

Ať je vaše holčička,

krásná jako růžička. 

Ať Vám štěst
ím jenom kvete, 

láskou na ní nešetřete.

Zdravíčka mu přejeme moc

a vám klidnou každou noc.

Blahopřejeme. Za komisi KPOZ 

předsedkyně Karla Menšíková, Redakč-

ní rada Palkovických listů,
 rada a zastu-

pitelstvo obce.

Foto na 2. straně obálky: Petr Šlachta

h

stele sv. 

ční kon-

virtuose, 

na Raka v 

ak. V tom-

je společně 

ějem. V do-

pili umělci v 

posluchači byli 

er pak proběhl 

O tuto akci byl 

ze strany našich 

zaplněný kostel. 

čů vyslechlo nád-

y z více žánrových 

kytaru upravené sa-

Rakem i jeho synem 

sobivé bylo také oso-

interpretů, které bylo 

dlouhým potleskem. 

í posluchači dojem, 

í e strun-

terpretačním mistrovstvím a absolutním 

splynutím interpreta a skladatele v jedné 

osobě, s 
duší hudby. Oba umělci 

dokázali 

své posluchače strhnout nejen hudbou, ale 

také vtipně doprovázeným slovem, které 

dokreslovalo tu nádhernou komorní at-

mosféru. Jeho syn Jan-Matěj určitě n
ebyl 

ve stínu svého slavného otce a svou hrou 

dokazoval každým akordem, že jablko ne-

padlo daleko od stromu. Jeho interpretace 

známých písní z vynikající autorské dílny 

Jaroslava Ježka, Janem-Matějem brilant-

ně upravené pro sólovou kytaru, nám na-

bídlo nezapomenutelný umělecký zážitek. 

Těžko se to popisuje slovy, to se prostě 

musí zažít! A když jsme u toho jablka - 

v sakristii 
kostela během koncertu trá-

vil svou dlouhou chvíli jejich pětile
tý syn 

a vnuk, který mi na logickou otázku: „zda 

už hraje na kytaru“ pohotově vyrazil dech 

svou odpovědí: „já budu hrát na piano, ky-

tara mě n
ebaví“. Tento benefiční koncert 

se konal ve spolupráci Charity Frýdek-Mís-

tek a Obce Palkovice za přisp
ění dalších 

sponzorů, kterými byli: Huisman, Sky Pa-

Modrá Labuť, Ing. Aleš Pustka. 

Obce Palkovice a Myslík vzpomína-

ly

„Pátý květen zůstane navždy pro 

naše obce Palkovice a Myslík nezapo-

menutelným svátkem, dnem počátku 

svobody, osvobození od hrůz, útlaku 

ponížení, dnem porážky fašistick
ých 

okupantů, ale i dnem oslav a vděčnosti 

našim osvoboditelům – vojákům Rudé 

armády.“ Těm
ito slovy za doprovodu živé 

hudby, kapely Palkovjanky, zahájil sta-

rosta obce pan Radim Bača pietní akty 

u památníků osvobození v obou částech 

obce u příležitostí oslav 70. výročí u
kon-

čení druhé světové války i vzpomínky 

popravených a umučených spoluobčanů, 

padlých rudoarmějc
ů i amerického letce 

za svobodu v nejničivějš
í válce dějin

. 

Jeho slovům však předcházely boho-

služby, nejdříve v neděli 3
. 5. v kapli na 

Myslíku, kterou sloužil ko
zlovický pan fa-

rář Stanislav Kotlář. N
ásledně pak v  pon-

dělní podvečer v ko
stele sv. J

ana Křtite
le 

v Palkovicích
, kterou sloužil místní pan 

farář Bronislav Wojnar. Obě tyto mše sva-

té byly odsloužené velice procítěně
 k vý-

znamu událostí, které se nejen u nás, ale 

v celé Evropě odehrály za druhé světo
vé 

války. Po bohoslužbách oba kněží d
opro-

vodili přít
omné občany a krojované hasiče 

k položení věnců k památníkům války, kde 

se všichni společně 
pomodlili a za doprovo-

du kapely i zazpívali Českou národní hymnu 

„Kde domov můj
.“ Následně sta

rosta obce 

přednesl vzpomínkové projevy (jejich obsah 

na jiném místě tě
chto listů) 

a za tónů sir
én 

minutou ticha uctili př
ítomní občané památ-

ku všech obětí vá
lky i díků, že

 zde žijeme již 

70 let v pokoji, svobodě a míru. 

Zapomínat nelze, prostě už proto, že 

hto hřbitovech jsou pohřbení 

symbolicky, kteří 

i svobo-

Snad těchto pár napsaných řádků či 

vět, p
řispěj

e k zamyšlení i vět
šímu zájmu 

veřejnosti tře
ba již v l

étech následujících.

Po ukončení pietních aktů následova-

ly neformální besedy, vzpomínky i vyprá-

vění, nescházelo ani drobné pohoštění.

Oslavy 70. výročí u
končení II. sv

ěto-

vé války, byly zakončeny v úterý 5. květ-

na v kinosále kulturního domu besedou 

s vojenským historikem plk. Petruželou 

na téma ostravsko-opavská operace, 

osvobození Frýdecko-Místecka i Palko-

vic. Na závěr besedy byl promítnut film
 

„Tmavomodrý svět“
.
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení občané 
Palkovic a Myslíku,

dostává se Vám do rukou 
další číslo Palkovických listů 
nebo také „drbníku“, jak 
občas slýcháváme. V našich 
listech ovšem žádné „drby“ 
nenajdete, i když nutno 
konstatovat, že tyto k ves-
nici bezesporu patří. V naší 
redakční radě dbáme na to, aby veškeré 
informace otištěné v listech byly jednak 
relevantní k roční době, ve které listy 
vycházejí, a snažíme se také, aby oslovily 
co největší skupinu čtenářů. Jsme rádi, že 
většina volnočasových spolků a sdružení 
se pravidelně zapojuje do informování 
spoluobčanů o svých aktivitách, pozváních 
a třeba i názorech a nápadech. Věříme, 
že tomu bude tak i nadále a vyzýváme i ty 
spolky, které třeba ještě nenašly odvahu 
nebo chuť se zapojit do společného díla 
a publikovat o své činnosti. Jsme obecní 
periodikum informující o občanech a pro 
občany. V Palkovicích to opravdu žije 
a není žádnou ostudou se o to podělit 
s ostatními.

Jaro je v plném proudu a naplňuje nás 
optimismem. Nutno dodat, že někteří z nás 
(alergici) zas až tak ten optimismus nesdí-
líme, asi víte proč. Nicméně pomalu ale 
jistě se blíží začátek léta (poznáte to podle 
toho, že s dětmi nejde vydržet nejen ve 
škole, ale už i za školou). Letní prázdniny 
jsou přede dveřmi, ale ještě si děti a učitelé 
budou muset chvíli počkat. To čekání si 

můžou zpestřit třeba nabíd-
kou volnočasových aktivit, 
k teré najdou (nejen) ve 
vydání tohoto čísla. Určitě se 
budeme hodně bavit o létě, 
o sluníčku o pohodě, která 
je s tím spojená. V tomto 
čísle jsme si dovolili přinést 
informace o personálním 
složení všech poradních 

komisí rady obce, jak jste se někteří o to 
zajímali. Tyto komise se svým zaměře-
ním dotýkají oblastí a problematik života 
celé naší obce a snaží se svou iniciativou 
a prací nacházet vhodná řešení pro lepší 
život v naší obci. V čele mají předsedu 
z řad zastupitelů (povinnost vycházející ze 
zákona) a dále členy komisí mohou být 
(kromě zastupitelů) i běžní občané, kteří 
nejsou zastupiteli. Každá komise jako 
taková nedělá rozhodnutí samostatně, ale 
tím že spadá do podřízenosti rady obce, 
tak vydává určitá doporučení, na jejímž 
konci právě může být rozhodnutí nebo 
nařízení rady obce (proto název poradní). 
I vy občané můžete svým návrhem nebo 
doporučením právě přes tyto komise docí-
lit změny či posunu událostí tam, kde to 
jinak třeba nešlo. Přejeme Vám hodně 
zdraví, spoustu krásných (nejen) letních 
zážitků, přejeme hodně zajímavého čtení 
a těšíme se na setkání s Vámi při spole-
čenských a kulturních akcích v naší obci.

S přáním všeho dobrého                                                                                                           
Ing. Tomáš Huďa, 

předseda Komise tiskové a informační
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Letní pranostiky

Obi l í  na po l í ch 
zlátne. V lese dozrá-
vají jahody, borůvky 
a  ma l i ny.  Den  j e 
dlouhý a večery vlahé, 
j a ko  s t vo řené  na 
pozdní romantickou 
procházku. Soused 
celý den seká sekačkou 
nebo řeže pilou... Obzor se tetelí horkem, 
slunce pálí. Do té pohody se zničehonic 
strhne letní bouřka s pořádným lijákem. 
A potom zase z mraků vysvitne sluníčko 
a soused se sekačkou znovu vyjíždí... 

Vítejte u letních pranostik.

Červen
Dnes je červen (latinsky iunius) název 

šestého měsíce roku. Dříve se červnem 
nazýval měsíc sedmý (latinsky iulius), 
měsíc šestý se pak označoval jako 
malý červen; později byl odlišen tím, že 
k názvu měsíce sedmého byla připojena 
přípona -ec (červenec). Jméno červen se 
vysvětlovalo různě, počínaje červená-
ním jahod a ovoce v tomto měsíci, přes 
červy, kteří tohoto měsíce působí škody 
na stromech a ovoci, a konče červeností 
růže šípkové, která v této době nejbujněji 
kvete. 

Chladný květen, červen vlažný — je 
pro sýpky, sudy blažný.

Červen studený — sedlák krčí rameny.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak 

málo rodívá.

V červnu deštivo 
a chladno způsobí rok 
neúrodný snadno.

Je-li červen mírný, 
nebude v prosinci mráz 
silný.

Červenec
Z hlediska pranos-

tik je překvapivé, že tento prázdninový 
měsíc má nejméně měsíčních rčení 
z celého roku. Souvisí to snad s tím, že 
rolníci měli plné ruce práce s polními pra-
cemi, a tak neměli čas zamýšlet se nad 
formulací povětrnostních pořekadel?

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
Na mokrý červenec následuje bouře 

a krupobití. 
V červenci do košile rozdělej se, 

a v prosinci po uši oděj se. 
Jaký červenec, takový leden. 

Srpen
V starořímském kalendáři se původně 

jmenoval sextilis, tj. šestý měsíc, neboť rok 
tehdy začínal březnem. Když udělil řím-
ský senát císaři Oktaviánovi (29 př. n. l. 
- 14 n. l.) titul Augustus (Vznešený), byl 
na jeho počest pojmenován tento měsíc 
augustus. A tento latinský název měsíce 
srpna přejala i většina evropských jazyků. 
Ke kladům srpna patří to, že je zřetelněji 
méně deštivý než červenec. Srovnáme-li 
ho s červnem, je srpen nejen teplejší, ale 
i výrazně sušší. Takže je možné srpnové 
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Zprávy z Obecního úřadu…

Slovo starosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
na různých místech těchto Palkovic-

kých listů si přičtete o množství kulturních 
a společenských aktivit v naší vesnici. Já 
bych chtěl připomenout některé investiční 
akce, které v současné době zahajujeme. 

Jedná se o úpravu prostranství v loka-
litě autobusové zastávky „Transformátor“ na 
dolním konci. Tato stavba je chytána již delší 
dobu a nebylo jednoduché se vejít do všech 
norem a vyhlášek. Tím chci říct, že šířku 
jízdních pruhů, výšku obrubníků a délku 
autobusových zálivů jsem si nevymyslel já, 
ale projektant, který je veden a svazován 
určitými předpisy, které musí být dodrženy. 

V měsíci červnu zahájíme taktéž stavbu 
chodníku z centra obce až na začátek Pal-
kovic k č. p. 273.

Chodník bude veden po pravé straně 
směr Frýdek-Místek. Majitelé přilehlých 
pozemků budou se začátkem stavby včas 
o všem informováni. Na tuto stavbu jsme 
získali ze státního fondu dopravní infra-
struktury dotace.  

Doufám, že se nám podaří do palko-
vické pouti opravit schody do obchodu 
Jednota a do konce prázdnin vyřídit sta-
vební povolení na schody do obecního 
úřadu.

Na spadnutí je také stavební povo-
lení na chodník z Myslíku kaple směr 
Kozlovice. Se zastupiteli obce intenzivně 

počasí skutečně považovat za nejkrásnější 
v roce.

Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás 

přece jen mučí.
Když fouká v srpnu severák, bude 

dlouho pěkně pak.
Když je ráno v srpnu hodně rosy, mají 

z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné pově-

tří se očekává.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se 

dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic 

sněhových.

Pozn.: Všechny zde uvedené pra-
nostiky jsou bez záruk. Jediný spolehlivý 
ukazatel budoucího počasí je rosnička. 
Pokud se vám podaří odchytit tento čím 
dál vzácnější druh žáby, řiďte se výhradně 
jejími doporučeními... 

Ing. Richard Vysloužil
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Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslikovjané,
uteklo již více než půl roku, co mám 

tu možnost se podílet na rozvoji naší 
pěkné obce. Pro některé z nás to je krátká 
doba pro jiné zas dlouhé období. Pro mě 
osobně, to bylo období seznamování se 
s řadou nových věcí v naší obci, úředními 
postupy a povinnostmi. Nicméně i za 
tak krátkou dobu se nám podařilo začít 
s řadou nových věcí. Některé z nich, jako 
je například palkovické kino, jsou na 
první pohled zřejmé. Je zde však i hro-
mada věcí, na kterých usilovně pracujeme 
a jejichž výsledky se začnou projevovat až 
v řádu měsíců či let. Například v poslední 
době hodně pracujeme na zlepšení komu-
nikace a prezentace obce, již během léta 
se můžete těšit na zcela nové interne-
tové stránky, které přinesou řadu nových 
možností. S novým webem je velmi úzce 
provázána nově pojatá vizuální identita 
naší obce (velmi zjednodušeně řečeno 
„logo“). Zde bych chtěl upozornit, že v žád-
ném případě nejde o změnu znaku obce, 
který bude nadále využíván při oficiálních 
příležitostech.

V těchto listech Vám sice ještě nové 
logo neukážeme, nicméně se můžete těšit 
na velmi zajímavě a nadčasově pojatou 

vizuální identitu, která vychází z typických 
symbolů naší obce. Zřejmě tuším, že řada 
z Vás tuto novou identitu příjme s různým 
typem nadšení či odmítání. Musíme si 
ale uvědomit, že tento způsob prezentace 
v dnešní době čím dál více převládá a díky 
tomu se naše obec zařadí po bok Prahy 
či Ostravy, které si bez využití jejich loga 
už neumíme ani představit. Nově pojatá 
identita bude mít i další výhody, mezi 
něž budou například patřit zcela nové 
propagační předměty obce či lepší zapa-
matovatelnost naší obce mezi návštěvníky 
a veřejnosti. 

Do oblasti věcí, které se projeví až 
v řádu několika let nebo až v příštím 
volebním období, patří koncepčně pojatý 
plán rozvoje nejen centra naší obce. Spo-
lečně s dalšími zastupiteli sdílíme názor, 
že veřejné budovy a prostranství nemají 
být pouze otázkou toho, co je zrovna 
nejlevnější, ale zejména mají být plně 
funkční a mít trvalou hodnotu napříč 
generacemi. Naše práce se tedy zaměřuje 
zejména na důkladnou přípravu celého 
tohoto plánu, se kterým budete také včas 
seznámeni a jehož naplňování by mělo 
být svým způsobem závazné. Jen pro 
zajímavost tento plán například řeší umís-
tění všeho podstatného do centra naší 
obce tak, aby v naší pěkné obci vzniklo 

jednáme o rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
Samostatnou kapitolou je základní škola, 
kde se každý rok něco přistavuje nebo pře-
stavuje a nejinak tomu bude o letošních 
prázdninách. Systematicky pokračujeme 
v rekonstrukcích bytových jader v obecních 

bytech. Třešničkou na dortu bude v měsíci 
červnu dokončení nákupu pozemků 
a rodinného domu v centru obce č. p. 44.

S přáním krásného a slunečného 
června a začátku prázdnin

Váš starosta Radim Bača
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Důležité upozornění - příspěvek 
na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
v roce 2015

Dohody o poskytnutí příspěvku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2015 budou uzavírány od 15. 6. 2015 
do 30. 11. 2015 v úředních dnech na 
Obecním úřadu v Palkovicích.

K žádosti je potřeba doložit doklad 
o zaplacení daně z nemovitostí, občanský 
průkaz a číslo bankovního účtu, na který 
bude příspěvek převeden.

Informace pro poplatníky daně, 
kteří platí daň z nemovitostí ve více 
splátkách:

Dohodu o poskytnutí příspěvku na 
údržbu nemovitostí a jejich okolí může 
poplatník daně uzavřít pouze jednou (po 
zaplacení všech splátek).

Informace pro poplatníky daně, 
kteří vlastní nemovitosti i mimo 
katastrální území Palkovice a Myslík:

V takovémto případě je nutno doložit 
výši daně za nemovitosti v Palkovicích 
a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že 
finanční úřad provádí toto rozúčtování za 
úplatu, doporučujeme těmto občanům 
podepsat na Obecním úřadu v Palko-
vicích formulář zproštění mlčenlivosti 
a obecní úřad zajistí toto rozúčtování 
bezplatně.

místo, které bude žít typickým vesnickým 
ruchem. 

Další naší myšlenkou obsaženou 
v daném plánu je přesvědčit nejlepší 
české architekty, aby se podíleli na návrhu 
rekonstrukcí či nových staveb. Z tohoto 
důvodu pro Vás také připravujeme na 
konec června velkou besedu s předním 
českým novinářem specializující se na 
architekturu Petrem Volfem, děkanem 
Fakulty umění a architektury Technické 
univerzity v Liberci profesorem Zdeňkem 
Fránkem a s jedním z nejlepších mladých 
českých architektů současností Kamilem 
Mrvou. Tito vzácní hosté Vám během 
besedy ukážou inspirativní příklady pří-
stupu starostů našich měst a obcí právě 
k smysluplnému rozvoji obce. Beseda bude 
doplněna o prezentaci výstavy „Místa 

architektonického vz(d)oru“, která Vám 
ukáže, jak v místech mimo tradiční centra 
naší země může vznikat kvalitní a smyslu-
plná architektura. O této besedě a výstavě 
se můžete dočíst více v samostatném 
článku, který je jí v Palkovických listech 
věnován. 

Závěrem svého úvodního slova bych 
vás chtěl pozvat na dvě významné kul-
turní akce tohoto léta, které pro Vás 
připravuje kulturní komise naší obce. 
Druhou červnovou sobotu se můžete 
těšit na jedinečným způsobem pojatý 
„Festival dechovek, pivní a gulášové slav-
nosti“, na konci srpna budou následovat 
již tradiční XII. Obecní dožínky. Velmi 
se těším na vaší hojnou účast a setkání 
s vámi.

Ing. David Kula, MBA, místostarosta
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Složení odborných výborů zastupitelstva a komisí rady obce

Finanční výbor
Předseda – Ing. František Žídek
Členové – Dalibor Rada, Ing. Jiří Kopřiva 

Kontrolní výbor
Předsedkyně – Ing. Kateřina Loudátová
Členové – Karolína Žilková, Josef Lukeš

Komise zemědělská, lesního a vodního hospodářství
Předseda – Dalibor Rada
Členové – Slavomír Bača, Bc. Michal Carbol, Ing. Jiří Patík

Komise kulturní
Předsedkyně – Karolína Žilková
Členové – Petra Opělová, Iva Pustková, Martina Warzechová, Ivana Jadviščoková, 
Aleš Kubala, Ing. David Kula, MBA, Adéla Kunstová

Komise požární ochrany
Předseda – Ing. Tomáš Opěla
Členové – Bc. Martin Polášek, Martin Ramík, Petra Opělová, Martina Mertová

Komise letopisecká
Předseda – Aleš Kubala
Členové – Mgr. Jitka Krpcová, Dagmar Bajtková, Karla Menšíková, Mgr. Věra Krpcová, 
Martin Kurečka, Stanislav Harabiš, Jaromír Šupina

Komise pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství
Předseda - Petr Kreuzmann
Členové – Petr Kuchař, Jarmila Zemánková

Komise dopravní
Předseda – Radim Bača
Členové – Ing. David Kula, MBA, Mgr. Petr Gřes, Slavomír Bača, Bc. Martin Polášek, 
Petr Kreuzmann, Josef Laža

Komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce 
Předseda – Martin Kurečka
Členové komise - Ing. Tomáš Huďa, Jiří Eliáš
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Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) 
Předsedkyně – Karla Menšíková 
Členové – Radim Bača, Helena Kapsová, Miluše Pohludková, Ludmila Sasynová, 
Ludmila Kulová, Jiří Chlebek, Jiřina Štefková, Ludmila Adamovská, Bohumila Šlachtová

Komise tisková a informační

Předseda 
– Ing. Tomáš Huďa

Členové 
– Ing. David Kula, MBA 
– Mgr. Petr Gřes 
– Ing. Richard Vysloužil 
– Bc. Jana Ručková 
– Bc. Veronika Zajaczová 
– Martina Mertová

Tato komise si klade za cíl pracovat 
především na informovanosti vhodnými 
a dostupnými informačními prostředky 
směrem k občanům naší obce. U nás 
se vydávání Palkovických listů stalo již 
zaběhnutou tradicí. Jejich tvář se měnila 
s dobou a postupně se zdokonalovala 
po všech stránkách. Je to taková účinná 
forma komunikace mající dopad na 
všechny věkové vrstvy našich spoluob-
čanů. Jsme rádi za každý názor (v mezích 
slušnosti a společenské přijatelnosti), který 
by měl pozitivní dopad na naší práci. 
Mezi další informační a komunikační 
nástroje současné doby patří webové 
stránky a sociální sítě. Naší obec, jak jste 

se mohli dočíst v minulých 
vydáních listů z informací 
místostarosty, čeká v tomto 
smyslu urč itá nová jed-
notná vizualizace. První 
„vlaštovkou“ byla oficiální 
prezentace obce na soci-
ální sítí Facebook. V pořadí 
další změnou budou nové 
webové stránky. Věříme, že 
to bude mít pozitivní dopad 

na naše občany. Cestou změn a vylep-
šení se budou ubírat i Palkovické listy, 
a to nejen vizualizaci, ale také obsaho-
vou stránkou. Pokud se zapojíte společně 
s námi, budeme jen rádi. Všechny pří-
spěvky, které se „vejdou“ do kodexu 
společenské přijatelnosti, určitě rádi otisk-
neme a podělíme se o ně společně s vámi 
ostatními. Veškeré potřebné kontaktní 
informace najdete vzadu na obálce listů.                                                                             
Přejme si všichni společně, abychom měli 
pořád o čem psát a informovat a aby nás 
komunikace v naší krásné obci více spo-
jovala, než rozdělovala.

Ing. Tomáš Huďa
předseda komise
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První miminko narozené na Myslíku

Prvním miminkem narozeným na 
Myslíku v roce 2015 je Elen Schenkerová. 
Narodila se 13. 3. 2015 v 8.03 hodin, 
vážila 3260 g, měřila 48 cm.

Rodičům Kateřině a Janovi jsem pře-
dala kytičku a dárek pro Elenku.

To je skvělá zprávička, 
že na svět přišla holčička.
Malá očka, jemné vlásky 
je důkazem vaší lásky.
Milý tatínku a maminko,
máte krásné miminko. 
Ať je vaše holčička,
krásná jako růžička. 
Ať Vám štěstím jenom kvete, 
láskou na ní nešetřete.
Zdravíčka mu přejeme moc
a vám klidnou každou noc.

Blahopřejeme. Za komisi KPOZ před-
sedkyně Karla Menšíková, Redakční 
rada Palkovických listů, rada a zastupi-
telstvo obce.

Foto na 2. straně obálky: Petr Šlachta

Vítání občánků

Obecní úřad připravil letošní první 
v ítání občánků do ž ivota v nedě l i 
17. května. Neděle byla zalitá sluncem, 
které jakoby chtělo být dobrou předzvěstí 
dění tohoto dne. Před půl jedenáctou 
se začali do sálu pod Habešem scházet 
rodiče se svými dětmi. Tohoto význam-
ného společenského aktu se zúčastnili 
i ostatní příbuzní. Paní Helena Kapsová 
přivítala rodiče i hosty a naše nejmenší - 
11 chlapců a 12 děvčat. Pak následovalo 
vystoupení MŠ s programem písniček 
a básniček pod vedením paní učitelky 
Hany Praussové a Markéty Vyvialové. 

Zastupitelka obce Karla Menšíková před-
nesla proslov a přivítala rodiče a hosty. 
K přivítání se připojil i pan starosta obce 
Radim Bača. Po podpisech do pamětní 
knihy a předání kytiček a drobných dárků, 
i finančního daru v hodnotě 2000 Kč 
následovalo fotografování paní Danou 
Lakomou. K poslechu nám hrál na housle 
pan Chovanec. Na závěr byl připraven 
malý raut s přípitkem a přáním našim 
nejmenším a jejich rodičům hodně zdraví, 
štěstí při výchově jejich dětí a radostný 
život v naší obci.

Za komisi KPOZ 
předsedkyně Karla Menšíková

Foto na 2. straně obálky: Dana Lakomá
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Obce Palkovice a Myslík vzpomínaly

„Pátý květen zůstane navždy pro 
naše obce Palkovice a Myslík nezapo-
menutelným svátkem, dnem počátku 
svobody, osvobození od hrůz, útlaku 
ponížení, dnem porážky fašistických 
okupantů, ale i dnem oslav a vděčnosti 
našim osvoboditelům – vojákům Rudé 
armády.“ Těmito slovy za doprovodu živé 
hudby, kapely Palkovjanky, zahájil sta-
rosta obce pan Radim Bača pietní akty 
u památníků osvobození v obou částech 
obce u příležitostí oslav 70. výročí ukon-
čení druhé světové války i vzpomínky 
popravených a umučených spoluobčanů, 
padlých rudoarmějců i amerického letce 
za svobodu v nejničivější válce dějin. 

Jeho slovům však předcházely boho-
služby, nejdříve v neděli 3. 5. v kapli na 
Myslíku, kterou sloužil kozlovický pan 
farář Stanislav Kotlář. Následně pak 
v  pondělní podvečer v kostele sv. Jana 
Křtitele v Palkovicích, kterou sloužil 
místní pan farář Bronislav Wojnar. Obě 
tyto mše svaté byly odsloužené velice 
procítěně k významu událostí, které se 
nejen u nás, ale v celé Evropě odehrály 
za druhé světové války. Po bohoslužbách 
oba kněží doprovodili přítomné občany 
a krojované hasiče k položení věnců 
k památníkům války, kde se všichni spo-
lečně pomodlili a za doprovodu kapely 
i zazpívali Českou národní hymnu „Kde 
domov můj.“ Následně starosta obce 
přednesl vzpomínkové projevy ( jejich 
obsah na jiném místě těchto listů) a za 
tónů sirén minutou ticha uctili přítomní 
občané památku všech obětí války i díků, 

že zde žijeme již 70 let v pokoji, svobodě 
a míru. 

Zapomínat nelze, prostě už proto, že 
zde na těchto hřbitovech jsou pohřbení 
lidé, i když někteří jen symbolicky, kteří 
za tuto zem, za naši vesnici i naši svobodu 
položili své životy!

Snad těchto pár napsaných řádků či 
vět, přispěje k zamyšlení i většímu zájmu 
veřejnosti třeba již v létech následují-
cích.

Po ukončení pietních aktů násle-
dovaly neformální besedy, vzpomínky 
i vyprávění, nescházelo ani drobné po-
hoštění.

Oslavy 70. výročí ukončení II. světové 
války, byly zakončeny v úterý 5. května 
v kinosále kulturního domu besedou 
s vojenským historikem plk. Petruželou na 
téma ostravsko-opavská operace, osvo-
bození Frýdecko-Místecka i Palkovic. Na 
závěr besedy byl promítnut film „Tmavo-
modrý svět“.

Starosta obce pan Radim Bača 
zhodnotil všechny vzpomínané akce za 
velice zdařile a úspěšné. Netajil se však 
zklamáním nad malým zájmem i malou 
účasti veřejnosti na tak historicky vážné 
vzpomínkové akci. Účast na Myslíku 72 
a v Palkovicích 40, včetně hudebníků. 

70. výročí osvobození našich obcí 
a život v míru, by si určitě větší účast 
zasloužilo.

Starosta obce u této příležitosti vyslo-
vil poděkování všem občanům, kteří na 
oslavy přišli. „Poděkování patří i naším 
hudebníkům kapely Palkovjanka, která 
nás na všech obecních akcích ochotně 
doprovází. Zvláště velké poděkování 
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Proslov starosty k 70. výročí 
ukončení II. světové války

Vážení spoluobčané, milá mládeži,
je pro mne velikou cti Vás všechny 

přivítat na tomto pietním místě, u našich 
památníků, kde se pravidelně každoročně 
setkáváme, abychom si připomněli osvo-
bození našich vesnic od německých vojsk 
a okupace naší vlasti. Palkovice a Mys-
lík byly osvobozeny vojsky Rudé armády 
a skončila pro nás II. světová válka. Nej-
větší a dosud i nejtěžší válka v historii 
lidských dějin, ve které bylo zmařeno na 
80 miliónů lidských životů. Přesné číslo se 
nikdy nepodařilo, ani už nikdy nepodaří 
spočítat. 

Letos je to již po sedmdesáté. Ano je to 
přesně sedmdesát let, kdy 5. května 1945 
za svítání, mezi čtvrtou a pátou hodinou 
ranní vstoupili do našich společných obcí 
první osvoboditelé. Vojáci „První gardové 
armády 4. Ukrajinského frontu“, velitele 
generál-plukovníka Grečka a armádního 
generála Alexeje Ivanoviče Jeremenka, 
aby navždy vyhnali německá vojska a při-
nesli do našich obcí pokoj, mír a svobodu.  

Nebylo to zase tak úplně lehké 
a snadné. Od 30. dubna se hrnulo přes 

Palkovice a Myslík nesčetné množství 
německého vojska s děly a vojenskou 
technikou. Byli ubytování skoro ve všech 
stodolách i s koňmi. Nepřátelé se nehod-
lali jen tak lehce vzdát, kladli postupujícím 
ruským jednotkám tuhý odpor. Aby zpo-
malili postup osvobozenecké armády, 
vyhodili most přes říčku Olešná a zaujali 
palebná postavení. Hlavně pod Hůrkami 
na Chlebovické cestě a v Myslíkovském 
kopci. Ve vesnici bylo zajato několik 
mužů, kteří byli uzavření ve stodole used-
losti pana Františka Žídka (č. p. 110) jako 
rukojmí. Ti měli být postříleni, kdyby se 
objevil jen sebemenší náznak nějaké par-
tyzánské akce.

Podobně tomu bylo tentýž den, jen 
o několik hodin později i na Myslíku. 
Tam obyvatelé prožívali pravou hrůzu. 
Německá vojska na ústupu se přímo valila 
přes vesnici. U kaple si narychlo postavila 
dělostřeleckou baterii s několika tanky, 
zřejmě s těmi, co jim ještě zbyly, aby vyu-
žila výhodného přírodního terénu pro 
obranu a zpomalení postupu osvobodi-
telů. Již před tím se opevnili též v Hůrkách 
i Babí hůře. V obci bylo vykopáno několik 
set metrů zákopu a pod kopcem z Palkovic 
připravená stavba barikády.

patří oběma kněžím, P. Kotlářovi 
a P. Wojnarovi za ochotu uspořádání 
bohoslužeb a procítěně přednesená 
kázání. Zapomenout nemůžu ani na pal-
kovické a myslíkovské krojované hasiče, 
kteří zajišťovali položení smutečních 
věnců a čestnou stráž při památnících. 
Poděkovat je nutné i všem ženám za 

přípravu pohoštění a vzornou obsluhu 
účastníků. A nakonec poděkování patří 
i všem pořadatelům akce i těm ostatním, 
na které jsem nechtěně mohl zapome-
nout. Na dálku také děkuji panu plk. 
Petruželovi za jeho přednesenou zají-
mavou besedu!“  

Stanislav Harabiš
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Nejhorším dnem byl pátek 4. května. 
Ženy s dětmi opouštěly své domovy 
a přemisťovaly se na odlehlejší místa, aby 
nezůstaly v přímém ohnisku připravova-
ného boje a odporu. U stavení zůstali jen 
muži, kteří byli připravení zachránit, co 
se dá. Ještě větší hrůza, utrpení a strach 
nastaly, když Němci sebrali, jako rukojmí 
mnoho můžu, které zavřeli do zahrady 
občana Kozy (č. p. 64), druhou skupinu 
do hospody Na Fojtství a třetí do místní 
školy. Bylo jim řečeno podobně jako 
v Palkovicích, že budou všichni zastřelení 
při prvním sebemenším náznaku odporu. 
Takto byli věznění po celý den.

Osud tomu tak nechtěl. Nekonaly 
se nové Lidice. Čas nedovolil, aby faši-
stický „Wehrmacht“ zchladil svůj marný 
vztek nad prohranou válkou. Jakmile 
Němci zjistili, že od Frýdlantu do Lhotky 
obchvatem pronikají sovětská vojska, 
nastal mezi nimi poprask a dali se na 
zběsilý útěk, čehož osvoboditele využili, 
vnikli rychle do vesnice, muže osvobodili 
a Němce vyhnali. Ti při ústupu ukradli 
místním obyvatelům několik koní, prasat, 
jízdních kol i šatstva. To, aby se zbavili 
uniforem v naději, že uniknou zajetí. 
Přes Měrkovice a Mniší dorazili až k Pří-
boru, kde 9. května kapitulovali (některé 
písemné materiály uvádějí, že to bylo až 
11. května). 

Příchod vojáků osvoboditelů do obou 
vesnic byl radostný. Na mnoha domech 
byly vyvěšené nejen české, ale i ruské 
vlajky. Rodiny se opět šťastně a ve zdraví 
vracely do svých domovů!

V přímém boji za svobodu našich 
vesnic položilo své životy v posledních 

dnech a hodinách války 8 sovětských 
vojáků, kteří v těžkých bojích prošli tisíce 
kilometrů z rozlehlých plání od Moskvy, 
Stalingradu, Kyjeva přes nedobytnou 
Duklu, aby pravě u nás v Palkovicích 
vydechli naposled. Nejmladšímu z nich 
bylo sotva 19 let.

V Palkovicích položil život v boji 
i jeden americký letec, který byl sestřelen 
i se svým letounem nad Ostravou.

První chvíle svobody však byly pozna-
menány krutou tragedií, kdy ustupující 
německá vojska 4. května v odpoledních 
hodinách zastřelila v Zátopkově lomu 
naproti Myslíkovské kapli ranou do týla 
šest palkovických občanů, dva občany 
Metylovic a jednoho neznámého vojína, 
zřejmě sovětského zajatce (průzkum-
níka).

Dovolím si dnes jejich jména připo-
menout:

Červenka Alois, č. p. 57, 18 let                                    
Mališ Jaroslav, č. p. 343, 20 let
Šupina Václav č. p. 142, 23 let
Kusý Vladimír č. p. 135, 17 let
Poruba Milan, č. p. 358, 17 let.
Volný Václav, č. p. 57, 56 let, rol-

ník, který uměl dobře německy a vydal se 
za Němci vyjednávat, aby zachránil mladé 
životy, bohužel stalo se mu to osudné 
a sám za svou laskavost položil život. 

Dále to byli Pustka Alois, 19 let 
a Svoboda Jan, 21 let oba z Metylovic.

Tím posledním devátým byl již vzpo-
mínaný ruský zajatec.

Při ústupu Němců bylo dále za fronto-
vých bojů na našem území dne 5. května 
zasaženo zbloudilými střelami pět našich 
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občanů. Čtyři občané přišli o život při 
totálním nasazení na pracích v Říši.       

Za ilegální činnost, která byla gestapem 
odhalená, bylo zatčeno a v koncentračních 
táborech žalařováno a usmrceno dalších 
18 našich občanů. Mezi nimi i významná 
osobnost naší obce, vojenský generál 
duchovní služby Mons. Methoděj Kubáň. 

Válka byla strašná a zlá. Přeji Vám 
všem a hlavně naší mládeží, abyste se 
s ní již nikdy nesetkali! 

Mě l i bychom si uvědomit za jak 
těžkých a hrozných podmínek byla vybo-
jována a vykoupena naše svoboda a mír.

Osudu všech vzpomínaných, kteří za 
II. světové války prokázali svou statečnost, 
odvahu i hrdinství a položili své životy za 
naši svobodu, nesmí být nikdy zapomenuto.

Čest Vaší světlé památce. Díky Vám 
již 70 let žijeme v pokoji a míru!

Tragédie, které se odehrály před 
70 lety, si musíme stále př ipomínat. 
Zvláště dnes, kdy mír a pokoj ve světě je 
velmi křehký.

A na závěr mého vystoupení se dovo-
lím zeptat, sám sebe a také Vás. „Co by 
pro nás asi znamenalo eventuelní vítězství 
nacistického Německa?“ 

Plán byl připraven již na počátku, brzy 
po okupaci naší země v roce 1939. Jed-
nalo se o „Konečné řešení české otázky 
– plán germanizace“, který pro führera 
připravil Reinhard Heydrich. Jak si jistě 
pamatujete, zemřel na následky atentátu 
27. května 1942. Bohužel poté i stovky 
našich nevinných občanů.

Takže odpověď je na snaze. Důsledky 
by mohly být pro Čechy, Moravany 

i Slezany fatální. Hrozila by jim fyzická 
likvidace (15 %), odsun – pravděpodobně 
na Sibiř (40 %) a vybraným jednotlivcům 
dle kritérií na čistou rasu „asimilace“ to 
je poněmčení (45 %). Českou řeč by na 
světě uměl dnes již málokdo. 

Ale možná, že ještě mnohem hůř, kdyby 
se spojenecké fronty zpozdily a válka se jen 
o málo protáhla. Je známo z odtajněných 
ruských archivů, že v Dahlenu na pokraji 
Berlína se nacházelo centrum německého 
jaderného výzkumu. Rusové se tam zmoc-
nili 250 kg kovového uranu, 20 kg těžké 
vody a především tří tun oxidu uranového. 
Co to bylo za materiál a k čemu měl sloužit, 
není třeba dodávat.

A už proto musí 5. květen 1945 zůstat 
pro obě naše společné obce Palkovice 
a Myslík dnem počátku svobody, dnem 
porážky fašismu i dnem oslav a vděčnosti 
naším osvoboditelům – vojákům sovětské 
armády.

Na závěr mi dovolte jednoho citátu 
z minulosti Palkovických listů: „Čas ubíhá 
a nevrací co vzal, jen pravda, láska a vzpo-
mínky v naších srdcích zůstávají dál…“

Nyní Vás poprosím, abychom př i 
zvuku sirén uctili všechny oběti z druhé 
světové války, bez rozdílu jejich národ-
nosti, vzpomínkou a minutou ticha.

Děkuji!

K sepsání těchto vzpomínek bylo 
použito hlavně publikace: 600 let Palko-
vice a Myslík, ale také dnes již nežijících 
pamětníků, zejména pana Aloise Mičulky 
z Myslíku, pana Vladimíra Kuly z Palko-
vic – Rozsušek a pana Aloise Moryse 
z Palkovic, dále:



P A L K O V I C K É  L I S T Y

13

(1) Publikace: „Za svobodu Českoslo-
venská“ (Vydavatelství Naše vojsko)

(2) Publikace: „Památník druhé svě-
tové války“ (Vydavatelství Slezské zemské 
muzeum Opava)

(3) Deník RP 25. 4. 2015

Zpracovali: 
Radim Bača – starosta obce 

a Stanislav Harabiš

Prvomájové líbání pod třešní

Kulturní komise uspořádala netradičně 
- tradiční oslavu 1. máje. Pod krásně roz-
kvetlou třešní stojící u kulturního domu 
se v 17 hodin konal pokus o novodobou 
tradici v co největším počtu líbajících se 
párů. Během jednoho okamžiku se pod 
třešní políbilo 11 zamilovaných dvojic, 
během hodinky však došly další 4 páry, 

čímž se celkový počet zvýšil na 15 dvo-
jic. 

Tímto byla stanovena laťka pro další 
ročníky, kdy věříme, že počet párů bude 
každý další rok minimálně dvojnásobný. 
Každý účastník dostal za své líbající úsilí 
sladkou odměnu v podobě muffinu od 
paní Gajdové. 

Karolína Žilková, 
předsedkyně kulturní komise

Pálení čarodějnic a stavění májky

Dne 30. 4. 2015 se uskutečnila akce 
Pálení čarodějnic a stavění májky ve 
volnočasovém areálu za tělocvičnou. 
Pro rodiny s dětmi byl připraven bohatý 
program. Děti se mohly proletět na koš-
těti, namíchat kouzelný lektvar, vymyslet 
zaříkávadla, ozdobit čarodějnici k večer-
nímu upálení a mnoho dalšího. Areál byl 
vyzdoben obrázky dětí MŠ a ZŠ. Platící 
účastníci vybírali formou hlasovacích lístků 
ty nejhezčí, jejich dětští autoři byli poté 
obdarováni perníkovými čarodějnicemi 
a dárečky, které přivezly moderátorky rádia 
Helax. V kouzelné maringotce a čarodějné 
chýši bylo občerstvení v podobě hotdogů, 
grilovaných klobásek, muffinů a palačinek 
s čokoládou a džemem. V podvečer místní 
hasiči a další muži postavili májku, kterou 

ozdobily děti v rámci jednoho soutěžního 
úkolu. Májka samozřejmě byla ze čtvrtku 
na pátek hlídána a to samotným panem 
místostarostou.

Při soumraku byla zapálena vatra, na 
které jsme upálili čarodějnici.

O večerní zábavu se postarala coun-
try kapela Šviháci, vzhledem k chladnému 
počasí hráli u zapáleného ohně, čímž 
vytvořili nezapomenutelnou atmosféru, 
za což jim patří velké díky. 

V obnovené tradici máme v plánu 
pokračovat i v příštím roce, kde doufáme 
ve vaší stále hojnější návštěvnost. 

Akce se vydařila nejen díky vaší účasti, 
ale i ochotě dobrovolníků z vašich řad. 
Moc vám za pomoc děkuji. 

Karolína Žilková, 
předsedkyně kulturní komise
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Benefiční koncert v Palkovicích

V úterý 19. 5. 2015 
se v kostele sv. Jana 
Křtitele uskutečnil bene-
fiční koncert světového 
kytarového vir tuose, 
skladatele a pedagoga 
Štěpána Raka v pro-

gramu s názvem Rak & Rak. V tomto 
programu Štěpán vystupuje společně se 
svým synem Janem-Matějem. V dopo-
ledních hodinách vystoupili umělci v kul-
turním domě a jejich posluchači byli 
žáci naší školy. V podvečer pak proběhl 
hlavní koncert v kostele. O tuto akci byl 
poměrně veliký zájem ze strany našich 
občanů, o čemž svědčil zaplněný kostel. 
Více jak 150 posluchačů vyslechlo nád-
herné převzaté skladby z více žánrových 
oblastí, pro sólovou kytaru upravené 
samotným Štěpánem Rakem i jeho 
synem Janem-Matějem. Působivé bylo 
také osobité podání obou interpretů, které 
bylo vždy odměněno dlouhým potleskem. 
Místy měli pozorní posluchači dojem, jako 
by poslouchali daleko více strunných 
nástrojů a ne jen (byť neobyčejné) špa-
nělské kytary. 

Profesor Rak (pedagog na HAMU 
v Praze) je osobností, která si své poslu-
chače podmaní intenzitou prožitku, 
interpretačním mistrovstvím a absolut-
ním splynutím interpreta a skladatele 
v jedné osobě, s duší hudby. Oba umělci 
dokázali své posluchače strhnout nejen 
hudbou, ale také vtipně doprovázeným 
slovem, které dokreslovalo tu nádhernou 
komorní atmosféru. Jeho syn Jan-Matěj 

určitě nebyl ve stínu svého slavného otce 
a svou hrou dokazoval každým akordem, 
že jablko nepadlo daleko od stromu. Jeho 
interpretace známých písní z vynikající 
autorské dílny Jaroslava Ježka, Janem-
-Matějem brilantně upravené pro sólovou 
kytaru, nám nabídlo nezapomenutelný 
umělecký zážitek. Těžko se to popisuje 
slovy, to se prostě musí zažít! A když jsme 
u toho jablka - v sakristii kostela během 
koncertu trávil svou dlouhou chvíli jejich 
pětiletý syn a vnuk, který mi na logickou 
otázku: „zda už hraje na kytaru“ poho-
tově vyrazil dech svou odpovědí: „já budu 
hrát na piano, kytara mě nebaví“. Tento 
benefiční koncert se konal ve spolupráci 
Charity Frýdek-Místek a Obce Palkovice 
za přispění dalších sponzorů, kterými byli: 
Huisman, Sky Paragliders, Modrá Labuť, 
Ing. Aleš Pustka. 

Vý těžek koncer tu  ve  v ýš i 
13 860,- Kč bude využit na spolu-
financování zamýšleného nákupu 
auta na Oázu pokoje pro psychicky 
nemocné.

Děkujeme všem partnerům a všem 
návštěvníkům tohoto koncertu, kteř í 
svou účastí podpořili tento projekt, pře-
jeme hodně zdraví a úspěchů v osobním 
i pracovním životě, hodně podobných 
uměleckých zážitků a těšíme se na setkání 
s Vámi u dalších společných (nejen chari-
tativních) projektů.

Ing. Tomáš Huďa, 
dobrovolník a koordinátor 

Tříkrálové sbírky v Palkovicích

Mgr. Renáta Zbořilová, 
Charita Frýdek-Místek
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Hokejové šílenství na plátně 
ve znovuotevřeném Kině Palkovice!

Mistrovství světa v ledním hokeji 
2015 dostalo díky prostorům místního 
kina zcela jinou dimenzi! Možná to bude 
znít jako klišé, ale dnešní doba z nás lidí 
dělá pomalu ale jistě roboty. Po nějaké 
chvíli zjišťujeme, že se naše práce stává 
stereotypní rutinou všedního dne, vytvo-
říme si vlastní návyky a tak nějak to 
udržujeme až do bodu, kdy nám sám život 
zavelí změnu. A jeden takový bod nastal 
právě v období od 1. – 17. května tohoto 
roku, kdy Českou republiku a svět ovládlo 
hokejové šílenství! 

Poněvadž jsme hostili světové týmy 
podesáté na domácí půdě, pro některé 
z nás to byly o to silnější chvíle. Někte-
rým se poštěstilo a dostali se do arén 
v Praze či Ostravě. Všichni jsme to štěstí 
ale neměli, a tak jsme mohli alespoň 
společně sledovat přímý přenos zápasů 
v místním kině! „Promítání hokeje v kině 
je myšlenka již několik let stará, nicméně 
doposud k němu chyběla potřebná tech-
nologie,“ prozrazuje místostarosta obce 
David Kula a pokračuje: „Až s letošní 
modernizací kina jsme se rozhodli 
promítání vyzkoušet a s celým jeho prů-
během jsme velmi spokojeni. Všechny 
zápasy navštívilo dohromady 620 lidí, 
což je skvělý výsledek.“ 

Atmosféra se zápas od zápasu sice 
trošku lišila, ale o to zajímavější byl fakt, 
že když jste přišli na utkání, nedokázalo 
se dopředu odhadnout, co přesně tam 
na vás čeká. Nicméně radost, nadšení, 
vztek či smutek jsme sdíleli společně 

a s pocitem jako bychom se znali od nepa-
měti, jsme silně dávali všanc své emoce. 
Skandování, fandění či skákání – vše, 
co bylo v nás, jsme projevovali pocitem 
pomoci těm „našim“ na ledě. 

Já jsem konečně viděla puk při hře 
díky velkému plátnu, a kdo chtěl, mohl 
využít služeb bufetu pro své občerstvo-
vací návyky. Poslední hokejový víkend 
v našem kině se venku grilovaly i klo-
básky, bylo možno posedět za hezkého 
počasí na lavičkách a sdílet tak své pocity 
a dojmy mezi sebou navzájem. 

„Na řadě zápasů byla výborná atmo-
sféra, která byla mnohem lepší, než 
přímo na stadionu. Dopředu jsme měli 
trochu strach, zda kino bude pro pro-
mítání vhodné a nedojde k nějakým 
škodám. Vše ale proběhlo v naprostém 
pořádku a už nyní přemýšlíme, co dal-
šího budeme v kině promítat,“ dodává 
místostarosta obce. 

Utkání ve večerních hodinách měla 
jistý dynamičtější náboj, a pokud jste 
zvědaví, kdy přišlo nejvíce návštěvníků, 
tak na semifinále Česko–USA dorazilo 
93 napjatých fanoušků. I když výsledek 
byl pro mnohé zdrcující, tak můžeme 
s klidným srdcem říct, že jsme bojovali 
do poslední chvíle. Buďme proto pyšní na 
náš národní tým. 

Po skončení zápasů jsme se opět 
rozešli do své reality a zaběhli jsme do 
svých starých kolejí všedních dnů. Možná 
by stálo za to se však zamyslet… „Vážně 
dokážeme táhnout za jeden provaz 
pouze při mistrovství světa či podobných 
národních událostech?“

Bc. Veronika Zajaczová
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Inspirace kvalitní architekturou 
aneb místa architektonického 
vz(d)oru se exkluzivně představí 
v Palkovicích

Obec Palkovice pro vás připravuje 
velmi zajímavou besedu s významnými 
hosty, která bude zaměřena na inspira-
tivní příklady moderní architektury měst 
a obcí. Zkušenosti starostů vám pouta-
vým způsobem představí nejlepší český 
novinář píšící o architektuře Petr Volf. 
O moderní architektuře v obcích bude 
vyprávět děkan Fakulty umění archi-
tektury Technické univerzity v Liberci 
profesor Zdeněk Fránek, který jedno-
značně patří mezi nejlepší mezinárodně 
uznávané české architekty. O vizích 
pro Palkovice vám povypráví architekt 
Kamil Mrva, který má za sebou již řadu 
vysoce ceněných a kvalitních staveb právě 
v obcích jako jsou Palkovice. 

Po besedě bude následovat verni-
sáž k výstavě Místa architektonického 
vz(d)oru, která představí více než stovku 
velmi zdařilých veřejných staveb, který 
byly postaveny v České republice mimo 
tradiční centra za poslední dvě dekády. 
Tato výstava již s velkým úspěchem 
byla prezentována v galeriích v Praze, 
Liberci či Bratislavě a je pro nás velkou 
ctí, že dalším místem budou právě Palko-
vice. 

Otcem myšlenky celé výstavy je výše 
zmíněný novinář Petr Volf, jehož publikaci 
na stejné téma zde budete také moci zís-
kat. Celou besedou i výstavou se prolíná 
myšlenka podpory kvalitní architektury 
v našich obcích i městech. Výstava Místa 
architektonického vz(d)oru je mimo-
řádná přehlídka sto devíti progresivních 
staveb české architektury, které vznikly 
v letech 1990–2013. Výstava ukazuje, 
že v období po roce 1990 až do sou-
časnosti vzniklo ve vesnicích a menších 
městech nepřehlédnutelné množství kva-
litní architektury. Některé z uvedených 
staveb získaly architektonická ocenění 
v soutěžích, například na Grand Prix 
Obce architektů, nebo reprezentovaly 
českou architekturu na zahraničních 
přehlídkách.

Přejeme si, aby právě touto cestou šly 
Palkovice, protože prostředí, ve kterém 
žijeme, má velmi zásadní vliv na každého 
z nás. Kvalitní architektura v Palkovicích 
nejen že pozvedne našeho ducha, ale 
udělá z naší obce ještě lepší místo pro 
život. 

Beseda  se  u sku tečn í  v  pátek 
26. června v 16 hodin v kulturním domě. 
Výstava bude otevřena v pátek 26. června 
od 16 do 21 hodin a následující sobotu 
a neděli od 10 do 18 hodin. Vstup na 
besedu i výstavu je zdarma. 

Ing. David Kula, MBA

Připravujeme...
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Festival dechovek, pivní a gulášové 
slavnosti

Obec Palkovice pro vás připravuje 
„Festival dechovek, pivní a gulášové 
slavnosti“, kde si na své přijdou všechny 
generace. 

Během dne se můžete těšit na vystou-
pení řady dechových kapel z blízkého 
i vzdálenějšího okolí – Dechová hudba 
Fryčov ice, Dechová hudba Kozlo-
vice, Šmelařinka (Štramberk), Huťařka 
a Šohajka (Dolní Bojanovice).

Dalším bodem programu bude sou-
těž ve vaření guláše, jejíž propozice si 
můžete přečíst dále. K výbornému guláši 
se budete moci dát skvělé vychlazené 
pivo z několika minipivovarů. Své pivní 
speciály představí např. Pivovar Kohutka 

z Vyšních Lhot, Brabčák z Vratimova, 
Koníček z Vojkovic či Beskydský pivo-
várek z Ostravice. Během dne bude 
př ipravena také řada soutěží s pivní 
tématikou pro děti i dospělé. Celým 
dnem bude provázet rodačka z Palkovic 
Marta Vančová (roz. Tuhovčáková), která 
v podvečer také vystoupí s několika pís-
němi. Večer bude pokračovat taneční 
zábavou.

Pevně věříme, že takto pojatá akce 
bude velmi atraktivní pro všechny z nás, 
přiláká i návštěvníky z okolí a vytvoří 
základ pro dlouholetou tradici, jako tomu 
je u Obecních dožínek. 

Akce se bude konat 11. 7. 2015 od 
13.00 ve volnočasovém areálu za tělo-
cvičnou, vstupné bude 50 Kč, děti do 
15 let zdarma.

Soutěž o nej guláš obce Palkovice

Vyzýváme všechny zájemce z řad 
amatérských kuchařů k účasti v soutěži 
o nejlepší guláš Obce Palkovice, která 
se bude konat v sobotu 11. 7. 2015 sou-
časně s festivalem dechovek a přehlídkou 
malých pivovarů. Soutěže se může zúčast-
nit každý, kdo je schopen uvařit jakýkoliv 
druh guláše – hovězí, vepřový, mexický, 
segedínský, bramborový atd... 

Soutěžit mohou jednotlivci či sku-
piny občanů, členové zájmových spolků 
nebo firemní týmy v civilním i jakémkoliv 
jiném oblečení. Hodnotit se bude nejen 
guláš samotný, ale také výzdoba stánku, 
práce a čistota na pracovišti a případný 

doprovodný program soutěžících. Hodno-
tit guláš budou účastníci akce, ale také 
odborná porota. 

Pokud se chcete do soutěže o nej 
guláš zapojit, zašlete prosím e-mailem 
závaznou přihlášku s kontaktními údaji 
( jméno, telefonní kontakt) na adresu 
kultura@palkovice.cz nebo doručte 
osobně na OÚ Martině Mertové. Do 
předmětu e-mailu uveďte „Soutěž o nej 
guláš 2015“. Přihlášky budou přijímány 
do 23. 6. 2015 (včetně). Počet míst 
je limitován (6 – 8 týmů). Pro přihlá-
šené týmy bude ve čtvrtek 25. 6. 2015 
v 18 hodin pracovní schůzka, kde budou 
seznámeni s veškerými podrobnostmi 
soutěže.
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Pravidla pro soutěžící:
• Registrace soutěžících od 8 hodin, 

začátek vaření od 9.00, od 14.00 
začíná ochutnávka a prodej uvařeného 
guláše.

• Guláše budou hodnotit účastníci akce 
bodovými kupóny, které obdrží od pořa-
datelů při vstupu do areálu. Vyhrává 
kuchařský tým s největším počtem 
bodů. Vedle divácké soutěže proběhne 
i hodnocení gulášů odbornou porotou.

• Hodnotí se také výzdoba, práce 
a čistota na pracovišti a případný 
doprovodný program soutěžících.

• Všechny složky guláše musí být 
v okamžiku začátku soutěže v tepelně 
nezpracovaném stavu, vývar je povo-
len, cibule a případná zelenina se musí 
krájet až na místě.

• Podmínkou soutěže je uvaření alespoň 
50-ti porcí guláše.

• Maximální počet soutěžících v druž-
stvu je 6 osob.

• Jelikož je to zkušební ročník, soutěžící 
si všechny potřebné věci související 
s vařením a prodejem guláše zajistí 
sám. Startovné nebude vybíráno a je 
možné vařit guláš jakýmkoliv způso-
bem (kotlík, vařič, ohřívací stolička 
atd.).

• Soutěžící, kteří dovezou již hotový 
guláš a na místě jej budou pouze ohří-
vat, budou ze soutěže vyřazeni.

• Guláš si soutěžící sami prodají účast-
níkům akce.

• Vyhlášení výsledků soutěže bude 
v 17.30. Vítězný tým získá sele.

• Pořadatel zajistí místo na vaření kryté 
proti dešti (počet stánku je limitován, 
přednost budou mít dř íve př ihlá-
šeni).

Kulturní komise

Český svaz chovatelů – ZO Palkovice organizuje zájezd na „Národní výstavu 
hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně“, který se usku-
teční v sobotu 27. 6. 2015. Součástí výstavy je i výstava domácích mazlíčků 
a myslivosti. Zájemci se mohou hlásit u pana Dalibora Rady, mob. 725 054 039.

Podrobnější informace v inzertní části tohoto čísla Palkovických listů.

Obec Palkovice pro vás připravuje řadu kulturních a společenských akcí, 
jako jsou obecní dožínky, festival dechovek spojený s pivními a gulášovými 
slavnostmi, pálení čarodějnic a stavění májky, besedy, promítání v kině a další. 
Pokud byste chtěli pořádání těchto akcí podpořit finančně, věcně či 
jiným způsobem, kontaktujte prosím předsedkyni Kulturní komise Karolínu 

Žilkovou, tel. 737 020 404, e-mail kultura@palkovice.cz. 

Budeme moc rádi za jakoukoliv pomoc.
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Projekty ELEKTROWINu pomáhají 
vysbírat více spotřebičů

Největší český kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci starého elektra, ELEK-
TROWIN, funguje už desátým rokem. Za 
tu dobu předal k recyklaci přes 13 mili-
onů spotřebičů o celkové hmotnosti přes 
230 000 tun, což představuje váhu 
176 245 automobilů Škoda Octavia, 
jejichž výroba by trvala zhruba 4,5 ro-
ku.

Nepodařilo by se to bez aktivní spolu-
práce všech občanů ani bez nejrůznějších 
projektů, které informují o možnostech 
zpětného odběru, upozorňují na význam 
recyklace a podporují domácnosti, které 
se chtějí chovat ekologicky. 

Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN zač íná už u dět í 

a mládeže. Do nového ročníku vstoupil 
v září 2014 projekt Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět, který organizuje 
společně s kolektivními systémy 
Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní 
děti začnou jednou rozhodovat, jak se 
bude v českých domácnostech i ve fir-
mách zacházet s odpadem a kolik se ho 
vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl 
umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodo-
valy správně.

Př ímo na sběrných dvorech měst 
a obcí se děti učí třídit odpad v rámci 
projektu „Zaskočte si pro radu, jak 
se zbavit odpadu“. Mohou s sebou 
přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, 
aby si vyzkoušely, kam je správně odlo-
žit. 

Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dě lá vše pro to, 

abychom měli odevzdání spotřebičů 
k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto 
vytvořil hustou sběrnou síť z více než 
13 000 míst zpětného odběru, kterou 
neustále zkvalitňuje. 

Kromě sběrných dvorů měst a obcí 
nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na 
dalších místech, ji doplňují také možnosti 
odevzdávat spotřebiče při vytipovaných 
akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno 
také s odměnou.

Tradičně úspěšné jsou například akce 
pořádané společně s největšími zoologic-
kými zahradami pod společným názvem 
S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci 
zoologických zahrad v určeném termínu 
mohou za přinesený spotřebič získat slevu 
na vstupném.

Premiéru měl v roce 2013 projekt 
s názvem Vlak do stanice Recyklace, 
realizovaný ve spolupráci se Zlínským 
krajem. Recyklační vlak jezdil na trase 
Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pra-
videlných spojích denně. Cestující, kteří 
tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběr-
ných košů odložit nepotřebný spotřebič, 
příležitost k tomu měli také přímo ve 
vybraných stanicích. Za odevzdané elek-
tro navíc každý získal slosovatelný kupon 
s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 
2014 projekt pokračoval v kraji Vysočina 
a Libereckém, Středočeském i Karlovar-
ském kraji.

Jedinečnou možnost nabídnout své 
letité domácí pomocníky jako exponát 
do sbírek Národního technického muzea 
v Praze nebo Východočeského muzea 
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Naše obec recyklací 
elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 
146 televizí, 31 monitorů a 1 234 kg 
drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drob-
ných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyč ísl i t, 
o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 

jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyk-
laci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vytří-
dili 146 televizí, 31 monitorů a 1 234 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
57,51 MWh elektřiny, 2 642,40 litrů 
ropy, 253,65 m3 vody a 2,30 tun primár-
ních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 12,92 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 49,49 tun.

v Hradci Králové dostali loni účastníci 
zářijových Železných týdnů. Z přinese-
ných spotřebičů, které fungovaly také 
jako poukázka na slevu ze vstupného, si 
odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzají-
mavější, které budou postupně vystaveny. 
Celkem se do akce zapojilo 12 regionál-
ních muzeí různého zaměření. V liberecké 
IQLandii například přinesené spotřebiče 
využili jako názorné pomůcky při recyk-
lačních workshopech.

Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů 

ELEKTROWINu nese název „Recyk-
lujte s hasiči“. Zapojilo se do něj už 
přes 1000 sborů dobrovolných hasičů 

z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na pod-
zim sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči 
pomáhají svým sousedům dopravit staré 
spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na nej-
bližší sběrné místo stále ještě daleko. A to 
včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli 
obtížné manipulaci dosud ležely někde 
v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě. 

Princip projektu je jednoduchý, 
zúčastněná SDH ve svých obcích orga-
nizují sběrové dny, během nichž občany 
buď sami navštíví, nebo určí místo, kam 
lidé mohou svůj elektroodpad přinést.

Hasiči za svou záslužnou práci v tomto 
projektu sbírají finanční odměny, které 
jim pomáhají například získat chybějící 
části vybavení.
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Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoř í spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu 
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 

takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových moni-
torů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie jsou pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.

Ohlédnutí v kalendáři

Vážení čtenáři, těmito dvěma měsíci červen a červenec jsme se pomalu přehoupli 
do druhé poloviny pátrání v historii naší obce.  

ČERVEN
12. 6. 1903 proběhlo bouřlivé hlasování v obecním zastupitelstvu o stavbě nové školy 

v Palkovicích. Sedm členů bylo pro a sedm proti. Hlas starosty Menšíka 
rozhodl pro stavbu a to bylo správné. Za dva měsíce byl položen základní 
kámen nové školní budovy. 

17. 6. 1921 byla v sále hostince U Kubalů založena místní organice KSČ. 
23. 6. 1923 rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání o tom, že školní cvičiště 

za potokem Olešná bude dáno k dispozici všem tělovýchovným jednotám 
v obci (DTJ, Sokol, Orel) zdarma.

25. 6. 1924 navštívil náš kraj první prezident T. G. Masaryk. Za občany Palkovic ho 
ve Frýdku-Místku uvítal starosta obce Václav Volný. 

27. 6. 1927 se na Bařině uskutečnila lidová veselice k příležitosti elektrifikace naší 
obce. Ten večer poprvé zazářily nad místem veselice elektrické žárovky. 
Palkovice byly tehdy ze značné míry elektrifikovány a to jako jedna 
z prvních obcí v okrese.

17. 6. 1932 došlo k položení základního kamene ke stavbě hasičské zbrojnice na 
pozemku koupeném od obce. 
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29. 6. 1935 byla v Místku zahájena třicetidenní výstava Bezručův kraj, na které Palkovice 
zastupovali bratři Bužkové (stolař a natěrač) a mladý řezbář Alois Mičulka. 

18. 6. 1939 je na místní základní škole poprvé zvolen rodičovský výbor s Františkem 
Bužkem v čele.   

5. 6. 1960 sloužil první mši v nově vybudované Myslíkovské kapli kozlovický admi-
nistrátor P. Malovaný. Kaple byla prodloužena, provedena byla úplně 
nová konstrukce střechy a došlo k omítnutí kaple. Do kaple byl převezen 
a nainstalován nový oltář, který pocházel ze zrušeného kostela v pohraničí.

3. 6. 1968 vznikl oddíl Modré šípy na místě zvaném „Stromovka“ (na tomto místě 
se dnes nachází vodojem na Bařině). Zakládajícími členy oddílu byli Karel 
Novák, Jan Pokluda, Vlastimil Kubala a vedoucí Jindřich Plaček st..   

13. 6. 1970 odehráli palkovští skauti dvakrát před vyprodaným hledištěm (200 pla-
tících diváků) divadelní představení Vodníkova Hanička. 

21. 6. 1984 projížděl obcí první československý kosmonaut, major Vladimír Remek. 
23. 6. 1988 významný den pro všechny zahrádkáře v obci a nejen pro ně. Po něko-

likaleté usilovné práci členů zahrádkáře byl tento den zahájen provoz 
pekárny a moštárny v budově č. p. 434. 

15.-17. 6. 1990 proběhla velkolepá oslava k šestistému výročí vzniku obce Palkovice. 
V pátek byla uspořádaná na Bařině letní veselice. V sobotu se v místním 
kinosále uskutečnilo setkání rodáků, po obědě odcvičili žáci místní základní 
školy na fotbalovém hřišti sportovní akademii a v odpoledních hodinách 
následovalo zábavné odpoledne pro děti. V neděli byla v kostele sv. Jana 
Křtitele sloužena slavnostní mše a pokračoval bohatý kulturní program.

od 13. 6. 1999 si mohou příznivci internetových zpráv přečíst informace o naší obci 
na internetových stránkách s adresou www.palkovice.cz. 

16.-18. 6. 2000 v republikovém finále branné zdatnosti Medvědí stezka v Protivanově 
u Prostějova získaly titul přeborníků republiky Barbora Skarková a Vero-
nika Fatrdlová v kategorii mladší žákyně, v kategorii starší dorostenky 
obsadily Marie Mertová a Věra Kopčáková (Metylovice) 2. místo. 

ČERVENEC
31. 7. 1874 proběhly první školní radovánky uspořádané pro děti základní školy 

v hrabině sedláka Volného. 
14. 7. 1912 uspořádali Sokoli veřejné vystoupení na Bařině. 
2. 7. 1917 bylo zjištěno z relace četnické stanice ve Frenštátě p. Radhoštěm, že bylo 

podáno trestní oznámení na 11 osob z Palkovic pro rušení veřejného 
klidu (zpívali zakázané písně). 

1. 7. 1923 se Tělocvičná jednota Sokol zúčastnila otevření tělocvičny v Metylovicích 
a začalo se uvažovat o postavení vlastní tělocvičny.  



P A L K O V I C K É  L I S T Y

23

18. 7. 1924 je v Místku zahájena Jubilejní výstava Moravsko-slezského Pobeskydí. 
Mezi vystavovateli byli i palkovičtí občané – Karel Krč a Václav Volný. 
Výstava byla ukončena 15. srpna téhož roku.

6. 7. 1930 byl na ustavující schůzi zvolen první výbor požárního sboru, a to byl zrod 
této významné organizace v naší obci. 

12. 7. 1936 je dokončena stavba požární zbrojnice. Členové oddílu na její výstavbě 
odpracovali 5000 hodin. 

30. 7. 1939 hrálo Národní souručenství (sdružení mladých lidí) v Lidovém domě diva-
delní představení s názvem Chaloupka pod Lipami. 

11. 7. 1941 od tohoto dne vedl partyzánskou skupinu Jiskra místní občan Jakub Bílek. 
Skupina sdružovala ve svých řadách občany z několika obcí. Seskupení 
provádělo činnost zpravodajskou, členové kolportovali ilegální tiskoviny, 
pomáhali rodinám zatčených gestapem, prováděli politickou a organizá-
torskou práci.

19. 7. 1949 po soustavných vydatných deštích došlo k výraznému zvýšení hladiny 
Olešné a hrozilo vylití vody z jejich břehů.   

29. 7. 1962 dochází na Myslíku k ustanovení tělovýchovné organizace Sokol Myslík. 
Hned na počátku se do TJ Sokol přihlásilo 55 členů a prvním předsedou 
TJ byl zvolen Ferdinand Chýlek. 

16. 7. 1966 byla na Myslíku dokončena budova MNV (místního národního výboru), 
požární zbrojnice i opravářské dílny.    

22. 7. 1966 a v následujících dnech místní požárníci velmi účinně zasahovali při 
povodni, která co do rozsahu neměla pamětníka a postihla naši obec 
a okolí. Škody byly nesmírné. Olešná a všechny do ní ústící potoky se 
rázem vylily z břehů a voda zaplavila všechna níže položená místa ve 
vesnici. Část od školy až na Dolní konec za transformátor bylo jediné 
velké jezero. Sklepy byly většinou zatopené, silnice nesjízdné. 

28. 7. 1966 se u transformátoru na Dolním konci vlivem povodně zřítil most. Pod 
mocným náporem vody byly zkroucené železné 500 mm silné nosiče, na 
kterých byl postaven provizorní most přes Olešnou naproti prodejny tex-
tilu. (Most u kostela byl ve stádiu výstavby.) Celkem voda značně poškodila 
26 km místních komunikací, zničila tři betonové lávky, 2 mosty. 

17. 7. 1971 zemřel ve věku 85 let bývalý řídící učitel na národní škole v Palkovicích 
Adolf Brázda.      

20. 7. 1974 byl dnem, na který čekaly celé generace, byla zahájena výstavba nové 
tělocvičny. 

1. 7. 1975 předvedly děti mateřské školky a žáci různých věkových kategorií z naší 
základní školy spartakiádní skladby na místním hřišti. Skladba žen byla 
posílena členkami TJ z okolních vesnic. Jejich skladba s bílými kužely 
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„Těšíme se do školy“

Toto je název projektu, který má 
umožnit předškoláčkům lépe se připravit 
na vstup do naší školy. Děti se v několika 
setkáních mají možnost setkat se všemi 
učitelkami I. stupně. Některá setkání 
byla zaměřena na jazyky, pohádky, jiné 

na Smetanovu hudbu se těšila největší pozornosti. Naše ženy pak ještě 
vystoupily se svou skladbou v okolních vesnicích a 20 z nich odjelo na 
Strahov. Do Prahy jelo cvičit také 16 starších žáků ve skladbě s tyčemi 
pod vedením učitele Jana Haluzíka.

1. 7. 1982 byly Palkovice jmenovány KNV (Krajským národním výborem) středis-
kovou obcí. 

11. 7. 1993 v 15:00 hodin posvětil generální vikář Mons. Erich Pepřík tři nové zvony, 
které byly ulity v dílně mistra zvonaře Josefa Tkadlece v Halenkově. 
Zvony byly pořízeny ze sbírek v kostele a z darů. Největší zvon o váze 
420 kg je zasvěcený patronu kostela sv. Janu Křtiteli. Druhý o váze 
220 kg je zasvěcený sv. Anežce České a nejmenší zvon o váze 180 kg 
je zasvěcený knížeti sv. Václavu.     

1. 7. 1996 se začalo učit v nové školce, která byla zřízena v prostorách bývalých 
kanceláří JZD v budově č. p. 619. Přihlášeno zde bylo cca 60 dětí. 

1. 7. 1997 byl založen hokejový klub s názvem AHC Palkovice. Vedoucím týmu byl 
jmenován Jaroslav Čechmánek. 

11.-14. 7. 1996 se v Palkovicích konalo děkanátní setkání mládeže. Hlavní organizá-
torem bylo křesťanské sdružení AGAPÉ Palkovice, které připravilo pro 
účastníky velmi zajímavý program. Účastníci z děkanátu, včetně hostů 
z USA, Polynésie, Afriky a zemí evropských států, byli ubytováni v palko-
vické škole, stravu měli zajištěnou v restauraci Pod Habešem a na Bařině 
byla zřízena hlavní tribuna. 

17. 7. 1999 okolo 3:30 z části vyhořela myslivecká chata na Bařině, kterou místní 
myslivecké sdružení postavilo v roce 1973. 

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

Bc. Jana Ručková

Základní a Mateřská škola Palkovice
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Soutěž „Jazyky hrou“

Dne 14. 5. 2015 pořádala ZŠ Mlá-
dežnická v Havířově-Podlesí již 12. ročník 
regionální soutěže „Jazyky hrou“, tento-
krát na téma jídlo. Soutěže se zúčastnilo 
více než 160 soutěžících ze základních 
i středních škol celého regionu a soutěžilo 
se v jazyce anglickém, německém, fran-
couzském a ruském. ZŠ a MŠ Palkovice 
reprezentovali žáci J. Ryška a I. Kahánková 
za jazyk německý a K. Nevrlá a O. Hubík 
za jazyk anglický. Plnili úkoly v náročném 

časovém limitu 3 minut na 10 stanoviš-
tích. Ověřovali si například slovní zásobu, 
poslechové dovednosti, gramatické jevy, 
čtenářské dovednosti či konverzovali na 
dané téma s rodilým mluvčím. Organi-
zátoři soutěže využili také informační 
technologie, konkrétně práci s tablety při 
poslechové disciplíně.

V této poměrně náročné soutěži skon-
čili J. Ryška a I. Kahánková na 14. místě 
(z celkových 21 dvojic) a K. Nevrlá a O. Hu-
bík na 20. místě (z celkových 32 dvojic). 

Mgr. Barbora Vraníková

Kola pro Afriku

V le to šn ím roce,  s te jně  j a ko 
v loňském, se naše škola zapojila do cha-
ritativního projektu „Kola pro Afriku“. 
Cílem této akce je prostřednictvím 
darovaných jízdních kol a cyklopříslu-
šenství umožnit dětem v Africe cestu 
ke vzdělání a podpořit tak jejich celko-
vou gramotnost. Darovaná jízdní kola 

zvýší možnost pracovního uplatnění 
a přispějí ke zvýšení občanského sta-
tutu lidí v Africe. Letos jsme v období od 
11. do 22. 5. vybrali celkem 24 jízdních 
kol, rámy, kola, cyklonářadí, cyklistické 
přilby apod.

Chtěl bych poděkovat všem dárcům, 
kteří podpořili dobrou věc a přispěli ke 
zkvalitnění života dětí v Africe. 

Mgr. Pavel Tomalík

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Po roční přestávce se v našem 
okrsku opět konala dopravní soutěž 
mladých cyklistů. Ve školním kole si 

všichni žáci od 4. ročníku výše oprášili 
své dopravní znalosti formou testu a ti 
zdatnější se pak dobrovolně přihlásili 
k jízdě zručnosti, která se konala 5. 5. 
2015 na školním hřišti. Z nejúspěšnějších 

na přípravné cviky psaní, lehké držení 
tužky do „špetky“, některá na mate-
matiku. Poslední prožily děti s páťáky, 
kteří připravili pro naše malé předško-
láky sportovní disciplíny v naší pěkné 

tě locvičně. To př íští už bude paso-
vání na školáka. Budeme se na Vás 
těšit. 

Za vyučující I. stupně sepsala 
Mgr. Miroslava Žídková.
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Vyhrály jsme „Velkou cenu ZOO 
Ostrava“

Na jaře vyhlásila ostravská zoologická 
zahrada soutěž na téma Chránění obrat-
lovci ČR. Z naší školy se přihlásila dvě 
pětičlenná družstva.  Celkem se zúčast-
nilo 179 družstev v I. kategorii (6. - 7. tř.) 
a 165 družstev v II. kategorii (8. a 9. tř.) 
z celého kraje. Mladšímu družstvu se 
podařilo postoupit mezi 10 nejlepších 
a byli pozvání na velké finále, kde se 
mělo rozhodnout o vítězi. Toto jsou jejich 
dojmy:

„V sobotu 11. 4. 2015 jsme brzy ráno 
vyjely do ZOO Ostrava na 2. kolo sou-
těže Velká cena ZOO. Soutěžící a porota 
se sešli ve výukovém centru. Celá soutěž 
měla několik částí. Odpovídaly jsme na 

záludné otázky a za správné odpovědi 
jsme dostávaly body, tzv. zoogroše. Na 
počátku jsme měly pocit, že to s námi 
v tak velké konkurenci dopadne bledě. 
A najednou byl konec a my jsme vyhrály. 
Za odměnu jsme mohly strávit dlouhý 
čas ve výběhu žiraf, mohly jsme je krmit, 
pohladit je, vyfotit se s nimi. Byl to neza-
pomenutelný zážitek. Prohlédly jsme si 
také zbývající výběhy a pak hurá domů.“

PS. Soutěže se zúčastnily Hanka 
Polášková, Eliška Kubalová, Anežka 
Sochová, Katka Třeštíková, Katka Žvá-
ková a doprovázela nás paní učitelka 
Skarková.

Takto na svůj úspěch ve finále krajské 
soutěže Velká cena ZOO Ostrava vzpomí-
nají její vítězky.

Mgr. Ludmila Skarková

Za motýly do Prahy

Botanická zahrada v Praze připravila 
pro své návštěvníky úžasnou podívanou 
– líhnutí tropických motýlů. Pracovníci 
zahrady přivezli kukly z motýlí farmy 

z Anglie. Chtěli jsme být při tom, až se 
budou líhnout, a začali jsme připravo-
vat výlet do Prahy. Nakonec nás jelo 
27. Rodiče nás přivezli brzy ráno v pátek 
24. 4. 2015 na Hlavní nádraží v Ostravě. 
Do Prahy jsme dojeli asi v 10 hodin. 

a nejsnaživějších jsme pak sestavili týmy 
ve složení Alice Vraníková (4. r.), Adéla 
Mičulková, Matěj Minarčík (oba 5. r.) 
a Kamil Trochta (6. r.) – mladší kategorie 
a Eliška Kubalová, Jan Hlisnikovský (oba 
7. r.), Anna Huďová (8. r.) a Jakub Ryška 
(9. r) – starší kategorie. V okrskovém mís-
teckém kole obě naše družstva zvítězila 
a postoupila do kola okresního. Tam 
starší žáci po vzoru hokejové reprezentace 

získali bramborové medaile, a radovat se 
tak mohli hlavně z vítězství v disciplíně 
„jízda městem“, kde jako jediní nezískali 
žádný trestný bod, a také ze zajímavých 
cen, které byly do soutěže věnovány. 
Mladší kategorie zatím sbírala zkušenosti 
a ověřila si, v jaké disciplíně je třeba nej-
více se zlepšit – jízdě zručnosti. Věříme, 
že za rok budeme ještě lepší.

Lukáš Bolek
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Český den proti rakovině 2015

Žáci deváté třídy ZŠ a MŠ Palkovice 
opět vyrazili do ulic Palkovic. Ve středu 
13. května nabízely dvě dvojice našich 
nejstarších žáků kytičky a letáčky v rámci 
Českého dne proti rakovině. Této sbírky 
se škola účastní již několik let. Lidé v obci 
je poznávají podle žlutých triček a jejich 
důvěru nejlépe vyjadřuje částka, kterou 
se dětem podařilo prodejem kytiček zís-
kat. V letošním roce přispěli spoluobčané 

na sbírku 4 500 Kč, což je rekordní zisk 
dětí za dobu, co se ZŠ a MŠ Palkovice 
do sbírky zapojuje. Peníze byly zaslány 
organizátorovi sbírky Lize proti rakovině 
Praha a umožní šíření nádorové prevence 
či zlepšení kvality života onkologických 
pacientů.

Děkujeme všem, kteří na sbírku při-
spěli. V dalším roce se určitě ZŠ a MŠ 
Palkovice k Českému dni proti rakovině 
opět připojí.

Mgr. Dita Janošcová

Česko – polská spolupráce

V letošním školním roce naše škola 
opět spolupracovala se školami v polském 
Bujakowě a Witkowicich.  Na podzim pro-
běhlo setkání u nás a na jaře jsme dostali 
pozvání do Polska.  Bylo vybráno 20 žáků, 
kteří pracují v přírodovědném kroužku. 
Ve čtvrtek ráno 14. 5. nás vyzvedl auto-
bus a my jsme vyrazili za novými zážitky. 
Byl pro nás připraven pestrý program. 
Navštívili jsme přečerpávací elektrárnu na 
hoře Žár, společně s polskými kamarády 
jsme pracovali ve výtvarných dílnách, 

sportovali jsme, hráli různé hry. Čas utí-
kal jako voda a už tu byl večer. Ubytováni 
jsme byli v rodinách. V některých z nás 
byla malá dušička. Budeme jim rozumět?  
Naše obavy však byly zbytečné. Druhý 
den jsme se setkali u autobusu a společně 
jsme vyjeli do Krakowa na výlet. Počasí 
nám přálo. Krakow je krásné starobylé 
město, které jsme si prošli s průvodcem. 
Navštívili jsme také zámek. Plní dojmů 
jsme nasedli do autobusu, rozloučili se 
a vyrazili jsme k domovu. Už nyní se 
těšíme na další setkání.

Mgr. Ludmila Skarková

Celí netrpěliví jsme se ihned vydali do 
tropického skleníku Fata Morgana. Vstou-
pili jsme do něj plni očekávání. Ovanul 
nás horký, tropický vzduch. Zatajil se 
nám dech, když jsme uviděli kolem sebe 
poletovat velké motýly. Hýřili barvami. 
Někteří si na nás dokonce sedali. Poří-
dili jsme spoustu fotek. Ve skleníku 

jsme si prohlédli také topické rostliny 
a velká akvária. V botanické zahradě jsme 
navštívili ještě výstavu „To je pecka“. Pak 
jsme přejeli do centra, prošli Václavák, 
Staroměstské náměstí, Karlův most. 
V podvečer jsme nasedli do rychlíku 
a hurá domů. 

Členové přírodovědného kroužku
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Školní projekt „Naši vojáci“

V letošním roce si připomínáme výročí 
100 let od rozpoutání 1. světové války 
a 70 let od ukončení 2. světové války. 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství 
nově zařazuje do vzdělávacích programů 
přípravu občanů k obraně státu, připravili 
jsme školní projekt na téma Naši vojáci. 
Cílem bylo různou formou jednak přiblí-
žit dětem období první a druhé světové 
války se zaměřením na obyvatele Palkovic 
a Myslíku, jednak seznámit děti s dřívější 
povinnou základní vojenskou službou a se 
současnou armádou České republiky.

Pro všechny žáky školy byly připra-
veny besedy s muži, kteří kdysi absolvovali 
základní vojenskou službu, nebo s bývalými 
a současnými vojáky z povolání. Dětem z I. A, 
I. B a III. třídy povyprávěli své zážitky ze 
základní vojenské služby palkovičtí občané 
pan Josef Gavlas, pan Lubomír Pavlíček 
a pan Zdeněk Vycpálek, žákům z II. třídy 
pan Pokluda a z V. třídy pan Karel Mikeš, 
ve IV. A a IV. B proběhly besedy s panem 
Leopoldem Jursou a s panem Zdeňkem 
Kafkou, žáci VI. a VII. třídy si měli možnost 
poslechnout zážitky bývalých leteckých 
techniků – pplk. Vladimíra Juřeny, plk. Lu-
bomíra Nantla a pplk. Bohumila Vlacha – 
a pilota vojenských letadel mjr. Čestmíra 
Šedivého. Všichni tito důstojníci dosud pra-
cují ve Svazu letců ČR v Příboře. Se zážitky 
ze zahraničních misí seznámil žáky IV. 
a VIII. třídy rotný Zdeněk Janečka. Ze 
všech besed děti zpracovávaly výstupy – 
napsaly krátký text nebo nakreslily obrázek.

Žáci VIII. třídy měli možnost v muzeu 
ve Frýdku-Místku zhlédnout v prosinci 

výstavu Českoslovenští legionáři v regi-
onu, v dubnu pak žáci VII. třídy expozice 
v Památníku 2. světové války v Hrabyni 
a všichni žáci IV. – IX. třídy film s válečnou 
tématikou Tmavomodrý svět. V květnu se 
měli všichni žáci možnost prohlédnout si 
zblízka vojenská vozidla.

Další částí projektu byla práce dětí 
doma nebo v hodinách ve škole. Žáci 
z IV. – VI. třídy zpracovávali písemně 
vypravování svých otců, strýců, dědečků 
nebo pradědečků, své práce někteří doplnili 
o kresbu s vojenskou tématikou nebo foto-
grafiemi z vojny. Žáci VII. třídy dostali za 
úkol vybrat si několik slov z vojenské mluvy 
a vymyslet možnosti, co by dané slovo 
mohlo znamenat. Ze slov, která děti zaujala, 
byl sestaven test, jejž vypracovali všichni 
žáci od 4. třídy. Žáci VIII. a XI. třídy tvořili 
v hodinách českého jazyka slohovou práci 
s vojenskou tématikou (úvaha o základní 
vojenské službě, vojácích z povolání a o uží-
vání zbraní v armádě), dějepisu, občanské 
výchovy a pracovních činností se týkalo 
zpracování 1. a 2. světové války, informací 
o naší armádě v letech 1945 – 2004, o sou-
časné armádě a o zahraničích misích. Ve 
výtvarné výchově žáci překreslili mapu Čes-
koslovenska a několik insignií naší armády.

Do projektu byly zapojeny nejen děti naší 
školy, ale celé rodiny. Na třídních schůzkách 
v dubnu si mohli rodiče vyzkoušet znalosti 
vojenské mluvy, doma, ale i různě u příbuz-
ných sesbírali různé věci spojené s válkou 
nebo s vojenskou službou, povzpomínali, 
kdo z rodiny byl na vojně, v kterém místě, 
v kterých letech. Z informací o vojenské 
službě byl vypracován celkový přehled všech 
příbuzných současných žáků základní školy.
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Vyvrcholením projektu byla výstava, 
umístěná v 1. patře budovy školy, jejíž 
slavnostního otevření se dne 4. 5. 2015 
zúčastnili pozvaní hosté – zástupci z obce 
a všichni ti, kteří do projektu byli zapojeni. 
K poslechu hrála místní dechová kapela Pal-
kovjanka. Ve dnech od 5. 5. do 7. 5. 2015 
mohli rodiče i veřejnost zhlédnout sesbíraný 
materiál - spoustu odznaků, vyznamenání, 
vojenských knížek, vojenských stejnokrojů, 
zbraní, fotek z vojny. Na panelech se mohli 
návštěvníci seznámit se základními informa-
cemi o naší armádě od 1. světové války až 
po současnost, se správnými odpověďmi 
testu vojenské mluvy a grafickým zpraco-
váním odlišných odpovědí osob podle věku 
a pohlaví; na mapě Československa si 
v době výstavy mohl každý rodič, strýc, 
dědeček, pradědeček najít město se 

zapíchnutým praporkem označujícím 
jeho jméno a mohl zjistit, kdo všechno 
a v kterých letech v daném městě na vojně 
byl; tématiku vojska dokreslovaly výtvarné 
práce dětí z 1. stupně. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 
lidem, kteří nám s projektem nebo s výstavou 
pomohli a zapůjčili nám své předměty při-
pomínající dobu jejich vojenské služby nebo 
období 1. a 2. světové války - především pak 
panu Petru Maršálkovi za poskytnutí infor-
mací o našich legionářích a jejich fotografií, 
paní Libuši Ivánkové za poskytnutí fotogra-
fií a informací o panu Boleslavu Ivánkovi, 
panu Petru Gřesovi a panu Petru Klegovi 
za zajištění vojenské automobilové techniky, 
všem současným nebo bývalým vojákům za 
ochotu zúčastnit se besedy s dětmi.
Mgr. Jitka Krpcová, Mgr. Alice Gorelová

Biologická olympiáda

V letošním školním roce probíhala 
biologická olympiáda na téma Život 
stromu. Tato soutěž je určena pro žáky 
2. stupně, ale školního kola se zúčast-
nila také Vendula Veselková, žákyně 
5. ročníku. Překvapením bylo, že s pře-
hledem vyhrála a postoupila do okresního 
kola. Musela vypracovat vstupní úkol na 

téma Listnaté stromy v zimě - výzkum 
pupenů deseti listnatých stromů. Okresní 
kolo mělo 3 části: test znalostí, poznávání 
rostlin a živočichů a laboratorní práce. 
Vendula Veselková, byť nejmladší, vyhrála 
i okresní kolo a postoupila do kola kraj-
ského, které se konalo 20. 5. 2015 ve 
Středisku přírodopisců v Ostravě. Z třiceti 
soutěžících obsadila 15. místo. 

Mgr. Jitka Krpcová

Olympiáda z českého jazyka

Žákyně Hana Kořenská z 9. třídy 
postoupila v Olympiádě z českého jazyka 
v I. kategorii (8. a 9. třídy) z okresního 
kola do krajského, které se konalo 

13. 4. 2015 ve Středisku volného času 
v Ostravě. Bez větších problémů zvládla 
mluvnickou i slohovou část a v kon-
kurenci dalších 18 žáků se umístila na 
8. místě.

Mgr. Jitka Krpcová
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Úspěchy našich žáků

Mezi úspěchy našich žáků lze zařadit i 
práci ve školním zahrádkářském kroužku.

Již druhý rok se žákům věnuje paní 
Libuše Kocichová. Děti se v kroužku učí 
přesazovat mladé rostliny, rychlit okrasné 
cibuloviny, vázat, či hrnkovat, poznávat 
rostlinky nejen v okolí Palkovic.

I letošní školní rok se žáci spolu s vedou-
cí kroužku účastnily soutěže „Mladý zahrád-
kář“, pořádanou Českým zahrádkářským 
svazem ve Frýdku – Místku, kde opět bodo-
valy a soutěž v mladší kategorii vyhrály.

Školu reprezentovali: Bužková 
Karolína, Kupčáková Nikol, Olejníková 
Anna, Polášková Adriana, Ručková 
Eliška, Šotkovská Eliška, Radová Terezka, 
Žídková Veronika, Veselková Vendula 
a Halata Matěj.

Za reprezentanty postupuje do celo-
státního kola v Rakovníku Vendula 
Veselková, která i letos podala exce-
lentní výkon v poznávání rostlin.

Našim mladým zahrádkářům přejeme 
hodně úspěchů do další práce.

Za ZŠ a MŠ Palkovice
Mgr. Šárka Pindurová

Předehrávka

Dne 18. 5. se konala klavírní přede-
hrávka paní učitelky Jarmily Židkové. 
Vystoupení se zúčastnilo patnáct žáků. 
Zazněly známé i neznámé skladby a také 

dvě básně ke Dni matek. Ačkoli se na 
dětech projevila nervozita, vše zvládly. 
Tímto bychom chtěly poděkovat paní 
učitelce Židkové za její úsilí a trpělivost.

Eliška Kubalová 
a Anežka Sochová

Zahrádkářský kroužek

Dne 16. 5. 2015 se žáci Anna Olejní-
ková, Nikola Kupčáková, Tereza Radová, 
Veronika Žídková, Matěj Halata, Martin 
Kocich a Adéla Kocichová s pedagogic-
kým doprovodem Janou Radovou a Libuší 
Kocichovou zúčastnily zájezdu do Polska 
s názvem „Květné zahrady“ spolu se 
členy Českého svazu zahrádkářů. Někteří 
z těchto žáků reprezentovali naši základní 
školu na zahrádkářské soutěži ve Frýdku 

– Místku. Ve třech zahradnictvích shlédli 
nejen rostlinky zeleniny, ale i okrasných 
rostlin a keřů. Žáci spolu s pedagogickým 
doprovodem navštívili i zahradu v pro-
měnách čtyř ročních období. V každém 
zahradnictví koupili domů maminkám 
malou rostlinku v květináči a upomín-
kový dárek v podobě keramiky. Žákům se 
na tomto zájezdě velmi líbilo. Žáci dě-
kují členům svazu, že je na tento zájezd 
pozvali.

Libuše Kocichová a Jana Radová
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Zprávičky ze školičky

1. Čarodějnická akce
Dne 30. dubna 2015 se za krásného 

počasí uskutečnilo čarodějnické odpo-
ledne na zahradě základní školy. Pod 
vedením celého kolektivu pedagogů 
MŠ se naše školní zahrada proměnila 
v kouzelné místo plné začarovaných dis-
ciplín, kde se v odpoledních hodinách 
sešli jak velcí čarodějové, tak zejména 
malé čarodějničky. Po slavnostním zahá-
jení a vysvětlení průběhu akce, se všichni 
zúčastnění mohli pustit do plnění úkolů 
a to například – příprava čarodějnic-
kého lektvaru, hod zakletou žábou, cesta 
s divokým vejcem, let na koštěti a další. 
Během akce byla možnost zakoupit si 
drobné občerstvení a také ochutnat paml-
sky připravené maminkami dětí z MŠ.                                                                                                             
Po dokončení všech disciplín byla 
zahájena čarodějnická diskotéka a také 
focení malých čarodějniček. Celkově 
hodnotíme akci jako velmi podařenou 
a doufáme, že i zúčastnění nabyli stejného 
dojmu. 

2. Besídky ke dni matek
Během měsíce května 2015 na 

všech třídách MŠ proběhly besídky ke 
dni matek. Každá ze čtyř tříd přípravě 
věnovala spoustu času a děti byly velmi 
šikovné a vytrvalé. Menší děti ze tříd Kvě-
tinka a Sluníčko měly program přiměřený 
věku, ale i tak byl velmi krásný a každý 
zcela originální. Třídy starších dětí, tedy 
Hvězdička a Motýlek, měly program již 
o něco náročnější a i přes nemocnost 
pedagogů i dětí, byly vystoupení velmi 
zdařilé a myslím, že maminky se nám 
povedlo rozesmát i malinko dojmout  

3. Návštěva kina v Palkovicích
V druhém pololetí školního roku 

2014/2015 mají i děti z MŠ možnost 
navštěvovat každý měsíc kino v Palkovi-
cích. Děti vždy shlédnou několik krátkých 
pohádek, které mohou ve většině pří-
padů znát z večerníčků. Ať už tráví v kině 
čas s Křemílkem a Vochomůrkou nebo 
Krtečkem, nikdy nechybí jejich nadšení, 
spokojenost a jiskřičky v očích. 

Hanka Praussová

Poděkování paní učitelce 
Marcele Jindrové

Paní učitelka Marcela Jindrová vedla 
ve zdejší mateřské škole kroužek šachů 
a country tanců. Pod jejím vedením 
několik desítek děvčat a kluků v kroužku 
pronikalo do tajů country tanců. Více než 
deset let svým trpělivým a klidným pří-
stupem připravovala malé předškoláky 
a později i školáky na různá vystoupení či 

soutěže. Malí tanečníci se účastnili kraj-
ských i celorepublikových soutěží, kde se 
jim nejednou podařilo umístit na medai-
lové příčce. Svědčí o tom několik diplomů 
či ocenění nebo pohárů umístěných 
v prostorách chodby školky v budově Pal-
kovice č. p. 619. Také místní občané mohli 
několikrát shlédnout vystoupení našich 
malých tanečníků (Obecní dožínky, soutěž 
„O vesnici roku 2014“, …) či se o jejích 
úspěších dočíst na stránkách tohoto tisku. 
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Z činnosti 
TJ Sokol Palkovice

Den otevřených dveří 
na loděnici TJ Sokol Pal-
kovice. Speciální akci pro 
občany Palkovic a Myslíku 
uspořádal jachtařský oddíl TJ Sokol Pal-
kovice na přehradě Olešná.  Návštěvníci 
jezdili po hladině v plachetnici, moto-
rovém člunu a pozorovali soutěžící při 
jachtařském závodu „Ceny Olešné“ pořá-
dané domácím oddílem. Ideální slunečné 
počasí s výborným větrem byl pastvou 
pro oči všech přítomných. Zájem před-
čil očekávání a tak již v měsíci červenci 
chystá oddíl další otevřenou akci pro 
veřejnost. K svezení budou připraveny 
plachetnice třídy Pirát, Optimist a oddí-
lové pramice. Členové oddílu, přítomným 
přiblíží historii i současnost palkovic-
kého jachtingu a seznámí je s kouzlem 
tohoto sportu. Prostě ideální podmínky 
pro rodinný výlet a poznání domácího 
prostředí.

Mladí gymnasté repre-
zentovali na republikových 
závodech České asociace 
Sportu pro všechny v Doubí. 

Máme přebornice Mo-
ravskoslezského kraje 
v turistické soutěži ČASPV, 

která se uskutečnila v Opavě.
Bezpečné branky pořízené z nada-

ce Srdcovka OKD využívají mladí fot-
balisté a jejich snadnou manipulaci si 
maximálně pochvalují.

Volejbalový oddíl připravuje na 
14. 6. 2015 „Sportovní odpoledne pří-
znivců volejbalu“ zaměřené na rodiče 
a děti. 

Oddíl tenisu po roce činnosti již má 
61 členů (41 dětí a 20 dospělých).

Příprava sportovišť. V rámci brigád-
nických hodin připravovali členové oddílu 
tenisu a volejbalu sportoviště pro jarní 
a letní sezónu. Zapojily se děti i dospělí.  
Kurty jsou připraveny pro kvalitní hru 
a sportovní zážitky nejen svým členům, 
ale také široké veřejnosti. 

Paní Jindrová věnovala nemálo času Sou-
boru Palkovjánek a to nejen na zkouškách, 
ale i přípravě krojů či vyhledávání vhodné 
hudby, a proto je velká škoda, že s jejím 
odchodem do zaslouženého důchodu 
zanikne soubor country tanců v Palkovi-
cích. Mnoho dětí si i dnes, ve starším věku, 
často vzpomene na krásné chvíle strávené 
na pódiu či na zkouškách pod mateřským 
dohledem paní učitelky. Také my rodiče 

malých tanečníků jsme na posledním 
vystoupení krojovaných dětí pod vedením 
paní učitelky Marcely Jindrové zamáčkli 
nejednu slzu dojetí. Pevně věříme, že 
vedení Základní školy a mateřské školy 
Palkovice rychle tuto tradici obnoví. Paní 
Jindrová ale vždy zůstane tou, co country 
soubor Palkovjánek v Palkovicích založila. 
Děkujeme.

Rodiče malých tanečníků

Sport
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Jedinečná akce na loděnici 
TJ Sokol Palkovice

Z polorozpadlé hospodářské budovy 
členové oddílu a nadšenci tohoto sportu 
vybudovali zázemí pro první vznikající 
lodě. První sérii plachetnic stavěli členové 
oddílu pod vedením Hartmuta Moškoře 
ve stísněných podmínkách školních 
dílen. 

Oddíl jachtingu byl v Palkovicích při 
TJ Sokol Palkovice založen v červnu roku 
1964. O dva roky později 2. června 1966 
se uskutečnily na přehradě Olešná první 
jachtařské závody, kde se na start posta-
vilo sedm závodníků oddílu jachtingu 
Palkovice. V loňském roce oslavil oddíl 
padesát let své činnosti. Příští rok oslaví 
padesáté výročí prvních závodů na pře-
hradě Olešná. 

Oddíloví jachtaři připravili v letošním 
roce několik akcí pro veřejnost. První 
speciální akce pro Palkovice a Myslík 
se uskutečnila 25. 4. v areálu loděnice 
– „Den otevřených dveří“. Zájemci si 
prohlédli zázemí jachtařského oddílu 
a svezli se po hladině Olešné jak v pla-
chetnici lodní třídy Pirát, tak v motorovém 
člunu, který kormidlovali zkušení hladi-
noví záchranáři. 

Protože ve stejnou dobu probíhaly na 
Olešné i jachtařské závody, byli někteří 

návštěvníci očitými svědky skutečné 
záchranné akce. Silnější vítr dopřál 
některým účastníkům závodu „Cena 
Olešné“ i první letošní koupání. Takže 
hladinoví záchranáři vytahovali trosečníky 
z Olešné a s vlekem v podobě ztroskotané 
lodě dopravili zkřehlého trosečníka na 
břeh. 

V očích dětských hostů, jež právě 
v tuto chvíli měli to štěstí, že seděli 
v motorovém člunu záchranářů, svítily 
jiskřičky nečekaného zážitku. Komu se 
podaří zúčastnit se záchranné akce na 
hladině přehrady Olešná? 

Pro velký zájem veřejnosti se roz-
hodli členové oddílu tuto akci zopakovat. 
Takže pokud se chcete svézt po hladině 
přehrady Olešná v plachetnici lodní třídy 
Pirát nebo Optimist, či využít vlastních 
svalů a uchopit pádla oddílové pra-
mičky, zvýrazněte si v kalendáři datum 
25. 7. 2015. 

Všechny zájemce o tento sport či 
příznivce jachtingu srdečně zveme i na 
závody, jež se uskuteční na přehradě 
Olešná. Při mezinárodním „Interpo-
háru“ budou hladinu Olešné ve dnech 
7. až 9. srpna brázdit lodě lodní třídy 
Optimist, Laser, Evropa. Další závod 
„Olešná Regata“ se uskuteční o čtrnáct 
dnů později a to 22. – 23. 8. 2015. 

Bc. Jana Ručková

Pronájem sportovišť - Rezervace 
tenisových kurtů online - internetová 
adresa http://tjsokolpalkovice.cekuj.
net/ sekce „REZERVACE KURTŮ“, 

telefonicky - 605 456 882 (Jaroslav 
Čechmánek), 608 468 623 (Mgr. Petr 
Gřes), 728 335 287 (David Čechmánek).

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice
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Regionální soutěž CPP

V pátek 8. 5. 2015 se v krásném 
prostředí Kunčic pod Ondřejníkem usku-
tečnila regionální soutěž CPP „Medvědí 
stezka“ – závod v turistických dovednos-
tech a znalostech. 

Na trati dlouhé cca 3 km předváděli 
soutěžící své znalosti ze zdravovědy, 

kulturně poznávací č innosti, fauny 
a flory, vázání uzlů, orientaci mapy, práci 
s buzolou, hod na cíl a další. Po celou 
dobu nádherně svítilo sluníčko, takže se 
závod opravdu vyvedl.

Naše děti si vedly velice dobře. Domů 
přivezly 10 medailí. Do krajského kola 
postoupilo 8 hlídek. 

Krajská a republiková soutěž 
ve sportovní gymnastice

V neděli 26. 4. 2015 se uskutečnila 
v naší tělocvičně krajská soutěž ve 
sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-
nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, skončilo na 
3. místě (ze 7) a postoupilo do republi-
kové soutěže. 

V jednotlivcích se umístil Jan Pro-
vazník na 7. místě, Štěpán Zeman na 
11. místě a Filip Muroň na 16. místě.

V kategorii mladších žákyň II získalo 
složené družstvo, TJ Palkovice a TJ VP 
Frýdek-Místek, stříbrné medaile. Karolína 
Bužková se v jednotlivcích umístila na 
7. místě.

V republikové soutěži, která se usku-
tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třeboně, 
nás reprezentovali Karolína Bužková, Jan 
Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 
a Filip Muroň. V kategorii mladších žákyň 
se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 
se dvěma děvčaty TJ VP FM, umístilo na 
9. místě z 16 družstev. V jednotlivcích obsa-
dila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 
v kategorii mladších žáků obsadil 16. místo 
a společně se dvěma chlapci z Havířova 
vybojoval v družstvech bronzovou medaili. 
Filip Muroň obsadil 20. místo, Lukáš 
Kožuch 21. místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém hod-
nocení zvítězil a obhájil tak putovní pohár 
z loňského roku.

Martina Mertová 

Výsledky:
Starší žákyně III Hana Polášková, Kateřina Žváková 1. místo
   Alexandra Radová, Vendula Veselková 2. místo

Starší žákyně IV Anežka Sochová, Eva Irene Martinová 2. místo
   Anna Huďová, Eliška Kubalová 4. místo

Dorostenky  Kateřina Vyvialová, Zuzana Kunzová 1. místo
   Jana Bajtková, Michaela Žváková 3. místo
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Máme přebornice Moravskoslezského 
kraje – krajská soutěž CPP

V neděli 24. 5. 2015 se uskutečnila 
ve Slavkově u Opavy krajská soutěž CPP 
„Medvědí stezka“ – závod v turistických 
znalostech a dovednostech. Naši tělový-
chovnou jednotu reprezentovalo 18 dětí 
z oddílu Žlutý kvítek.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 
postoupily do republikového finále. Doros-
tenci Petr Bílek a Ladislav Merta zaběhli 
absolutně nejlepší čas celého závodu.

Hana Polášková a Kateřina Žváková 
v kategorii starších žákyň a Kateřina 
Vyvialová a Zuzana Kunzová v kategorii 
dorostenek se staly přebornicemi Morav-
skoslezského kraje.

Výsledky:
Mladší žáci II  Matěj Huďa a Eliška Ručková 4. místo

Starší žáci I  Ondřej Šnajder a Michal Vladimír Bužek 2. místo

Starší žáci II  Daniel Bareš a Jan Pělucha 5. místo

Dorostenci  Petr Bílek a Ladislav Merta 2. místo
   Dan Kunz a Jiří Bajtek 3. místo

Starší žákyně III Hana Polášková a Kateřina Žváková 1. místo
   Alexandra Radová a Vendula Veselková 4. místo

Starší žákyně IV Anežka Sochová a Eva Irene Martinová 4. místo

Dorostenky  Zuzana Kunzová a Kristýna Sasínová 1. místo

Blahopřejeme.         Martina Mertová

Mladší žáci  Matěj Huďa, Jan Linart 1. místo
   Vít Kubala, Kristýna Sasínová 3. místo

Starší žáci I  Michael Vladimír Bužek a Ondřej Šnajder 2. místo
   Vít Jakub Pavlas, Ochvátová Kristýna 4. místo

Starší žáci II  Daniel Bareš a Jan Pělucha 2. místo

Dorostenci  Petr Bílek, Ladislav Merta 1. místo
   Jiří Bajtek, Dan Kunz 2. místo
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Ukliďme si Palkovice

Sbor dobrovolných 
hasičů Palkovice ve spo-
lupráci s Obecním úřadem se připojil 
k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. 
Tento typ úklidových akcí již proběhl 
úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 
9 miliónů dobrovolníků. 

Sraz účastníků byl v sobotu 18. 4. 2015 
v 8 hodin před hasičskou zbrojnicí v Pal-
kovicích. I přes chladné a větrné počasí se 
nás sešlo 16, z toho 1 dítě. Rozdělili jsme 
se do skupinek po 2 - 3 osobách a vyrazili 
uklidit odpadky v okolí všech příjezdo-
vých komunikací do Palkovic a Myslíka, 

Dále jsme prošli prostran-
ství před Domem služeb 
a tě locvičnou. Celkem 
jsme sesbírali asi 1000 kg 

nejrůznějšího odpadu, 5 pneumatik 
a další zajímavé úlovky. Svoz a likvidaci 
odpadu zajistil obecní úřad. Celá akce 
byla díky pracovitým dobrovolníkům 
poměrně rychlá, trvala asi 5 hodin, 
což bylo v nevlídném počasí tak akorát. 
V příštím roce si úklid určitě zopakujeme 
a budeme rádi, pokud nás informujete 
o místech, na které je potřeba se zaměřit. 
Každý podnět bude vítaný!

Všichni zúčastnění se shodli na tom, 
že je až neuvěřitelné co všechno lidé 

Šipkaři postoupili do druhé ligy

V sezóně 2014/2015 hrál šipkový klub 
ROBINI Palkovice ve třetí lize Moravsko-
slezského kraje, kde šipkaři odehráli 
celkem 28 kol. Z toho 23 kol vyhráli 
a umístili se na druhém místě, díky kte-
rému postoupili do baráže. Baráž se hrála 
23. 5. 2015 v Havířově. Zde ROBINI 
vyhrál i s plným poč tem možných 

získaných bodů (15 z 15 možných bodů) 
a postoupili do druhé ligy. K tomuto úspě-
chu přispělo i útulné zázemí Hospůdky 
u Arnošta, kde tým odehrál všechny 
domácí zápasy. Tímto děkujeme panu 
Arnoštu Muchovi a všem, kteří náš klub 
podporovali. 

Za šipkový klub ROBINI Palkovice 
kapitán Martin Ručka

SDH Palkovice 

Bezpečné branky

Bezpečné branky jsou po čtyřech 
letech psaní projektů na granty u různých 
společností, konečně v Palkovicích na fot-
balovém hřišti.

V letošním roce byly pořízené z finanč-
ních prostředků Nadace OKD Srdcovka 
a využívají je především naši nejmenší 
fotbalisté. Jedná se o fotbalové branky 
z lehké bezpečné konstrukce, snadno pře-
nositelné i samotnými hráči.

Mgr. Petr Gřes
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Poznámka redakce: V naší vesnici je 27 míst na tříděný odpad (plasty, papír, sklo), 
4 místa na sběr oděvů, obuvi a hraček a 4 místa na sběr drobného elektrozařízení. 
Sběrný dvůr má otevřeno 2 x týdně, tak je opravdu s podivem, že lidé nevyužijí těchto 
možností a odhazují odpady po vesnici. Nejsou to samozřejmě jen občané naší obce, 
ale i projíždějící motoristé a návštěvníci. Přesto apelujeme na všechny, aby odpad 
dávali na určená místa. Určitě nechceme mít z naší obce smetiště. V uklizené vesnici 
se nám bude žít daleko lépe.

Zahrádkáři

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice
– „O pohár palkovické sjezdovky 
4. 7. 2015“

Sbor dobrovolných hasičů v Palko-
vicích Vás srdečně zve na XIII. ročník 
noční pohárové soutěže v požárním 
útoku O pohár palkovické sjezdovky 
„Memoriál Miloslava Menšíka“. Sou-
těž je současně čtvrtým kolem XI. ročníku 

Beskydské ligy. Akce se koná v sobotu 
4. 7. 2015 na sjezdovce v Palkovicích. 
Oficiální zahájení proběhne ve 21:30 hod. 
Soutěžit se bude v kategorii muži, ženy 
a poprvé letos uvidíte i kategorii 35+. Do 
areálu je možné přicházet již dříve, bude 
zde pro Vás připraveno občerstvení od 
19 hodin.

Těšíme se na Vás
Výbor SDH Palkovice

Zájezd do polských zahrad

V sobotu 16. 5. 2015 v 7 hodin ráno 
vyjel autobus plný účastníků za krásného 
slunečného počasí, které nás provázelo 
po celý den do Polska. Nejprve jsme 
vyrazili na trh do Polského Těšína, kde 
proběhly první nákupy. Poté všichni 
účastníci společně se skupinkou 6 dětí ze 
ZŠ Palkovice – účastníků soutěže Mladý 
zahrádkář – dojeli do Goczalkowic. Zde 

se nachází rodinná zahradní farma, kde 
od roku 1979 hospodaří rodina Kapias. 
Nabízí prohlídku zahradního parku, 
restauraci a prodejnu. Celý park je při-
způsoben celodennímu pobytu. Jsou tady 
altány, lavičky, stinné kouty a vše je při-
způsobeno volnému pohybu pro všechny 
- včetně osob se zdravotním postižením 
a pro rodiče s kočárky. 

Pak jsme vyjel i do Pisarzovic – 
zahrady Pudelek, kde pravidelně v květnu 

dokážou odhodit. Zapojit se do takovéto 
akce má určitě smysl, stále je co uklízet, 
takže budeme rádi, když se k nám příští 
rok připojíte.

Více informací o akci na www.uklid-
mecesko.cz, http://www.uklidmecesko.
cz/event/10409

Petra Opělová, SDH Palkovice
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Soutěž „Mladý zahrádkář“

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 proběhlo 
okresní kolo soutěže mladý zahrádkář, 
které pod záštitou svazu českých zahrád-
kářů organizovala paní učitelka Nováková 
z 5. ZŠ ve Frýdku-Místku. 

Ze ZŠ Palkovice se zúčastnili: Matěj 
Halata, Tereza Radová, Veronika Žíd-
ková, Eliška Ručková, Karolína Bužková, 
Nikola Kupčáková, Eliška Šotkovská, 
Anna Olejníková, Vendula Veselková 
a Adriana Polášková. Soutěž měla dvě 
části  - teoretická: test 30 otázek a prak-
tická, poznávací: 50 vzorků stromů, 
keřů, bylinek, plevelů a semínek. V první 

kategorii /4-6. třída/ vyhrála naše Ven-
dula Veselková z 5. třídy a postoupila 
do celostátního kola v Rakovníku, které 
se koná 12. - 13. 6. 2015. Blahopře-
jeme a držíme palce do celostátního 
kola!

Děkujeme všem dětem za výbornou 
reprezentaci.

Paní Libuši Kocichové patř í velké 
poděkování za úspěšnou přípravu žáků 
a jejich doprovod na soutěž a na zájezd 
do Polska. Také děkujeme za celoroční 
vedení kroužku 17 mladých zahrád-
kářů.

Lenka Žaarová 
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

Místní spolek Zahrádkářů poptává darem nevyužité suché WC - kadibudku pro 
potřebu využití v areálu zahrádkářů. 

Případnému dárci nabízí výměnou ovoce, zeleninu či další výpěstky dle domluvy. 

Kontaktní informace 
Ing. František Huška, tel.: 602 550 642, e-mail: hufra@seznam.cz

probíhá výstava azalek a rododendronů. 
Tato zahrada byla založena v roce 1976 
na rozloze 1 ha, nyní má již 10 ha a to 
včetně skleníků a prodejny. Specializují 
se na azalky, rododendrony, magnolie 
a vřesy.

Poslední zastávkou byl rybí dům v Cho-
těbuzi, kde jsme si prohlédli stálou výstavu 
sladkovodních ryb v 5 obřích akváriích 
o kapacitě 300 000 litrů vody. Viděli jsme 
tam ryby z našich řek a rybníků – kapry, 

štiky, sumce, karasy, amury, parmy 
a cejny. V menších akváriích pak byly 
k vidění různé akvarijní rybky. Všichni 
spokojeni jsme do Palkovic dojeli - 
rostlinami a kytkami plně naloženým 
autobusem asi v 17.30 hodin.

Děkujeme Mgr. Vladimíře Knollové 
a Mgr. Miroslavě Bednářové za přípravu 
programu. 

Lenka Žaarová 
za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích
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Senior klub

Senioři bilancují

Výbor Senior klubu děkuje touto ces-
tou vedení naší Základní školy za pozvání 
na slavnostní vernisáž výstavy ke školnímu 
projektu „Naši vojáci“. Úvodní beseda, 
vzpomínky v kruhu představitelů obce, 
leteckých hostů a nás občanů, zpestřila 
obsáhlou výstavu památek a dokumentů 
pa lkov ických legionářů, odbojářů 
a vojáků. My starší jsme vzpomínali 
a školní děti toto všechno jistě obdivovaly. 
Bylo to pěkné a účelné, i když pro paní 
učitelky jistě náročné. Děkujeme.

Členové Senior klubu mohli uvítat 
měsíc květen zvesela. Prvomájová, téměř 
devítikilometrová, vycházka za pozná-
ním nejbližšího okolí vedla do východní 
části naší vesnice. Přes místní část Kúty 
a památník amerického letce hledalo 
16 účastníků pramen říčky Hranečník. 
A našli ho. Trasa perfektní, pramen upra-
vený, voda poskytla potřebné občerstvení 
a přes pískovnu v Hodoňovicích nám 
pak trochu vzdálenější hospůdky Pohoda 
nabídla příjemné posezení.

Brzy nato, ve středu 20. května, jsme 
chtěli poznat krajské město Ostravu. 
Velký zájem byl o návštěvu Zoologické 
zahrady. Tamní cestu od plameňáků až 
ke kočkodanům jsme sice absolvovali pod 
deštníky, ale procházka alejí rozkvetlých 
rododendronů všechno vynahradila. 
Od papoušků k opicím, slonům, žira-
fám a medvědům nás zahřálo i sluníčko 
a provázelo nás celou zbývající dobu. Po 

obědě jsme si v odpoledních hodinách 
se zájmem prohlédli městečko Miniuni – 
34 modelů významných evropských sta-
veb v měřítku 1:25, makety historických 
automobilů, letadel a lodí, letiště Václava 
Havla v Praze, četné hrady, holandské 
větrné mlýny, 7 starodávných divů světa, 
ale i nádraží Ostrava – Střed a pohybu-
jící se Pendolino. Perlou, o které mnozí 
ještě neslyšeli, byl ostravský pohádkový 
orloj na přístavbě Divadla loutek, který 
hraje každou sudou hodinu. Krátce, ale 
zajímavě. To vše byla pro nás Ostrava 
neznámá.

V květnu ale nezahálela ani naše 
klubovní činnost. Počítačový kurz pod 
vedením Ing. Jiřího Bužka již poskytl 
od 16. dubna čtyři lekce. Má sice jen 
6 účastníků, ale lze tak lépe reagovat na 
jejich individuální požadavky. Místa je 
tam dost, ale snad příště (na podzim) se 
najdou další zájemci o zdokonalení práce 
s touto technikou.

Smutné bylo rozloučení s našimi 
dlouholetými členy – nejstarším členem 
panem Bořivojem Kubalou a obětavým 
panem Vladimírem Kulou. Budeme 
všichni vzpomínat. Čest jejich památce!

A co nás čeká?
Gratulaci posíláme k 30. květnu paní 

Miladě Zlé a v červnu paní Anně Stavi-
nohové. Oběma palkovickým občankám 
přejeme hodně zdraví, životní síly, radosti 
a pohody v rodinném kruhu.
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Zlatá svatba

Dne 24. 4. 2015 oslavili nádherné 
jubileum zlatou svatbu manželé Josef 
a Libuše Vantuchovi z Palkovic.

Jak zlaté kroužky na rukou se třpytí, 
tak krásné, ať je vaše společné žití. 
Svatební polibek, ať Vás po celý 
život hřeje. 

Do dalších let spo-
lečného života přejeme 
hodně zdraví, spokoje-
nosti a rodinné pohody. 

Za komisi KPOZ 
předsedkyně Karla Menšíková, Redakční 
rada Palkovických listů, rada a zastupi-
telstvo obce.

Foto na 2. straně obálky: Petr Šlachta

Blahopřejeme

Mnoho štěstí, 
neboť je krásné, 
mnoho zdraví, 
neboť je vzácné, 
mnoho lásky, 
neboť je jí málo
a mnoho všeho,
co by za to stálo.

V jarním měsíci dubnu oslavili své 
významné životní jubileum paní Marie 

Bednářová (98 let) a Vítězslava 
Fucimanová z Palkovic a pan Fran-
tišek Jurečka z Myslíku.

Květnové kvítky vykvetly na oslavu 
životního jubilea dvou našich spoluob-
čanek z Palkovic paní Drahoslavy 
Habrnalové (85 let) a Milady Zlé 
(85 let).

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

Společenská rubrika

Na středu 12. června plánujeme pěší 
výšlap přes oboru na Hukvaldy a na 
24. června chystáme tradiční smažení 
vaječiny ve Sportovně-kulturním a spo-
lečenském centru na Myslíku. Upřesňující 
informace o akcích podle našeho celo-
ročního plánu i akcích neplánovaných 
sledujte ve vývěsních skříňkách.

Na závěr chceme sdělit všem obča-
nům, že stále př ibíráme nové členy 
a zájemce o naše akce. Vždy nás potěší 
bohatá účast č lenů i neč lenů klubu 
a těšíme se na dobrou spolupráci se 
všemi.

Výbor Senior klubu Palkovice
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Diamantová svatba

Dne 16. 4. 2015 oslavili krásné výročí 
společného života diamantovou svatbu 
manželé Alois a Eva Vlkovi z Myslíku.

Není pravda, že láska časem slábne, 
pravá láska sílí a roste tím víc,
čím déle spolu manželé žijí.

Gratulujeme k vaší silné a pevné lásce, 
k vaší diamantové svatbě, která je toho 
důkazem.

Do dalších let společného života přejeme 
zdraví, lásku, štěstí a rodinnou pohodu. 

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

Rozloučili jsme se

Odešli od všeho, 
co měli rádi, 
nestačili nikomu 
sbohem dáti. 

Měsíc duben se smutně 
zapsal do myslí příbuzných 

a známých paní Silvie Kusé z Palko-
vic. 

V květnu nás navždy opustili pan Boři-
voj Kubala a Vladimír Kula z Palkovic. 

Upřímnou soustrast přijměte od 
redakční rady Palkovických listů, 
starosty, rady a zastupitelstva obce 
a KPOZ.

Jaro je v plném proudu 
a přede dveřmi léto. A my hub-
neme do plavek. Určitě nám 
k tomu pomůžou následující 
recepty, které jsou zdravé, 
chutné a také nízkoenerge-
tické. Ideální kombinace. První 
recept je na velice chutný 

a známý sýr, který si jedno-
duchým způsobem můžeme 
připravit doma. Druhý recept 
nám přináší v nepřeberné 
řadě bylin a léčivých rostlin 
chutnou a především zdravou 
alternativu k posílení našeho 
organismu.

Holky v akci

Domácí lučina

Budeme potřebovat kvalitní hustý 
bílý jogurt - např. Selský jogurt. Lučinu 
můžeme udělat jen z jogurtu, ale pokud 
ji chceme mít sametově smetanovou, při-
dáme ještě zakysanou smetanu.

Celkem jsem použila 500 g jogurtu 
a 180 g zakysané smetany.

Pokud použijeme smetanu, smícháme 
ji pečlivě s jogurtem. V této fázi můžeme, 
ale nemusíte, směs osolit. Pokud neoso-
líme, bude možno hotový sýr použít i na 
sladko. Množství soli nechám na vás, já 
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Recepty z černého bezu

Černý bez je léčivá rostlina, ze které 
lze připravit známe kosmatice (smažené 
květy), bezinkový sirup nebo po-
vidla.

Bezové květy obsahují řadu zdraví pro-
spěšných látek, například silice, třísloviny, 
glykosidy, organické kyseliny, vitamíny P 
a C. Pomáhají tak léčit nachlazení, zánět 
dutin, kašel i rýmu, snižují teplotu a stimu-
lují pocení. Používají se ale i při potížích 
s močovými cestami a ledvinami, odstra-
ňují plynatost a žaludeční nevolnost. Když 
je navíc zkombinujete s dalšími bylinkami, 
například s jitrocelem, hluchavkou, lipo-
vým květem, podbělem nebo diviznou, 
přidáte trošku medu a citronu, celkově 
posílíte obranyschopnost svého organi-
smu. Navíc si i pochutnáte.

Kosmatice 
Připravte si umyté a okapané květy 

černého bezu, 1/4 litru mléka, 2 vejce, 
špetku soli, 150 g hladké celozrnné 

mouky, olivový olej. Květy pořádně 
omyjeme a necháme okapat. Nůžkami 
odstříháme stopky. Z mléka, vajec, soli 
a mouky si připravíme těstíčko, necháme 
chvilku odstát a poté do něj namáčíme 
květy, které pak usmažíme z obou stran. 
Další variantou je, že stopku necháme, 
květy obalíme, usmažíme na té straně, 
kde není stopka, pak ji teprve odstřih-
neme a osmažíme na druhé straně. 
Kosmatice můžeme podávat se zelenino-
vým salátem nebo je lze pokapat medem, 
kakaem, dozdobit kousky ovoce a mít tak 
variantu na sladko.

prostě solila a ochutnávala. Dále si při-
pravíme čistou utěrku a sklenici, ideálně 
s víkem. Směs nalijeme do utěrky, kte-
rou před tím gumičkou připevníme na 
hrdlo sklenice. Z jogurtu (případně směsi) 
bude do sklenice odkapávat syrovátka. 
Celou sklenici vložíme do lednice. Po 
pár hodinách povytáhneme utěrku, aby 
se její spodní část nemáčela v odkapané 
syrovátce. Utěrka celá navlhne, a proto 
volné konce dáme na víčko sklenice, aby 
vám syrovátka neodkapávala do lednice. 

Druhý den je sýr hotový. Odkapanou 
syrovátku nevylévejte, můžete ji využít 
v kuchyni třeba na upečení chleba.
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Pátek    5. 6. 2015 – 19:30

Neděle    7. 6. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek  12. 6. 2015 – 19:30

Pátek  19. 6. 2015 – 19:30

Neděle  21. 6. 2015 – 17:00 (představení pro děti)

Pátek  26. 6. 2015 – 19:30

Program kina červen 2015 

Pátek 5. 6. 2015 - 19:30

Co jsme komu udělali
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým 

založením provinční milovníci staré 
dobré Francie, silně věřící katolíci a ve 
svém okolí patří mezi vážené občany. 

A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile 
a Ségolène a Laure. Při jejich výchově 
se vždy snažili uplatňovat spíše konzer-
vativní metody a snažili se jim vštípit 
ty správné hodnoty – tedy ty jejich. 
Dnešní doba ale Verneuilovy konfrontuje 
s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou 

Sirup z černého bezu 
Tento sirup je výborný při nachlazení 

a kašli. K jeho výrobě budete potřebovat 
40 ks květů černého bezu, 1 litr vody, 
1 kg třtinového cukru a citron.

Natrhané květy pořádně umyjeme 
a pak je ještě prohlédneme, jestli v nich 
není nějaký hmyz, který se tam rád scho-
vává. Můžeme květy na chvíli ponořit do 
vody, a pokud tam hmyz je, tak vyplave 
na povrch, kde ho můžeme lehce sebrat. 
Květy pak  zalijeme litrem vody, přidáme 
oloupaný, na plátky pokrájený citron 
zbavený jadérek a vše povaříme patnáct 
minut. Sundáme z plotny, přiklopíme 
pokličkou a necháme v chladu stát jeden 
den. Scedíme přes jemné sítko nebo 

plátýnko (květy pořádně vymačkáme), 
přidáme kilo třtinového cukru a vaříme 
do zhoustnutí. Za tepla plníme do skle-
niček, zavíčkujeme je a do vychladnutí 
převrátíme dnem vzhůru.

Povidla z bezinek (bezinky jsou plody 
černého bezu) 

Oprané a okapané bezinky proli-
sujeme a šťávu přecedíme do kastrolu. 
Přisypeme třtinový cukr, na 1 kg šťávy 
počítáme asi 170 g cukru. Vaříme za 
stálého míchání a během vaření sbíráme 
pěnu. Horká povidla plníme do sklenic, 
které zavíčkujeme. Bezinková povidla jed-
nak velmi dobře chutnají, ale účinkují také 
proti zácpě.
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podle jejich gusta, například s multi-
kulturní nebo náboženskou tolerancí 
a s podobnými dnešními výmysly. Přesto 
se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto 
změny chápat, i když jim mnohdy při-
pravují těžké životní zkoušky. A tak také 
museli postupně spolknout tři svatby, 
které rozhodně nebyly podle jejich ideál-
ních představ. První dcera si totiž vezme 
muslima, druhá Žida a třetí se vdává 
za Číňana. Zkuste si potom představit, 
jak vypadá v této sestavě velké rodinné 
setkání na Vánoce. Jedinou a poslední 
nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele 
mají u nejmladší dcery, která, haleluja, 
potkala Charlese, spořádaného katolíka. 
Jenže …

Komedie
Francie, 97 min, český dabing
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Medi Sadoun a další
Premiéra 23.10.2014
Na ČSFD hodnoceno na 78%

Neděle 7. 6. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Zvonilka a piráti
Ze světa Petra Pana př ichází do 

našich kin snímek Zvonilka a piráti, vel-
kolepé dobrodružství o Zarině, chytré 
a ambiciozní víle, která je ohromena 
neuvěř itelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. Když se kvůli svým 
odvážným nápadům dostane do potíží, 
uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, 

kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvo-
nilka se společně se svými přáteli musí 
vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu 
našli a společně pak zkřížili meče s ban-
dou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, 
ze kterého se má záhy stát legendární 
Kapitán Hook.

Animovaný/fantasy
USA, 78 min, český dabing
režie: Peggy Holmes
Premiéra 20.03.2014
Na ČSFD hodnoceno na 68%

Pátek 12. 6. 2015 - 19:30

Návrat blbého a blbějšího
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, 

kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, 
a změnilo se toho opravdu hodně – 
s výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, 
který nutně potřebuje novou ledvinu, 
dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho 
dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“, 
ve kterém se nachází od chvíle, co ho 
Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby 
svou dceru požádal o pomoc. Křížem 
krážem celou Amerikou v těch nejbi-
zarnějších dopravních prostředcích je 
jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně 
nemocné – kam nepochybně patř í – 
i na setkání těch nejinteligentnějších lidí 
světa. 

Komedie
USA, 109 min, původní znění s titulky
Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Hrají: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie 
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Holden, Kathleen Turner, Bill Murray 
a další
Premiéra 04.12.2014
Na ČSFD hodnoceno na 60%

Pátek 19. 6. 2015 - 19:30

Vejška
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se 

hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, 
kam přijímají jen pár vyvolených. Už jed-
nou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub 
Kohák) je nekompromisní. Na školu se 
hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do 
které se Kocourek bezhlavě zamiluje. 
Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, 
ale místo přednášek a seminářů ho zají-
mají jen spolužačky a rychlá auta. Zkoušky 
a zápočty řeší podvodem nebo úplatkem 
či pomocí svého vlivného otce (Jan Kraus). 
Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská) se 
dávno vzdala představy, že její syn bude 
studovat něco pořádného, zatímco paní 
Kolmanová (Ivana Chýlková) svého synka 
neustále vydržuje a hýčká. Oba kluky 
spojuje už od gymplu ilegální malování 
graffiti. Na pražských střechách, nádražích 
a v podchodech zažívají divoká dobrodruž-
ství. Při jedné noční honičce je Kocourek 
dopaden... 

Komedie
Česko, 2014, 85 min
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva 
Josefíková, Marie Kružíková, Zuzana 
Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, 
Ivana Chýlková a další

Premiéra 23.01.2014
Na ČSFD hodnoceno na 57%

Neděle 21. 6. 2015 - 17:00
(představení pro děti)

Ptačí úlet
Film Ptačí úlet je př íběhem dvou 

odvážných krocanů, kteří vymyslí ambi-
ciózní plán. Jejich misí je vrátit čas 
a zachránit sebe a další svého druhu od 
jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout 
vládní stroj času, vrátit se do sedm-
náctého století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, 
zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. 
Je to příběh dvou hrdinů a jejich šíleného 
pokusu změnit dějiny.

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný 
USA, 2013, 91 min, český dabing
Režie: Jimmy Hayward
Premiéra 31.10.2013
Na ČSFD hodnoceno na 58%

Pátek 26. 6. 2015 - 19:30

Sex v Paříži
Paříž. Láska. A samozřejmě francouz-

ské ženy: svobodné, nepředvídatelné, 
sofistikované a vášnivé. Rozhodly se 
svá tajemství odhalit a podělit se s nimi. 
Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, 
sexu a hlavně o tom, koho a co ženy 
chtějí.
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26. 6.  Beseda (16.00) a výstava „Místa architektonického vz(d)oru“ – kulturní dům
 do 21 hodin

27. a 28. 6.  Výstava „Místa architektonického vz(d)oru“ – kulturní dům 10.00 – 18.00

  4. 7.   SDH – noční soutěž – sjezdovka Palkovice

11. 7.  Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

22. 8.   XII. Obecní dožínky

Termínový kalendář

Komedie / Drama 
Francie, 2014, 116 min, český dabing
Režie: Audrey Dana
Hrají: Vanessa Paradis, Laetitia Casta, 
Isabelle Adjani a další

Premiéra 27.11.2014
Na ČSFD hodnoceno na 62%

Vstupné: 50 Kč, dětská představení 
30 Kč
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Omalovánka pro děti
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Omalovánka pro děti
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  Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské 
                               techniky v Brně 

          INFORMACE O ZÁJEZDU U PANA DALIBORA RADY   
                                     MOB. 725 054 039 
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 webTV • VoIP TELEFON • MOBIL

TTETNNRRETNTNI TNRTN EEI NN RINTERNET
 

10 Mb 295 K295 K

Rychlost 
p ipojení 

M sí ní 
platba 

v etn  

webTV  
WIFI ROUTER

20 Mb 395 K395 K

www.c2net.cz

(44 program )

558 111 111

350,- 

450,-

AKCE PROPALKOVICE

 • 10 let na trhu • p es 4000 spokojených zákazník  ve F-M a okolí



P A L K O V I C K É  L I S T Y

53

» Pomůžeme při výběru krbové vložky

Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín

Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů

Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

»

»

»

»

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

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

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

.www.nejenkrby.cz

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

NAVŠTIVTE NÁS

v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU

Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-731 352 674 obchod@nejenkrby.cz
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Svatební salón KamPet 
 

ihned k vyzkoušení kolekce 
přes 800 šatů: 
 

Svatební šaty 
Společenské a večerní šaty 
Plesové a maturitní šaty 
Šaty do tanečních 
Šaty pro družičky 
Pánské obleky 
Chlapecké obleky 
Závoje, bolerka, kabelky 
Kravaty, šátky, rukavice 
Kabelky, boty 
Plesové čelenky, korunky 
Karnevalové kostýmy 

 

Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty – 
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety, 
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky, 
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj. 
Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy, 
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie 
Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční, 
Silvestrovské,  Halloween aj.  
 

10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet! 
 

 
 

Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot    

Telefon: 558 437 797          Web, eshop: salon-kampet.cz 
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Vyhrály jsme „Velkou cenu ZOO 

Ostrava“

Na jaře vyhlásila ostravská zoologická 

zahrada soutěž na téma Chránění obrat-

lovci Č
R. Z naší školy se přihlásila dvě 

pětičl
enná družstva.  Celkem se zúčastni-

lo 179 družstev v I.
 kategorii (6. - 7. tř.) 

a 165 družstev v II.
 kategorii (8. a 9. tř.) 

z celého kraje. Mladšímu družstvu se 

postoupit mezi 10 nejlepších 

lké finále, kde se mělo
 

jejich do-

měla několik čás

záludné otázky

jsme dostávaly

počátku jsme

v tak velké k

A najednou 

ly. Za odmě

hý čas ve 

krmit, poh

to nezapo

jsme si ta

domů.“

PS.

lášková

pplk. Vlad

Nantla a pplk. Bohum

lota vojenských letadel mjr. Čest

divého. Všichni tito důsto
jníci dosud pra-

cují ve Svazu letců Č
R v Pří

boře. Se zá-

žitky ze zahraničních misí seznámil žáky 

IV. a VIII. tří
dy rotný Zdeněk Janečka.  

Ze všech besed děti 
zpracovávaly výstu-

py – napsaly krátký text nebo nakreslily 

obrázek.

Žáci VIII. tří
dy měli 

možnost v m
uzeu 

ve Frýdku-Místku zhlédnout v prosinci 

výstavu Českoslovenští legionáři v 
regio-

nu, v dubnu pak žáci VII. tříd
y expozice 

v Památníku 2. svět
ové války v Hrabyni 

a všich
ni žáci IV. – IX. třídy film s válečnou 

tématikou Tmavomodrý svět. 
V květnu se 

měli v
šichni žáci možnost prohlédnout si 

zblízka vojenská vozidla.

Další čá
stí projektu byla práce dětí 

doma nebo v hodinách ve škole. Žáci 

z IV. – VI. třídy zpracovávali písemně 

vypravování svých otců, strýců, dědeč-

ků nebo pradědečků,
 své práce někteří 

doplnili o kresbu s vojenskou tématikou 

nebo fotografiemi z vo
jny. Žáci VII. tří-

dy dostali za úkol vybrat si n
ěkolik slov 

z vojenské mluvy a vymyslet možnosti, co
 

by dané slovo mohlo znamenat.  Ze slov, 

která děti 
zaujala, byl sestaven test, jejž 

vypracovali všichni žáci od 4. třídy. Žáci 

VIII. a XI. tříd
y tvoři

li v hodinách české-

ho jazyka slohovou práci s vo
jenskou té-

matikou (úvaha o základní vojenské služ-

bě, vo
jácích z povolání a o užívání zbraní 

v armádě), dějepisu, občanské výchovy 

Do proj

naší školy, ale celé r

schůz
kách v dubnu si

zkoušet znalosti vo
je

ale i růz
ně u příbuz

věci spojené s válko

službou, povzpomí

na vojně, v
 kterém

tech. Z informací

vypracován celk

buzných součas

Vyvrcholení

va, umístěná 

jejíž sla
vnostn

2015 zúčastn

z obce a vši

zapojeni. K

vá kapela 

5. do 7. 5

zhlédnou

odznaků

žek, voj

z vojny

níci se

o naš

souč

test

co
vě
s

Pálení čarodějnic a stavění májky

Dne 30. 4. 2015 se uskutečnila akce 

Pálení čarodějnic a stavění májky ve vol-

nočasovém areálu za tělocvičnou. Pro 

rodiny s dět
mi byl přip

raven bohatý pro-

gram. Děti
 se mohly proletět na koštěti, 

namíchat kouzelný lektvar, vymyslet za-

říkávadla, ozdobit čarodějnici k večerní-

mu upálení a mnoho dalšího. Areál byl 

vyzdoben obrázky dětí MŠ a ZŠ. Platící 

účastníci vybírali formou hlasovacích líst-

ků ty nejhezčí, je
jich dětšt

í autoři byli poté 

obdarováni perníkovými čarodějnicemi 

a dárečky, které přive
zly moderátorky rá-

dia Helax. V kouzelné maringotce a ča-

rodějné chýši bylo občerstvení v podobě 

hotdogů, grilovaných klobásek, muffinů a
 

palačinek s čokoládou a džemem. V pod-

večer místní hasiči a další muži postavili 

májku, kterou ozdobily děti v
 rámci jedno-

ho soutěžního úkolu. Májka samozřejmě 

byla ze čtvrtku na pátek hlídána a to sa-

motným panem místostarostou.

Vítá

Obecní úřad připrav

ní vítání občánků do života v ne

17. května. Neděle byla zalitá sluncem, 

které jakoby chtělo být dobrou předzvěs-

tí děn
í tohoto dne. Před půl j

edenáctou 

se zača
li do sálu pod Habešem scházet 

- 11

lo vystoupení M

a básniček pod vedením

Hany Praussové a Markéty Vyvialové
miminke

ce 2015 je Elen Sch

se 13. 3. 2015 v 8.03 hodin, 

260 g, měř
ila 48 cm.

ičům Kateřině
 a Janovi jsem pře-

ytičku a dárek pro Elenku.

e skvělá zprávička, 

na svět 
přišla

 holčička.

lá očka, jemné vlásky 

důkazem vaší lásky.

Milý tatínku a maminko,

máte krásné miminko. 

Ať je vaše holčička,

krásná jako růžička. 

Ať Vám štěst
ím jenom kvete, 

láskou na ní nešetřete.

Zdravíčka mu přejeme moc

a vám klidnou každou noc.

Blahopřejeme. Za komisi KPOZ 

předsedkyně Karla Menšíková, Redakč-

ní rada Palkovických listů,
 rada a zastu-

pitelstvo obce.

Foto na 2. straně obálky: Petr Šlachta

h

stele sv. 

ční kon-

virtuose, 

na Raka v 

ak. V tom-

je společně 

ějem. V do-

pili umělci v 

posluchači byli 

er pak proběhl 

O tuto akci byl 

ze strany našich 

zaplněný kostel. 

čů vyslechlo nád-

y z více žánrových 

kytaru upravené sa-

Rakem i jeho synem 

sobivé bylo také oso-

interpretů, které bylo 

dlouhým potleskem. 

í posluchači dojem, 

í e strun-

terpretačním mistrovstvím a absolutním 

splynutím interpreta a skladatele v jedné 

osobě, s 
duší hudby. Oba umělci 

dokázali 

své posluchače strhnout nejen hudbou, ale 

také vtipně doprovázeným slovem, které 

dokreslovalo tu nádhernou komorní at-

mosféru. Jeho syn Jan-Matěj určitě n
ebyl 

ve stínu svého slavného otce a svou hrou 

dokazoval každým akordem, že jablko ne-

padlo daleko od stromu. Jeho interpretace 

známých písní z vynikající autorské dílny 

Jaroslava Ježka, Janem-Matějem brilant-

ně upravené pro sólovou kytaru, nám na-

bídlo nezapomenutelný umělecký zážitek. 

Těžko se to popisuje slovy, to se prostě 

musí zažít! A když jsme u toho jablka - 

v sakristii 
kostela během koncertu trá-

vil svou dlouhou chvíli jejich pětile
tý syn 

a vnuk, který mi na logickou otázku: „zda 

už hraje na kytaru“ pohotově vyrazil dech 

svou odpovědí: „já budu hrát na piano, ky-

tara mě n
ebaví“. Tento benefiční koncert 

se konal ve spolupráci Charity Frýdek-Mís-

tek a Obce Palkovice za přisp
ění dalších 

sponzorů, kterými byli: Huisman, Sky Pa-

Modrá Labuť, Ing. Aleš Pustka. 

Obce Palkovice a Myslík vzpomína-

ly

„Pátý květen zůstane navždy pro 

naše obce Palkovice a Myslík nezapo-

menutelným svátkem, dnem počátku 

svobody, osvobození od hrůz, útlaku 

ponížení, dnem porážky fašistick
ých 

okupantů, ale i dnem oslav a vděčnosti 

našim osvoboditelům – vojákům Rudé 

armády.“ Těm
ito slovy za doprovodu živé 

hudby, kapely Palkovjanky, zahájil sta-

rosta obce pan Radim Bača pietní akty 

u památníků osvobození v obou částech 

obce u příležitostí oslav 70. výročí u
kon-

čení druhé světové války i vzpomínky 

popravených a umučených spoluobčanů, 

padlých rudoarmějc
ů i amerického letce 

za svobodu v nejničivějš
í válce dějin

. 

Jeho slovům však předcházely boho-

služby, nejdříve v neděli 3
. 5. v kapli na 

Myslíku, kterou sloužil ko
zlovický pan fa-

rář Stanislav Kotlář. N
ásledně pak v  pon-

dělní podvečer v ko
stele sv. J

ana Křtite
le 

v Palkovicích
, kterou sloužil místní pan 

farář Bronislav Wojnar. Obě tyto mše sva-

té byly odsloužené velice procítěně
 k vý-

znamu událostí, které se nejen u nás, ale 

v celé Evropě odehrály za druhé světo
vé 

války. Po bohoslužbách oba kněží d
opro-

vodili přít
omné občany a krojované hasiče 

k položení věnců k památníkům války, kde 

se všichni společně 
pomodlili a za doprovo-

du kapely i zazpívali Českou národní hymnu 

„Kde domov můj
.“ Následně sta

rosta obce 

přednesl vzpomínkové projevy (jejich obsah 

na jiném místě tě
chto listů) 

a za tónů sir
én 

minutou ticha uctili př
ítomní občané památ-

ku všech obětí vá
lky i díků, že

 zde žijeme již 

70 let v pokoji, svobodě a míru. 

Zapomínat nelze, prostě už proto, že 

hto hřbitovech jsou pohřbení 

symbolicky, kteří 

i svobo-

Snad těchto pár napsaných řádků či 

vět, p
řispěj

e k zamyšlení i vět
šímu zájmu 

veřejnosti tře
ba již v l

étech následujících.

Po ukončení pietních aktů následova-

ly neformální besedy, vzpomínky i vyprá-

vění, nescházelo ani drobné pohoštění.

Oslavy 70. výročí u
končení II. sv

ěto-

vé války, byly zakončeny v úterý 5. květ-

na v kinosále kulturního domu besedou 

s vojenským historikem plk. Petruželou 

na téma ostravsko-opavská operace, 

osvobození Frýdecko-Místecka i Palko-

vic. Na závěr besedy byl promítnut film
 

„Tmavomodrý svět“
.
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Manželé Vantuchovi - zlatá svatbaManželé Vantuchovi - zlatá svatba

Pietní vzpomínka při příležitosti 70 let od ukončení II. sv. válkyPietní vzpomínka při příležitosti 70 let od ukončení II. sv. války

Koncert Štěpána Raka a jeho syna MatějeKoncert Štěpána Raka a jeho syna Matěje
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Zájezd zahrádkářů a školního zahrádkářského kroužku do PolskaZájezd zahrádkářů a školního zahrádkářského kroužku do Polska

Vendula Veselková - vítězka Bio olympiády Vendula Veselková - vítězka Bio olympiády 
a okresní soutěže Mladý zahrádkářa okresní soutěže Mladý zahrádkář

Vítězky soutěže - Velká cena ZOO OstravaVítězky soutěže - Velká cena ZOO Ostrava

Vernisáž výstavy - Naši vojáciVernisáž výstavy - Naši vojáci

Pálení čarodějnicPálení čarodějnic



ornice Moravskoslezské-

rajská soutěž C
PP

24. 5. 2015 se uskutečnila 

ě u Opavy krajská soutěž CPP 

stezka“ – závod v turistick
ých 

h a dovednostech. Naši tělo
vý-

jednotu reprezentovalo 18 dětí 

Žlutý kvítek.

Naši závodníci zabojovali a 4 hlídky 

postoupily do republikového finále. Do-

rostenci Petr Bílek a Ladislav Merta za-

běhli absolutně n
ejlepší čas celého závo-

du.
Hana Polášková a Kateřina Žváko-

vá v kategorii sta
rších žákyň a Kateřina 

Vyvialová a Zuzana Kunzová v kategorii 

dorostenek se staly přebornicemi Morav-

kovice

volných hasičů 
Palkovi-

ci s O
becním úřadem se 

republikové akci „Ukliďme 

o typ úklidových akcí již 

ěšně 
ve více jak 100 zemích 

miliónů dobrovolníků. 

stníků byl v sobotu 18. 4. 2015 

před hasičskou zbrojnicí v Pal-

přes chladné a větrn
é počasí se 

16, z toho 1 dítě. Rozdělili
 jsme 

upinek po 2 - 3 osobách a vyrazili 

odpadky v okolí všech příjezdových 

nikací do Palkovic a Myslíka, Dále 

prošli prostranství před Domem 

b a tělocvičnou. Celkem jsme sesbí-

00 kg nejrůzně
jšího odpadu, 

í zajímavé úlov-

ajistil 

obecní úřad. Celá akce byla díky pra-

covitým dobrovolníkům poměrn
ě 

rychlá, trvala asi 5 hodin, což bylo 

v nevlídném počasí tak akorát. V příští
m 

roce si úklid určitě z
opakujeme a budeme 

rádi, pokud nás informujete o místech, 

na které je potřeba se zaměřit.
 Každý 

podnět bude vítaný!

Všichni zúča
stněn

í se shodli na tom, 

že je až neuvěřite
lné co všechno lidé do-

kážou odhodit. Zapojit se do takovéto 

akce má určitě s
mysl, stá

le je co uklízet, 

takže budeme rádi, když se k nám příšt
í 

rok připojíte.

Více informací o akci na www.uklid-

mecesko.cz, 
http://www.uklidmecesko.

cz/event/10409

Petra Opělová, SDH Palkovice

čné

ní projektů na g

ostí, konečně 
v Palkovicí

vém hřišti
.

etošním roce byly pořízené z finanč-

prostředků Nadace OKD Srdcovka 

užívají je především naši nejmenší 

alisté. Jedná se o fotbalové branky z 

ké bezpečné konstrukce, snadno pře-

sitelné i samotnými hráči.
Mgr. Petr Gře

s

Krajská a republiková soutěž 

ve sportovní gymnastice

V neděli 2
6. 4. 2015 se uskutečnila 

v naší tělocvičně 
krajská soutěž ve 

sportovní gymnastice. Naši tělovýchov-

nou jednotu reprezentovaly 4 děti.

Družstvo mladších žáků, sk
ončilo na 

3. místě (z
e 7) a postoupilo do republiko-

vé soutěže. 

V jednotlivcích se umístil Jan Pro-

vazník na 7. místě, Štěpán Zeman na 

tě a Filip Muroň na 16. místě.

V

žené družstvo, T

-Místek, stříb
rné medaile. K

vá se v jednotlivcích umístila na 7. mí

V republikové soutěži, k
terá se usku-

tečnila 15.–17. 5. 2015 v Doubí u Třebo-

ně, nás reprezentovali Karolína Bužková, 

Jan Ryška, Jan Provazník, Lukáš Kožuch 

a Filip Muroň. V
 kategorii mladších žákyň 

se družstvo, ve kterém soutěžila Karolínka 

se dvěma děvča
ty TJ VP FM, umístilo na 

9. místě z 
16 družstev. V jednotlivcích

 ob-

sadila Karolínka 19. místo. Jan Provazník 

v kategorii mladších žáků obsadil 16. místo 

a společně 
se dvěma chlapci z H

avířova 

vybojoval v družstvech bronzovou medaili. 

Filip Muroň o
bsadil 20. místo, Lukáš Ko-

žuch 21. místo a Jan Ryška 14. místo.

Moravskoslezský kraj v celkovém 

hodnocení zvítězil 
a obhájil tak putovní 

pohár z loň
ského roku.

Martina Mertová 
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Brigáda na tenisových kurtechBrigáda na tenisových kurtech

Ukliďme Česko - SDH PalkoviceUkliďme Česko - SDH Palkovice

SG republika - Honza Provazník 3. místoSG republika - Honza Provazník 3. místo

Medailisté z krajské soutěže CPPMedailisté z krajské soutěže CPP

04/2015Obecního úřadu v Palkovicích
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