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Úvodní slovo redakční rady
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Vážení občané obou částí naší obce, 
dovolujeme si vám nabídnout 5. vydání Pal-

kovických listů. Nastala doba prázdnin a dovole-
ných, ale to se v žádném případě nesmí odrazit 
na vydání listů. I tentokrát vám přinášíme užiteč-
né informace nejen z úřadu, ale i zprávy od stá-
lých dopisovatelů. Událo se toho opět poměrně 
dost a jsme za to moc rádi. Věříme, že se listy sta-
nou vaším prázdninovým společníkem. Chtěli by-

chom vás také pozvat na nejbližší akce v měsíci sr-
pnu a září. Je moc dobře, že se umíme společně 
scházet v hojném počtu na různých akcích v obou 
částech naší obce. Pivní a gulášové slavnosti toho 
byly důkazem. Více informací najdete v termíno-
vém kalendáři na konci. Přejeme vám pevné zdra-
ví a hodně klidných a pohodových nadcházejících 
dnů. 

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa.
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Slovo starosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
čtyři roky odvál čas a je tu poslední řádné vy-

dání Palkovických listů v tomto volebním období. 
Neskutečně rychle to uteklo a ani jsem se nenadál 
a stal se ze mne nejstarší člen Rady obce. Když jsem 
si to uvědomil, abych řekl pravdu, trošku mne to za-
razilo. Nedá se nic dělat, čas je jediný spravedlivý, 
který měří každému stejně. 

Chci alespoň v krátkosti zhodnotit poslední čtyři 
roky. Podařilo se nám navázat na připravené pro-
jekty z minulých období a to tak, že jsme hned 
v prvním roce získali dotace na přestavbu hasičár-
ny. Další dotace jsme získali na chodník z centra 
obce směr Frýdek-Místek a následně přišly peníze 
na chodník z Myslíku směrem do Kozlovic a koneč-
ně na dostavbu chodníku „U Tomisa“ a „U Myšáka“. 
Samostatnou kapitolou je systematické odkanali-
zování obce. Za poslední čtyři roky jsme zakopa-
li do země cca 13 km kanalizačních trubek. Stavba 
to byla dosti složitá již od samého začátku. Jenom 
příprava a získávání dotací nám trvalo skoro 8 let. 
V současné době je dílo dokončeno a chystáme 
kolaudaci stavby. Opravy komunikací po této stav-
bě vyhrála firma Alpine, která se v současné době 
potýká s vážnými existenčními problémy. I když se 
o těchto jejich problémech šušká již delší dobu, vý-
běrové řízení firma vyhrála. Bohužel zákulisní infor-
mace a obyčejný rozum tu nemá co dělat. Je třeba 
se chovat transparentně, tak jak je nám často při-
pomínáno, no a proto se závěrečná fáze oprav po-
vrchů komunikací, na kterou se všichni tak těšíme, 
velmi dramaticky protahuje.

Konečně se nám podařilo zrekonstruovat vchod 
do budovy Obecního úřadu a vytvořit tím bezbarié-
rový přístup do celé budovy. Měníme okna a opra-
vujeme fasádu na budově č. p. 414, rekonstruujeme 
budovu, kde je obchod Jednoty a začali jsme rozši-
řovat dětské hřiště a realizovat poslední etapu tělo-
cvičného areálu. V letošním roce věřím, že získáme 
stavební povolení na chodník od fotbalového hřiště 
směr Podhůří až k chlebovickým rekreačním cha-
tám a na Myslíku se snad domluvíme s majiteli po-
zemků, aby nás pustili s chodníkem až do Kozlovic.

Dále jsme opravili opěrnou zeď pod hřbitovem 
a současně vybudovali parkoviště u hřbitova. Na My-
slíku byla dokončena oprava Kaple i s „márnicí“, které 

jsou v majetku obce. Také jsme opravili sochy sv. Bar-
bory a sv. Jana Nepomuckého, které jsou kulturními 
památkami. Myslím si, že jsme za poslední roky pa-
mátkám spjatým s církví a samozřejmě i se hřbitovy 
poměrně dost věnovali a nikdo nemůže říct ani půl 
slova, že bychom udělali nějaký krok, který by se ne-
slučoval s dobrými mravy vůči těmto památkám. To 
zde nezmiňuji dotace, které každoročně zastupitel-
stvo schvaluje na opravy kostela a fary.  Proto se mi 
zdá trochu přehnaná „kampaň“ proti stavbě komu-
nitního centra vedle hasičárny na místě stávajícího 
starého domu č. p. 44. Naší snahou je zde vytvořit 
klidné místo, které bude sloužit jak k odpočinku, tak 
ke kulturním a společenským aktivitám plně respek-
tujícím sousedství hřbitova a kostela. 

Pokud získáme vaší důvěru i v následujícím ob-
dobí, tak jednou z priorit bude dobudování repre-
zentativního centra obce, o kterém se v Palkovicích 
už hovoří bezmála 40 let. Víme, že na Myslíku a už 
i v Palkovicích je pomalu potřeba řešit vydláždě-
ní hřbitovů a hlavně v Palkovicích bude nutné za-
čít řešit jeho rozšíření anebo naplánovat vybudová-
ní nového hřbitova někde mimo centrum. Ať svo-
je úvahy nekončím zrovna hřbitovy, nemohu zapo-
menout na další rozšiřování kapacity školy a školky.

Váženi přátelé, mohl bych o naší práci napsat 
ještě alespoň dvě stránky, ale myslím si, že to co 
jsem napsal, pro dnešek stačí. Kdo chce naší prá-
ci vidět, tak ji vidí téměř na každém kroku, a kdo 
to nechce, tak mu nepomůže ani pět popsaných 
stránek. Vážení spoluobčané, dovolte, abych po-
děkoval všem svým spolupracovníkům na Obec-
ním úřadě, pracovníkům technického zabezpeče-
ní, všem organizátorům a spoluúčastníkům kultur-
ních a sportovních akcí, samozřejmě nemohu za-
pomenout na kolegu místostarostu, radní a zastu-
pitele. Vážení přátele, ze mne a ani z místostarosty 
nikdy nebudou klasičtí úředníci, kteří budou sedět 
v saku a kravatě za svými stoly na Obecním úřadě, 
ale velkou snahu a chuť pracovat nám nikdo nemů-
že upřít. To, že se naše vesnice rozvíjejí, musí uznat 
i ti největší škarohlídi.

Milí Palkovjané a Myslikovjané, bylo mi ctí vést 
obec a společně s vámi z té naší dědiny vytvářet 
moderní místo pro bydlení. 

Váš starosta Radim Bača
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Slovo místostarosty

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto slovo vzniká uprostřed prázdnin v době 

vrcholící stavební sezóny, a jelikož těch staveb je 
nyní současně snad historicky nejvíce, rád bych 
zde provedl krátkou rekapitulaci.

Jednou z hlavních staveb letošního roku je 
právě probíhající letní etapa oprav místních ko-
munikací (viz přiložená schémata). I přes úvod-
ní prodlení při předání staveniště zhotoviteli se 
snad opravy během srpna naplno rozjedou a brzy 
v naší obci budou opravy téměř všechny místní 
komunikace. 

Další velkou stavbou je dostavba tělocvičny, 
která byla zahájena poklepem na základní kámen 
dne 28. 7. v rámci Mezinárodního fotbalového tur-
naje. Nová část tělocvičny by měla být hotova do 
deseti měsíců. V budově bude čtvrtý cvičební sál, 
fotbalové šatny, klubovny, veřejné WC a taktéž 

nový hlavní vchod. Součásti stavby je také revita-
lizace fasády současné tělocvičny a oprava stře-
chy. Podoba nové přístavby je zřejmé z přilože-
ných pohledů. 

Aktuálně byla dokončena oprava schodů 
a rampy k prodejně potravin Coop, následně byla 
zahájena oprava fasády prodejny. Díky ní získá 
prodejna nový současný vzhled, na který budou 
navazovat nové žulové povrchy okolo prodejny. 
Více můžete vidět také na přiložené vizualizaci. 

Čtvrtou velkou stavbou je hřiště za tělocvičnou, 
které se pomalu blíží dokončení. Z důvodu velké-
ho počtu dodavatelů dílčích částí a jejich koordi-
nace bude hřiště sice slavnostně otevřeno v rámci 
Obecních dožínek, reálně bude přístupno veřej-
nosti až po té, co zakoření tráva, tj. někdy ke kon-
ci září. Na přiložené fotografi i je stav výstavby ke 
konci července. 
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Opravou také prochází fasáda bytového domu 
č. p. 414 vedle školy. Součástí této akce byla 
i úprava a zkulturnění prostranství kolem beze-
jmenného potoka mezi domem a školou. Cílový 
stav je opět vidět na přiložené vizualizaci. 

Během srpna také snad začne stavba nové láv-
ky pro pěší v lokalitě U Kubalů, která bude posta-
vena na místě původních základů mostu. Předpo-
kládanou polohu lávky je možno vidět na přilože-
né vizualizaci. Na tuto akci také bude navazovat 
revitalizace pomníku padlých u kulturního domu. 
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Mezi další drobné akce 
realizované v létě patří do-
stavba chodníku od zastáv-
ky Tomis směrem ke ško-
le, modernizace autobuso-
vých zastávek včetně mo-
biliáře a drobně úpravy 
v místech oprav místních 
komunikací. 

Pevně věřím, že vám 
tento souhrnný přehled ob-
jasnil veškeré stavební akce, 
které významně zlepšují 
vzhled naší obce a přináše-
jí nové služby a výhody pro 
nás všechny. Přejí vám pěk-
ný zbytek léta. 

Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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Usnesení

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 11. 7. 2018 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 11. 6. 2018.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Kateřina Loudátová a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Aleš Kubala
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Vyloučení účastníků zadávacího řízení Therm, spol. r. o., Stavos Stavba a. s. a Strojírny a stavby Třinec, 

a. s. z účasti v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu 
v Palkovicích z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.

5. Výběr vítězného dodavatele Staseko Plus s. r. o. na zhotovení veřejné zakázky Dostavba tělocvičny 
ve sportovním areálu v Palkovicích na základě stanovených kritérií.

6. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. o. na akci Dostavba tělocvičny 
ve sportovním areálu v Palkovicích a pověřuje starostu obce Palkovice jejím podpisem.

7. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Zdeňkem Mičulkou ve věci pro-
deje pozemku p. č. 2393/19 o výměře 39 m2 dle Geometrického plánu č. 2072-41/2018 vyhotove-
ného společností GIS-STAVINVEX a.s.

8. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Zdeňkem Mičulkou ve 
věci směny pozemku pozemků parc. č. 2393/14 orná půda o výměře 2 245 m2 za pozemek parc. 
č. 2393/16 orná půda o výměře 1 122 m2 dle Geometrického plánu č. 2040-133/2017 vyhotoveného 
společností GIS-STAVINVEX a.s. vše k. ú. Palkovice.

9. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Františkem Štěpánem a Vio-
lou Štěpánovou ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1550/3 označenou pod dílem „b“ o výměře 
27 m2 dle Geometrického plánu č. 2013-25/2017 vyhotoveného Ing. Jaromírem Lipusem.

10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Karlem Milatou a Ing. Ľubi-
cou Milatovou ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1550/28 o výměře 37 m2 dle Geometrického 
plánu č. 2013-25/2017 vyhotoveného Ing. Jaromírem Lipusem.

11. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Danielem Pavlechem a Rado-
mírou Pavlech ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1550/27 o výměře 24 m2 dle Geometrického 
plánu č. 2013-25/2017 vyhotoveného Ing. Jaromírem Lipusem.

12. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Evou Samelovou ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 1550/3 označenou pod dílem „a“ o výměře 45 m2 dle Geometrického plánu 
č. 2013-25/2017 vyhotoveného Ing. Jaromírem Lipusem

13. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Jaroslavem Vlčkem a Marcelou 
Vlčkovou ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1550/3 označenou pod dílem „c“ o výměře 28 m2 
dle Geometrického plánu č. 2013-25/2017 vyhotoveného Ing. Jaromírem Lipusem.

14. Záměr koordinovaného postupu s Bc. Vladislavou Tabachovou a Ing. Robertem Tabachem ve věci 
společného postupu při zástavbě pozemku u SKSC na Myslíku.

15. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2018.
16. Záměr vyhlášení výběrové řízení na dodavatele stavebních prací Komunitního centra v Palkovicích.

V Palkovicích dne: 11. 7. 2018

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

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se budou ko-

nat v pátek 5. října 2018 a v sobotu 6. října 2018. 
V obci budou stejně jako v předchozích letech 
3 volební okrsky – sídlo volebních okrsků č. 1 a 2 

(pro občany části obce Palkovice) bude ve školní 
jídelně ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287, a síd-
lo volebního okrsku č. 3 (pro občany části obce 
Myslík) bude v SKSC na Myslíku, Myslík č.p. 118.

Plánujete volit ve volbách do obecního zastupitelstva?
Vážení spoluobčané, jak určitě víte, dne 

5. a 6. 10. 2018 se uskuteční volby do obecní-
ho zastupitelstva, kdy budete mít možnost volit 
své zastupitelé i v Palkovicích. Každý může volit 
v té obci, kde má své trvalé bydliště. Pokud jste 
se do Palkovic nebo na Myslík přistěhovali a ne-
máte zde doposud trvalé bydliště, přesto byste 
chtěli život v naší obci svým hlasováním ovlivnit,  
 

doporučujeme provést změnu trvalého bydliště 
ideálně nejpozději do konce září. 

Změnu trvalého bydliště lze provést vždy 
v pondělí a středu v čase 7-11 a 12-17 hodin. 

Kromě práva volit má trvalé bydliště v Palko-
vicích řadu dalších výhod. Zejména jde o zvý-
hodnění při zápisu do mateřské školy, možnost 
žádat o příspěvek na údržbu nemovitostí apod. 

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

Upozornění pro politické strany, hnutí a další volební uskupení
Ve dnech 5. a 6. října letošního roku se bu-

dou opět po čtyřech letech konat volby do za-
stupitelstva naší obce. V redakční radě jsme se 
domluvili, že připravíme speciální vydání vo-
lebního čísla Palkovických listů (nad rámec 
pravidelných vydání PL). Všechny politické stra-
ny, hnutí a volební uskupení, které chtějí do 
obecního zastupitelstva kandidovat, mají mož-
nost (nikoliv právní nárok) v tomto speciálním 
čísle představit svůj volební program a své kan-
didáty. Vaše příspěvky nebudou žádným způ-
sobem upravovány nebo kráceny a budou zve-
řejněny v původním znění tak, jak je obdržíme 
do redakční rady. Z technických důvodů dochá-
zí k prodloužení doby, do které můžete posílat 
své příspěvky. Příspěvky v maximálním rozsahu 

3 stránek formátu A4 zasílejte v novém termí-
nu nejpozději do pondělí 13. 8. 2018 včetně 
(oproti původnímu termínu 31. 7.) na redakční 
e-mail: mmertova@palkovice.cz . Pokud budou 
součástí textu také jakékoliv fotografie (což je 
možné), je nutné tyto mít vložené a zformáto-
vané (velikost) v textu volebního příspěvku tak, 
jak si to představuje autor a zároveň je nutno 
každou fotografii zaslat samostatně v elektro-
nické verzi (např. ve formátu jpg) výhradně na 
redakční e-mail. 

Příspěvky, které nesplní výše uvedené po-
žadované podmínky nebo později doručené 
příspěvky, nemohou být z technických důvo-
dů zveřejněny.



5/2018

10

Vedení obce se dlouhodobě snaží o obnovu 
alejí a krajinných prvků v naší obci. Proto v roce 
2016 se uskutečnila první etapa výsadby ovocných 
alejí v lokalitách Podhůří a Kuty. Letos na podzim 
se uskuteční druhá etapa výsadby, kdy stromy bu-
dou vysazeny zejména v lokalitách Kuty, Rozsušky, 
Podhůří a také směrem k Olešné. 

Z části se jedná o návrat krajinných prvků, kte-
ré byly zrušeny v době kolektivizace, z části pak 
o novou výsadbu, která je pro českou krajinu ty-
pická. Jelikož si myslíme, že právě tato kultur-
ní krajina dotváří velmi vhodně celé prostředí, ve 
kterém žijeme, chtěli bychom podpořit v pořadí 
již třetí etapu výsadby původních ovocných dře-
vin v naší obci. V současné době se opět nabízí 
možnost k tomuto využít dotace z Evropské unie.

Proto vedení obce přichází s předběžnou na-
bídkou na zajištění bezplatné výsadby těchto dře-
vin v katastru Palkovic a Myslíku. Pokud máte zá-
jem o výsadbu na svém pozemku (tj., musíte 
být jeho vlastníkem), kontaktujte mne prosím na  
e-mailu mistostarosta@palkovice.cz nebo pro-
střednictvím podatelny OÚ nejpozději do konce 
srpna 2018. Vaše žádost by měla obsahovat vaše 
identifikační a kontaktní údaje ( jméno, adresa, te-
lefon a e-mail), seznam pozemků, kde by měla vý-
sadba proběhnout, popis požadovaných druhů 
ovocných stromů a jejich množství. Všechny po-
žadavky následně budou vyhodnoceny, a pokud 
vyhoví dotačním podmínkám, budou zařazeny do 

projektu výsadby. Zájemce o výsadbu musí splnit 
tyto podmínky:
1) Výsadba může být tentokrát realizována mimo 

i uvnitř zastavitelného území obce dle územní-
ho plánu.

2) Podporována je zejména liniová a skupinová 
výsadba dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy, 
břehové porosty, remízy), založení nebo obno-
va krajinného prvku.

3) Pozemek, kde bude výsadba realizována, ne-
smí být po dobu 20 let oplocen a musí být vol-
ně přístupný. Taktéž výsadba musí na něm zů-
stat minimálně po dobu 20 let.

4) Prioritně jsou podporovány původní ovocné 
druhy (slivoně, jabloně, hrušně, třešně apod.), 
v rámci zastavitelného území obce i neovoc-
né stromy. Není podporována výsadba sadů 
a ovocných zahrad.

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

Třetí nabídka výsadby krajinných struktur 
– stromořadí v naší obci 

Prodej nepotřebného movitého majetku

Obec Palkovice prodává níže uvedený nepo-
třebný majetek. Prodej se uskuteční obálkovou 
metodou. Své nabídky můžete odevzdat na po-
datelně Obecního úřadu v Palkovicích ve dnech:

pondělí 27. 8. 2018    7.00 – 11.00    12.00 – 17.00

středa 29. 8. 2018      7.00 – 11.00    12.00 – 17.00

Obálky označte názvem prodávaného majet-
ku, např. „podkop“ apod. V nabídce uveďte cenu 
včetně DPH, své příjmení a jméno a telefonní čís-
lo, ev. e-mail.

Seznam prodávaného movitého 
majetku
Podkop za traktor minimální nabízená cena: 
 28.500,- Kč
Prosévací stroj  min. cena: 8.100,- Kč
Mandl (bez elektrorevize)  min. cena: 400,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Jelikož pomalu nastává čas bilancování aktuál-
ního volebního období, přinášíme pro zajímavost 
přehled všech dotačních projektů realizovaných od 
podzimu 2014 do teď. Po celkovém souhrnu všech 
úspěšných projektů lze říci, že obec Palkovice jed-
noznačně získala v aktuálním volebním období re-
kordní množství dotací. Celkový objem všech do-
tovaných projektů přesáhla 206 mil. Kč a obci se 
podařilo na jejich realizaci získat přes 126 mil. Kč. 
Pro představu tato částka zhruba odpovídá daňo-

vým příjmům obce za tři roky a při přepočtu na 
občana se jedná o výši dotace téměř 40 tis. Kč na 
hlavu. Díky této rekordní podpoře se nám podaři-
lo zrealizovat řadu projektů, na které obec čekala 
desítky let, jedná se zejména o dostavbu kanalizace 
a chodníků. V následujících tabulkách proto přiná-
šíme plný přehled všech projektů a také druhou ta-
bulku, která ukazuje, že aktuálně je několik dalších 
projektů, které jsou podány, zatím však u nich ne-
padlo finální rozhodnutí.

Přehled dotačních projektů za období 2014 – 2018

Získané dotace 

Název projektu Zdroj Období 
realizace

Celkové 
výdaje Výše dotace Poznámka

Snížení imisní zátěže 
v obci Palkovice OPŽP 2015 2 286 900,00 1 727 171,00

Jednalo se o pořízení 
zametače. Dotace 
byla získána již před 
volbami v roce 2014.

Nakládání s bioodpady 
v obci Palkovice OPŽP 2015 5 794 690,00 4 925 487,00

Jednalo se o I. etapu 
kompostérů. Dotace 
byla získána již před 
volbami v roce 2014.

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v obci Palkovice ROP MS 2016 11 628 825,34 9 813 522,00  

Modernizace Základní 
a mateřské školy 
Palkovice

ROP MS 2016 4 280 379,12 3 818 852,00

Součásti byly 
nové šatny, 
družiny a vybavení 
smartboardy, počítači 
a tablety.

Systém odděleného 
sběru biologicky 
rozložitelného odpadu 
v obci Palkovice

OPŽP 2016 980 100,00 882 090,00 Jednalo se o II. etapu 
kompostérů.

Výstavba chodníků 
v Palkovicích na 
komunikaci III/4848

SFDI 2016 13 600 600,00 5 494 000,00
Jedná se o chodník 
z centra obce směrem 
na Místek.

Stavba chodníku 
v oblasti Palkovice - 
Myslík na komunikaci 
III/4848

SFDI 2016 14 946 234,01 9 534 450,00
Jedná se o chodník 
z centra Myslíka 
směrem na Kozlovice.

Statická sanace opěrné 
hřbitovní zdi Mze 2016 2 359 493,95 700 000,00

Jedná se o zeď 
pod hřbitovem 
v Palkovicích.

Vzdělávací a integrační - 
spolupráce předškolních 
zařízení z obcí Porąbka 
a Palkovice

INTE-
RREG 
CZ-PL

2017 203 981,75 156 047,51

Jedná se o terapeutické 
pomůcky a herní 
vybavení pro 
mateřskou školu.
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Název projektu Zdroj Období 
realizace

Celkové 
výdaje Výše dotace Poznámka

Výstavba komunikací 
pro pěší a úprava 
autobusové zastávky 
v obci Palkovice

IROP 2017 6 876 654,10 2 507 544,92

Jedná se o chodníky 
v lokalitě Tomis 
a chodníky 
s parkovištěm 
v lokalitě U Myšáka.

Palkovice - dostavba 
kanalizace IV. etapa OPŽP 2017 125 407 849,00 73 859 533,01

Jedná se o části 
Osada, Podhůří a Stará 
cesta.

Pořízení mobiliáře pro 
klidové zóny v obci 
Palkovice

Mze 2017 272 101 182 724,00

Jedná se o lavičky 
na soutok, u kostelní 
lávky a u parkoviště 
U Myšáka.

Revitalizace fasády kaple 
a márnice na Myslíku Mze 2017 738 822,00 359 555,00  

Oprava kamenných 
soch v Palkovicích a na 
Myslíku

Mze 2017 229 540,00 160 678,00

Jedná se o sochy 
sv. Barbory a sv. Jana 
Nepomuckého na 
Myslíku. 

Výstavba komunikace 
pro pěší od autobusové 
zastávky restaurace 
Tomis v obci Palkovice

IROP 2018 777 075,50 492 784,47

Jedná se 
o pokračování 
chodníku od zastávky 
Tomis směrem ke 
škole.

Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury na základní 
škole v Palkovicích

IROP 2018 8 002 775,60 6 787 117,08

Součásti projektu 
je odborná učebna 
pro fyziku a chemii, 
výukové pomůcky 
pro chemii, biologii, 
fyziku, informatiku 
a další technické 
vzdělávání, nová 
síťová infrastruktura 
v budově ZŠ, pořízení 
tabletů a notebooků.

Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných 
odpadů v obci Palkovice

OPŽP 2018 2 990 700,00 2 542 095,00 Jednalo se o III. etapu 
kompostérů.

Dovybavení sběrného 
dvora s navýšením 
kapacity v obci Palkovice

OPŽP 2018 1 625 215,00 1 381 432,75

Součásti projektu bylo 
pořízení nakladače 
a nádob na odpady 
pro sběrný dvůr.

Výsadba alejí v obci 
Palkovice OPŽP 2018 3 359 332,95 1 170 100,76

Celkové způsobilé 
výdaje jsou uvedeny 
dle ceníku OPŽP, 
reálná výše je cca 
poloviční.

Celkem   206 361 269,32 126 495 184,50  
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Dotační projekty v hodnocení 

Název projektu Zdroj Období 
realizace

Celkové 
výdaje Výše dotace Poznámka

Palkovice - dostavba 
kanalizace IV. etapa MSK 2017  7 499 000,00

Jedná se o dofinancování 
projektu IV. etapy výstavby 
kanalizace se strany MSK. 
Projekt je veden v zásobníku.

Rozvojová strategie 
obce Palkovice OPZ 2019 4 380 725,00 4 161 688,75

Předmětem projektu je zpra-
cování strategie rozvoje obce 
Palkovice jakožto povinného 
dokumentu pro další žádosti 
o dotaci, elektronizace plateb 
a formulářů na OÚ, infor-
mační tabulce v obci, mobilní 
aplikace a další. Projekt je 
hodnocen.

SDH Palkovice - poříze-
ní nového dopravního 
automobilu

HZS 2019 768 500,00 450 000,00

Předmětem je pořízení nové-
ho automobilu pro přepravu 
osob SDH Palkovice. Projekt 
je v hodnocení.

Zvýšení kvality života 
na vesnicích a malých 
městech podporou roz-
voje lokální ekonomiky 
založené na rozvoji 
kulturních a kreativních 
odvětví, sdílených slu-
žeb a komunitní spo-
lupráce

TAČR 2019 1 451 520,00 1 161 216,00

Jedná se o partnerství obce 
ve výzkumném projektu 
zaměřeném na rozvoj ko-
munitního života s využitím 
SMART technologií. Projekt je 
v hodnocení.

Výzkum přínosů kvalitní 
architektury pro obce 
a menší města

TAČR 2019 1 931 520,00 1 545 216,00

Jedná se o partnerství obce 
ve výzkumném projektu za-
měřeném na podporu rozvo-
je kvalitní architektury v ob-
cích. Projekt je v hodnocení.

Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury na zá-
kladní škole v Palkovi-
cích II.

IROP 2020 3 500 000,00 3 150 000,00

Jedná se o návazný projekt 
zaměřený vybavení školy 
pomůckami k výuce v odbor-
ných učebnách zaměřených 
na výuku cizích jazyků, pří-
rodních věd, informačních 
technologií, technických a ře-
meslných předmětů. Projekt 
je v 1. fázi hodnocení.

Palkovice - Pěší lávka 
přes řeku Olešnou IROP 2018 3 740 483,80 2 791 367,04

Jedná se o lávku pro pěší 
u autobusové zastávky v lo-
kalitě Kubala. První náhradní 
projekt v zásobníku.

Celkem   15 772 748,80 20 758 487,79  

Radim Bača – starosta 
 a Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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V měsíci červnu a červenci se v obci poda-
řilo provést opravu a dovybavení několika dal-
ších autobusových zastávek. Jedná se o zastávky 
s novými přístřešky Myslík, transformátor; Mys-
lík, rozhraní; Palkovice, rest. U Tomisů a Palkovi-
ce, rest. U Kubalů. Dále na zastávce Palkovice, 
stará cesta přibyly nové označníky. K tomu vše-
mu dále aktuálně probíhá oprava zastávek smě-
rem na Osadu, kdy na zastávkách Palkovice, Osa-

da Široký a Palkovice, Stará osada budou ještě po 
letních prázdninách zřízeny také nové přístřešky 
s dalším mobiliářem. Díky těmto investicím dříve 
nepěkné zastávky se stávají kultivovanými místy 
a celkově přibývá zastávek, kde je instalován pří-
střešek. I přesto jich zůstává ještě několik, které si 
zaslouží nový mobiliář zejména v části na Podhů-
ří, toto by ale mělo být řešeno až společně s vý-
stavbou chodníku v roce 2019.

Nové autobusové zastávky v Palkovicích a na Myslíku
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Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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Školní rok 2017/18 ve škole v Palkovicích

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

Ve školním roce 2017/18 navštěvovalo naši 
školu 280 žáků. Z 9. třídy vychází 23 žáků, všich-
ni jsou přijati na střední školy. Ze 7. ročníku od-
chází na gymnázium 7 žáků. Ve 2. pololetí pro-
spělo všech 280 žáků, z toho 191 s vyznamená-
ním. Se samými jedničkami prospělo na 1. stup-
ni: v 1.A 14 žáků, v 1.B 15 žáků, ve 2.A 15 žáků, 
ve 3.A 5 žáků, ve 3.B 5 žáků, ve 4.A 6 žáků, ve 4.B 
6 žáků, v 5.tř.  4 žáci. Na druhém stupni pak v 6.A 
6 žáků (Tereza Ježková, Alexandra Leňková, Ma-
rie Mazurová, Eliška Špačková, Amálie Tikalová 
a Evelína Vašková), v 7.A 2 žáci (Karolína Bužko-
vá, Ondřej Morys), v 7.B 3 žáci (Magdaléna Jur-
sová, Jan Ryška a Alice Vraníková), v 8.tř. 1 žák 
(Eliška Václavíková).  

Pro žáky to byl klidný a úspěšný školní rok. 
Za reprezentaci školy, za výborný prospěch 
a zodpovědnou práci bylo ve 2. pololetí uděleno 
celkem 119 pochval třídního učitele a 7 pochval 
ředitele školy za svědomité plnění školních po-
vinností, práci pro třídu a reprezentaci školy. Za 
špatnou pracovní morálku a nevhodné chování 
bylo uděleno celkem 10 napomenutí třídního 
učitele, 7 důtek třídního učitele a 2 důtky ředi-
tele školy. 

V celostátním kole soutěže ve sportovní 
gymnastice se umístilo na 2. místě družstvo ve 
složení Karolína Bužková ze 7.tř., Vanda Gřesová 
z 8.tř. a Kristina Gřesová z 9.tř. 

V krajských kolech soutěží:
Biologické olympiáda - 3. místo Magdaléna 
Jursová ze 7.B
Sportovní gymnastika - 1. místo družstvo ve 
složení Karolína Bužková ze 7.tř., Vanda Gřesová 
z 8.tř. a Kristina Gřesová z 9.tř., 1. místo Jan Pro-
vazník z 6.tř.

V okresních kolech soutěží: 
Biologická olympiáda – Magdaléna Jursová 
(2. místo), Marek Kozel a Jan Ryška, žáci 7. B
Dějepisná olympiáda –Jakub Machálek z 9.tř.
Zeměpisná olympiáda – Ondřej Morys ze 7.A
Matematická olympiáda –Jakub Machálek, 9.tř. 
Matematický klokan – Magdaléna Jursová ze 
7.B

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 3. místo 
družstvo ve složení Adéla Chýlková a Samuel 
Krpec z 9.tř., Alice Vraníková a Jiří Ryška ze 7.B
Mladý zahrádkář – 4. místo Tomáš Oliva ze 4.B, 
3. místo Alice Vraníková ze 7.B
Regionální soutěže:
O pohár čeladenské ovečky – 2. místo Alena 
Mikešová z 8.tř., čestné uznání Kristýna Žůrková 
a Klára Janečková ze 7.B
Jazyky hrou Havířov – 5. místo v německém 
jazyce Vojtěch Bosák a Markéta Plačková z 9 tř., 
20. místo v anglickém jazyce Jakub Machálek 
a Jaroslav Bílek z 9.tř.
Přebor škol povodí Ondřejnice v lehké atle-
tice – 1. místa – ve vytrvalostním běhu Oliver 
Grzych a Tereza Ježková ze 6.tř., Alena Mikešová 
z 8.tř. a Jiří Ryška ze 7.B, ve skoku Tomáš Krpec 
ze 7.A
2. místa – ve sprintu Gřesová Kristina z 9.tř., To-
máš Krpec ze 7.A, ve skoku Vanda Gřesová z 8.
tř., Kristina Gřesová z 9.tř., v hodu Laura Kubačá-
ková a Matěj Peške z 8.tř.
3. místa – ve sprintu Alena Mikešová z 8.tř., 
v hodu Alexandra Radová a Eliška Špačková 
z 8 tř. a Sára Tkáčová z 9.tř.
Život kolem nás (výtvarná soutěž) – 1. místo 
Michal Řezníček, 2. místo Marek Vyvial, 3. místo 
Gabriela Grzychová, žáci 1.B
Koloběžky do škol – 1. místo družstvo Jan Jursa 
a Tomáš Kaňa ze 4.A, Zuzana Jursová, Barbora 
Michálková, Patrik Pokluda a Rozálie Vyvialová 
z 5.tř., Tomáš Krpec ze 7.A, Jiří Ryška ze 7.B, Adé-
la Mičulková z 8.tř., Alena Bačová, Kristina Gře-
sová a Vít Pavlas z 9.tř.

Pro naše žáky byly připraveny také akce 
mimo školu, plavecký výcvik pro žáky 2. - 3. roč-
níku, lyžařský výcvik pro žáky 5. ročníku v Pal-
kovicích a pro žáky 7. - 9. ročníku na Kohútce, 
pro žáky 4. - 9. ročníku bruslení v hale Polárka 
ve F-M, pro žáky 3. - 5. ročníku školy v přírodě 
na Horní Bečvě a v Karolínce, pro žáky 7. roční-
ku turistický kurz na Pálavě, pro žáky 8. ročníku 
cyklistický kurz na Ostravici, pro žáky 9. roční-
ku kurz sebeobrany. Pracovníci oddělení policie 
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Preventivní akce policie před prázdninami

Oddělení policie v Palkovicích připravilo pro 
ZŠ a MŠ Palkovice na školním dopravním hřiš-
ti a v okolí školy 19. června 2018 dopoledne pro 
děti z mateřské školy a žáky školy a odpoled-
ne pro žáky ze školní družiny předprázdninovou 
preventivní akci. Za aktivní účasti policistů si žáci 
před prázdninami procvičili na dopravním hřiš-
ti pohyb pěších, na kole a na koloběžce, průjezd 

křižovatkami apod., a jako doprovodný program 
pak byly připraveny ukázky práce dopravní poli-
cie včetně měření rychlosti a následného řešení 
s řidiči, a ukázky práce policejních psů a psovo-
dů s besedou o psech. Děkuji vedoucímu od-
dělení npor. Ing. Pavlu Nesitovi za zajištění této 
preventivní akce.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

v Palkovicích připravili pro žáky dopravně pre-
ventivní akci před prázdninami. Pokračovali jsme 
v mezinárodní spolupráci se školami z Bujakowa 
a Witkowic v Polsku. 

Děkuji všem zaměstnancům školy, pedago-
gům, provozním zaměstnancům a pracovnicím 
školní jídelny za práci ve škole, a také všem dal-
ším, kteří škole pomáhají.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

V sobotu 14. července ve volnočasovém areá-
lu za tělocvičnou čtvrtý  Festival dechovek, pivní 
a gulášové slavnosti. 

Soutěžící se scházeli už od sedmé hodiny ráno, 
aby vyzdobili své stánky a připravili vše potřebné 
k vaření guláše. Mezitím dorazili také členové po-
roty paní Marta Vančová, pan Olin Kutač,zástup-
ce Valašského království a výborný kuchař z fren-
štátské Koliby Vlčina. Poslední členem poroty byla 
paní Alice Nedbalíková, mistrová odborného vý-
cviku kuchařů a číšníků na frenštátské hotelové 
škole. .. a mohlo se začít. 

V 9 hodin celou soutěž o nej guláš zahájil, pro 
něho typickým, výstřelem z pistole pan Olin Kutač, 
dále pak za obec starosta Radim Bača, místosta-
rosta David Kula, Martina Mertová společně s dal-
šími členkami poroty. Porota hodnotila vše co 
se týkalo výzdoby, vůně, chutě, postupu vaření, 
zkrátka celkový dojem i výzdobu stánku. Tím, že 
nikdo z poroty soutěžící neznal, hodnocení bylo 

opravdu nezávislé a spravedlivé, jen pouze dle je-
jich uvážení.

Vybrat ten nejchutnější guláš měli za úkol, 
kromě poroty také návštěvníci festivalu. V sou-
těži se představilo letos 10 týmů, o jeden méně 
než v roce minulém. Byli to Myslivci, Volejbalisté, 
Osadníci, Chovatelé, Holky v akci, Štola, Porabka, 
Senioři z Palkovic, Sokol Myslík a  Kanci.

Od 13 hodin začal kulturní program, kterým 
nás provázel Franta Uher z Lanžhota. Na pódiu 
se vystřídal Dechový orchestr ze Štramberka, De-
chový orchestr z polské Porabky, Dechová hudba 
Záhořané z Prostřední Bečvy. Zazpívala nám také 
naše rodačka Marta Vančová a na závěr vystoupi-
la fenomenální dechová hudba Gloria. V přestávce 
mezi dechovkami ještě vystoupily mažoretky Daisy 
Ostrava.

Lidé, kteří na festival přišli mohli kromě vyni-
kajících gulášů a jiného občerstvení ochutnat také 
piva z různých minipivovarů. Zastoupeny byly 

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti 
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Hukvaldy, Koníček z Vojkovic, Nachmelená opi-
ce z Krnova, Brabčák z Vratimova, Slezský pivo-
var z Havířova, Palačov, Beskydský pivovárek z Os-
travice, Morava a Radas. Novinkou byl palkovický 
kvasnicový ležák Béér.

A jak to všechno dopadlo?
Porota hodnotila takto: první Volejbalisté se 

svým maďarským gulášem, druzí Myslivci a třetí 
skončili Osadníci a Holky v akci

U veřejnosti vyhráli rovněž Volejbalisté, druzí 
byli Chovatelé a třetí místo obsadili Kanci.

Všichni soutěžící dostali na památku vařeč-
ku a upomínkový předmět. Výherci pak obdrželi 
v obou kategoriích putovní pohár a hodnotné ceny.

Celodenní program zakončila Oldies zábava 
s DJ Mirkem Petříčkem. Akce byla ukončena ve 
24 hodin.

Děkujeme organizátorům, všem pořadatelům, 
zaměstnancům obecního úřadu za přípravu are-
álu. Největší dík pak patří samozřejmě soutěžícím 
a také Martě Vančové za vstřícný přístup.

Letošní ročník byl hlavně náročný ještě před sa-
motným konáním, jelikož nám nejdříve odřekla de-
chová hudba, týden před akcí pak mažoretky ze 
Studénky, DJ a šéfkuchař hotelu Troyer. V předve-
čer akce nám ještě k tomu zavolal Franta Uher, že 
s velkou pravděpodobností pro nemoc nedorazí .... 
U takové větší akce už je to pořádný adrenalin ….. 
Ale vše nakonec dobře dopadlo s tak si přejme, ať 
se zase v příštím roce společně setkáme.

Petra Opělová
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Obec Palkovice ve spolupráci se zájmovými or-
ganizacemi vás srdečně zve na již XV. Obecní do-
žínky, které se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 
od 13 hodin ve volnočasovém areálu za tělocvič-
nou.

Obecní dožínky opět nabídnou bohatý kul-
turní program pro všechny generace. Po zaháje-
ní vystoupí dechová kapela Palkovjanka, následo-
vat bude zpěvák Pavel Calta, hudební skupina Le-
gendy se vrací s Petrem Šiškou, zpěvačka Tereza  
Kerndlová a hudební skupina Hodiny. Zlatým hře-
bem dne bude přibližně ve 21 hodin vystoupení 
zpěvačky Ewa Farné. Následovat bude ohňostroj 
a večerní zábava se skupinou Salto. Programem 
provede moderátor rádia Čas Honza Gavelčík.

Taktéž bude připraven bohatý doprovodný 
program pro děti po celé odpoledne, zábavné 

a pouťové atrakce, ukázka parkouru se skupinou 
IMPROVE YOURSELF, STREET WORKOUT exhibice 
v rámci otevření nového hřiště, vystoupení Klau-
nů na volné noze, malování na obličej, pískohraní 
a spousta další zábavy. K tomu všemu bude zajiš-
těno bohaté občerstvení od místních spolků pal-
kovické pivo Béér 10 a Béér 12.

Vstupné bude řešeno obdobně jako poslední 
roky, tudíž cena pro příchozí do 14 hodin bude 
50 Kč, pro příchozí od 14 hodin 100 Kč a pro 
příchozí od 22 hodin 50 Kč. Děti do 15 let, ZTP 
a ZTP/P mají vstup zdarma. 

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím 
u areálu bude tentokrát dětský program situován 
za tělocvičnou až těsně k poli. Dbejte tedy prosím 
zvýšené opatrnosti. 

Kulturní komise

XV. Obecní dožínky 
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Válečné legendy z Palkovic

V letošním roce, kdy vzpomínáme sté výročí 
naší československé republiky se velmi často při-
pomínají zásluhy československých vojenských 
jednotek v cizineckých legiích a také účast mla-
dých chlapců v aktivitě partyzánské činnosti na na-
šem území, zejména na Slovensku v době druhé 

světové války. Nám starším spoluobčanům je zná-
mo, že Boleslav Ivánek z Palkovic byl letcem v ci-
zině a Ing. František Jalůvka byl účastníkem SNP.

V roce 2002 jsme s panem Jaromírem Šupinou 
natočili na filmový pás rozhovory s oběma váleč-
nými hrdiny a zde jsou jejich vzpomínky.

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

„V roce 1940 německé úřady zakázaly veške-
ré československé školství v zahraničí. Vyučoval 
jsem v Rumunsku, a proto se toto nařízení vzta-
hovalo i na mě. Z nás učitelů nikdo neodjel do 
Protektorátu, nýbrž všichni jsme nastoupili do za-
hraniční armády na Středním východě. České jed-
notce se tam říkalo 11. prapor – východní, který 
byl součástí zahraniční armády ve Francii a Ang-
lii. Nejdříve jsme byli zapojení do bojů na západní 
poušti, kde byl proti nám Němci postaven “Afri-
kakorps“. Nejtvrdší boje jsme zažili v bitvě o Tob-
ruk, který byl Němci obklíčen. Tam jsme byli od-
říznuti od britských vojáků nejméně třičtvrtě roku. 
V roce 1942 byla našemu českému praporu navr-
žena možnost, že kdo se chce přihlásit k letectvu, 
může tak učinit, mezi nimi jsem byl i já. V Ang-
lii jsem byl přidělen k 311. peruti československé 
bombardovací squadrony. Tehdy se létalo na Li-
berátorech, čtyřmotorových letadlech, které byly 
svými rozměry velmi mohutné. Základ posádky 
tvořilo 9 mužů, kteří museli ovládat všechny pří-
stroje v letadle. Mnozí moji kamarádi byli během 
krutých bojů zranění nebo padli.“

Na naši otázku, zda se pan Ivánek ještě schází 
s některými spolubojovníky tehdy odpověděl, že 
jenom v malém počtu, mnozí že jsou zmrzačení 
a nemocní nebo nemohou chodit.

Škoda jen, že na jeho domku v Palkovicích není 
umístěná na jeho památku pamětní deska, aby 
spoluobčanům naší obce, zejména mládeži, při-
pomínala hrdinství palkovického občana – hrdiny 
od Tobruku.

Pan Boleslav Ivánek zemřel v roce 2003 a je 
pochován na místním hřbitově v rodinné hrob-
ce za kostelem.

Boleslav Ivánek – hrdina od bojů 
v Tobruku na Středním východě
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Ing. František Jalůvka – účastník SNP na Slovensku

„Bylo to krátce po zahájení Slovenského ná-
rodního povstání. Tehdy tam šel jeden můj pří-
tel z Hodoňovic, jenž se pro mě vrátil, a tak jsme 
šli společně na Slovensko. To bylo v polovině září 
1944, kdy intenzivní boje v Banské Bystrici již po-
malu končily. Pustili jsme se tedy blíže k frontě 
a cestou jsme narazili na partyzánskou sovětskou 
skupinu, jejímž velitelem byl ruský důstojník plu-
kovník Šarov, bylo to v obci Zázrivá. Byli jsme tam 
Češi, Slováci, Poláci a Rusové. Velitelský sbor byl 
sovětský. V naší jednotce nás bylo zpočátku 15, ale 
časem se rozrostla na více než 100 mužů. Naše 
oblast působení byla v západních Tatrách v Chod-
ském pohoří. Tam jsme byli celou zim. Chtěli se 

k nám ještě přidat Vlasovci, ale později se ukázalo, 
že to byli zrádci. Drželi jsme pevně naše českoslo-
venské území až do příchodu osvobozovacích rus-
kých a československých jednotek od legendární 
osvobozené Dukly.“ Tolik Ing. Jalůvka.

Obě vzpomínky jsem zaznamenal zejména 
pro naši mladší generaci, aby věděla, jací hrdino-
vé druhé světové války mezi námi ještě nedávno 
žili, a kteří se se svými činy osobně na veřejnos-
ti nechlubili.

Na závěr jen – čest jejich nehynoucí památce.
Vilém Vlk 
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Mezinárodní turnaj v kopané

SPORT

TJ Sokol Palkovice – oddíl kopané ve spoluprá-
ci s obcí Palkovice uspořádal v sobotu 28. červen-
ce 2018 mezinárodní fotbalový turnaj, spojený se 
slavnostním poklepáním základního kamene pro 
dostavbu tělocvičny a fotbalových šaten.

Uspořádal v sobotu 28. července 2018 me-
zinárodní fotbalový turnaj, spojený se slavnost-
ním poklepáním základního kamene pro dostav-
bu tělocvičny a fotbalových šaten. Turnaje se za 
přítomnosti československých fotbalových legend 
zúčastnily družstva SV Zillingdorf (Rakousko), Pe-
třvald na Moravě (účastník1.B třídy) a domácí tým 
TJ Sokol Palkovice. Fotbalový tým z Rakouska vedl 
jejich trenér a náš spoluobčan, kamarád a prvoli-
gový fotbalista Libor Bilas. Zahájení celého pro-
gramu provedl ve 13:00 hodin pan Oliva, který 
i celé odpoledne uváděl. K poslechu zahrála i de-
chová hudba Palkovjanka. První utkání mezi do-
mácími Palkovicemi a Petřvaldem bylo zahájeno 
v 13:30, ve kterém domácí hostům podlehli 3:2. 

V 15:00 hodin pak nastala slavnostní chvíle po-
klepu připraveného základního kamene, doveze-
ného z dalekých Himalájí, který byl dále upraven 
kameníkem panem Woznicou.  K této příležitosti 
byla také připravena výborná ,,sladká replika“ bu-
doucí tělocvičny vyrobena paní školnicí Janou Ga-
jdovou. Před tribunou se shromáždili všichni vzác-
ní hosté, kteří se této nevšední události zúčastni-
li. Byli to: Karol Dobiáš (fotbalista a hlavně mis-
tr Evropy z roku 1976), Pavlín Jirků (mezinárodní 
rozhodčí a velký šoumen), Lubomír Pokluda (mi-
str Československa  a  olympijský  vítěz z Moskvy 
1980), Václav Daněk (reprezentant a mistr Česko-
slovenska a autor 196 ligových branek), Petr Bau-
man (dorostenecký reprezentant Československa  
a nejmladší ligový hráč a střelec), Zdeněk Duda 
a Jiří Malinovský (zástupci okresního FS), starosta 
obce Zillingdorf pan Harald Hahn, starosta obce 
Petřvald pan Václav Kološ, vedení obce Palkovice 
a zástupci TJ Sokol Palkovice oddílu kopané. Tur-
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naje se zúčastnil a také zavzpomínal na léta věno-
vaná sportu bývalý dlouholetý předseda TJ Sokol 
Palkovice pan Stanislav Harabiš.      

V 15:30 opět turnaj pokračoval utkáním mezi SV 
Zillingdorf a Petřvaldem s výsledkem 3:0 pro „ra-
kušáky“. Po tomto pohledném utkání se proti sobě 
postavily dva skvělé týmy „veteránů“ z Palkovic. 
Za červené si zahrál již téměř 71 letý Karol Dobi-
áš.  Rozhodčím tohoto utkání byl Pavlín Jirků, kte-
rý tento match ukončil za stavu 3:3. Poslední zápas 
byl po domluvě obou týmů také o něco kratší. Pal-

kovice v něm prohrály se Zillingdorfem 2:0. Přesto-
že naše mužstvo ani jednou nevyhrálo, turnaj měl 
dobrou úroveň a přinesl tak srovnání výkonnosti 
jednotlivých zúčastněných mužstev.  Je jen ško-
da, že je léto v plném proudu, a proto plno hráčů 
tráví dovolenou. Nakonec pak proběhlo vyhlášení 
výsledků, předání pohárů a cen. Jsem rád, že po 
Amfoře v roce 2006 a týmu Kubina v roce 2011 se 
po delším čase podařilo opět něco takového v Pal-
kovicích zorganizovat.  Pan Karol Dobiáš ve svém 
příspěvku na závěr přislíbil, že při kolaudaci naší 
nové tělocvičny s radostí opět do Palkovic přijede 
a s ním i pánové Panenka, Vízek, Bergr i další býva-
lé fotbalové hvězdy.  Už dnes se můžeme na dal-
ší návštěvu těšit!  Kdo nepřišel, udělal chybu. Mohl 
využít bohatého občerstvení, nechat se případně 
vyfotit se všemi hosty, požádat o autogram, koupit 
knihu, ale hlavně mít možnost bez zábran disku-
tovat o všem zajímavém z fotbalového prostředí. 
V tomto směru asi nejvíc překvapil bývalý rozhodčí 
Jirků, který pokud se splní Dobiášův slib pro příští 
rok, nesmí v Palkovicích určitě chybět. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na tom-
to fotbalovém odpoledni jakkoliv podíleli. Děkuji 
především vedení obce a všem sportovním kole-
gům, hráčům, divákům a hostům za hezky prožité 
společné chvíle. 

Ing. Josef Bílek
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V KOPANÉ  SR 2018- 2019

PODZIM  2018 – OP MUŽI

25.8. 17:00 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ NEBORY

1.9. 15:00 SO FK STAŘÍČ TJ SOKOL PALKOVICE

8.9. 16:00 SO TJ SOKOL PALKOVICE SK NOŠOVICE-LHOTY

16.9. 16:00 NE FC KOZLOVICE TJ SOKOL PALKOVICE

22.9. 16:00 SO TJ SOKOL BAŠKA TJ SOKOL PALKOVICE

29.9. 15:30 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ SOKOL LÍSKOVEC

7.10. 15:00 NE METYLOVICE-FRÝDLANT PALKOVICE

13.10. 15:00 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ PÍSEK

20.10. 14:00 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ BESKYD BUKOVEC

27.10. 14:00 SO TJ SOKOL HUKVALDY TJ SOKOL PALKOVICE

3.11. 14:00 SO TJ SOKOL HRÁDEK TJ SOKOL PALKOVICE

PODZIM  2018 – KS  DOROST

11.8. 14:45 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ SOKOL FRYČOVICE

18.8. 14:30 SO 1.BFK FRÝDLANT TJ SOKOL PALKOVICE

25.8. 14:45 SO TJ SOKOL PALKOVICE HORNÍ ŽUKOV

1.9. 14:00 SO TJ STARÉ MĚSTO TJ SOKOL PALKOVICE

8.9. 13:45 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ BOHUMÍN

16.9. 10:00 NE SK BRUŠPERK TJ SOKOL PALKOVICE

22.9. 13:45 SO PETŘVALD TJ SOKOL PALKOVICE

29.9. 13:15 SO TJ SOKOL PALKOVICE INTER PETROVICE

6.10. 12:30 SO TJ KOPŘIVNICE TJ SOKOL PALKOVICE

13.10. 12:45 SO TJ SOKOL PALKOVICE SLÁVIA ORLOVÁ

21.10. 13:00 NE TJ BYSTŘICE n/O TJ SOKOL PALKOVICE

27.10. 11:45 SO TJ SOKOL PALKOVICE TJ PŘÍBOR

3.11. 10:00 SO OSTRAVA - JIH TJ SOKOL PALKOVICE



5/2018

26

Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

V měsíci červnu 2018 jsme zorganizovali dvě 
akce a jedné jsme se aktivně zúčastnili. Ve stře-
du 13. června 2018 jsme uspořádali tradiční sma-
žení vaječiny v areálu Sportovně kulturně spole-
čenského centra na Myslíku. Sešlo se 87 účastní-
ků, kteří si pochutnali na povedené vaječině z 360 
vajíček, kterou s grácií usmažili Ota Brudný a Ja-
roslav Mikenda. Děkujeme jim i Miladě Halatové, 
Aleně Pochybové, Anně Sasynové, Anně Seiber-
tové a Marií Skurkové za obsluhu a přípravu dob-
rot, kávy a čaje. Rovněž děkujeme Ing. Jiřímu Buž-
kovi za čepování piva. 

Součástí smažení vaječiny byl 1. ročník spor-
tovních her Senior klubu Palkovice. Pozvali jsme 
všechny kluby seniorů ze Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice. V šesti disciplínách soutěžily 
čtyři čtyřčlenná smíšená družstva, která se umísti-
la v pořadí, počínaje 1. místem, takto – KS Fryčo-
vice, SK Palkovice (Marta Buzková, Anna Kuba-
lová, Ing. Jiří Jalůvka a Zdeněk Šrubař), KS Lhot-

ka a družstvo našich polských přátel. Děkujeme 
všem soutěžícím za férovou hru a odvedené vý-
kony a rozhodčím za přesné údaje. I přes stude-
nější počasí, hrozící každou chvíli deštěm, který se 
spustil až po skončení akce, jsme odcházeli domu 
spokojeně. 
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V sobotu 14. července 2018 proběhl IV. ročník 
Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavnos-
tí ve volnočasovém areálu za palkovickou tělo-
cvičnou, kterého jsme se aktivně zúčastnili. Sou-
těžili jsme pod hlavičkou Senior klubu Palkovice. 
Uvařili a prodali jsme 46 litrů „buřtguláše“. I když 
jsme nestáli na bedně, přesto máme dobrý pocit 
z pozitivních reakcí od našich zákazníků. Vše jsme 
vyprodali, včetně koláčů, které upekly naše člen-
ky (po všech 11 pleších se jen zaprášilo) a načepo-
vali jsme 120 piv z Řemeslného pivovaru Morava 
z Místku. Děkujeme všem členům našeho druž-
stva za náročnou přípravu guláše a výdrž po ce-
lou dobu prodeje. Družstvo tvořili Ota Brudný, 
Marta Buzková, Ing. Jiří Bužek, Ladislav Fuciman, 
Miluše Radová, Anna Sasynová, Olga Stejskalíko-
vá a Zdeněk Šrubař. 

Ve středu 18. července 2018 jsme uskutečni-
li třetí letošní zájezd a naším cílem bylo Valaš-
ské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm, které je národní kulturní památkou. Vyjížděli 
jsme za pošmourného počasí, které se postupně 
změnilo v trvalý celodenní déšť. To nás však ne-
odradilo od následování průvodkyně nejdříve do 
Valašské dědiny, poseté hospodářskými budova-
mi, salašnickými stavbami, včetně mlýna a kovár-
ny. Interiéry obytných domů zachycují způsob by-
dlení od poloviny 19. století v různých sociálních 
vrstvách. Prořídlá skupina účastníků pak odhodla-
ně šlapala až k Jurkovičově rozhledně na Karlově 
kopci, vzdálené asi 100 metrů od horního konce 
dědiny. Ale na její vrchol vystoupalo, po 102 scho-
dech, jen 5 statečných. Ale to již lilo jak z kon-
ve. Naše promočené tělesné schránky si aspoň 
na chvíli odpočaly v restauraci hotelu Koruna při 

konzumaci chutného obědu. Pak naše kroky smě-
řovaly do Mlýnské doliny s technickými stavbami 
na vodní pohon (valcha, mlýn, pila a hamr). Obdi-
vovali jsme technický um našich předků, spočíva-
jící ve využití přírodního zdroje k pohonu strojů. 
Pak jsme přešli na druhou stranu cesty do Dře-
věného městečka, prezentující způsob života na 
Valašsku od poloviny 19. století až do první tře-
tiny 20. století. Velmi navštěvované jsou zde pře-
devším velikonoční a vánoční jarmarky. Na závěr 
všech 48 účastníků zájezdu zvládlo exkurzi ve vý-
robně svíček firmy UNIPAR. Svíčky jsou vyrábě-
ny technologii Unipar, kde základní surovinou je 
hydrocarbon neobsahující síru a oleje. Knot se 
proto ve svíčce při hoření neutápí a hoří vysokým, 
čistým a jasným plamenem bez stékání. Ceny byly 
sice vysoké, ale nekup tu nádheru. Tak někteří 
jsme si koupili aspoň něco na památku a odmě-
nili se tím za náročný, ale velmi poučný a boha-
tý program zájezdu. Velmi děkujeme Ing. Jiřímu 
Bužkovi za zorganizování zájezdu. 

Co nás čeká?
Na středu 15. 8. 2018 připravujeme tradiční 

smažení bramborových placků. Dále pak na stře-
du 19. 9. 2018 zájezd do vinného sklepa.

Společenská rubrika
V měsíci září 2018 oslaví svá kulatá životní ju-

bilea naši členové: Božena Janečková, Břetislav 
Bujnoch, Ing. Stanislav Vašínek a Zdeněk Vy-
cpálek, všichni z Palkovic. Vážení oslavenci, do 
dalších let Vám přejeme šťastné zdraví, rodinnou 
pohodu a životní optimismus.

Za výbor Senior klubu Palkovice Mgr. Josef Gavlas
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SPOLKY V OBCI

Dne 19. 6. se zahrádkáři Palkovice zúčastnili ex-
kurze na Farmu Lička Sedlnice. Průvodcem nám 
byl samotný majitel, pan Lička. Farma se speciali-
zuje na produkci ovoce a zeleniny a následný pro-
dej plodin „ze dvora“ a sestavování a distribuci 
„bedýnek“. Bohužel, po neblahých zkušenostech, 
není možné jejich produkci ochutnat prostřednic-
tvím žádného řetězce.

Nejdříve jsme měli možnost prohlédnout si 
prostor přípravy tzv. bedýnek pro konečné spotře-
bitele. Bedýnky jsou systémem zásobování zájem-
ců o čerstvé ovoce a zeleninu přímo od farmáře. 
Je možno učinit celoroční objednávku a potom si 
pravidelně každých 14 dní vyzvedávat na stanove-
ných odběrních místech bedýnku ve velikosti dle 
zájmu od malé (pro dvě osoby), po velkou (pro ví-
cečetné rodiny) – a v ní se nechat překvapit vždy 
výběrem plodin v té době zrajících spolu s recep-
ty a náměty pro přípravu. Poté jsme měli možnost 
projít všechny prostory dvora a skleníků, sezná-
mit se se systémem vyvazování a ošetřování raj-
čat, okurek apod. a přes nádherné sady (tyto jsou 
nejen v Sedlnicích, ale také v Rychalticích) jsme 

procházeli poli, kde ve smíšených kulturách pěstu-
jí pracovníci farmy klasické české plodiny, některé 
i méně známé či používané.

Taktéž nám byla vysvětlena podstata tzv. In-
tegrované produkce – který se snaží spojit výho-
dy ekologického a běžného zemědělství. Pod-
statou je upřednostnění ekologického likvido-
vání škůdců pomocí jejich přirozených nepřátel 
např. budováním remízků apod. pro hmyz, stří-
dáním osazených prostor plodinami v průběhu 
let a taktéž mísením kultur na samotných pěsteb-
ních plochách. V případě nutnosti užití chemic-
kých látek musí tyto být pečlivě sledovány a je-
jich účinek musí být přísně selektivní. Pan Lička 
také pohovořil o možnostech samosběru plodin, 
jež má velký úspěch nejen u dospělých, ale hlav-
ně u dětí z města, které se takto často poprvé 
seznamují s „živými“ produkty našeho zeměděl-
ství. Závěrem jsme měli možnost sami ochutnat 
některé plodiny farmy a také nakoupit v obcho-
dě Ve dvoře.

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích  
Ing. Magda Kopecká

Exkurze do Sedlnic 

ZAHRÁDKÁŘI
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SDH PALKOVICE 

V sobotu 30. července se uskutečnil již 
XVI. ročník hasičské soutěže „ O pohár palkovic-
ké sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka“. Tato 
soutěž byla zároveň 5 kolem XIII. ročníku Beskyd-
ské ligy.

V 16 hodin proběhl slavnostní nástup družstev. 
Soutěž zahájili  Martin Polášek spolu se starostou 
obce Radimem Bačou. Při nástupu byli předsta-
veni také rozhodčí celé soutěže.

Letos si přijelo vyzkoušet netradiční sou-
těž a poměřit tak své síly celkem 42 družstev -  
13 ženských, 21 mužských a 8 družstev kategorii 
35+.Výsledkovou listinu připojujeme níže.

Složení družstev:
Ženy: Koš Petra Opělová, spoj Lenka Slováčko-

vá, stroj Šárka Menšíková, béčka Pavla Bártková, 
rozdělovač Denisa Vargová, proud Kamila Tkáčo-
vá a Nikol Kaňoková

Muži: Koš Tadeáš Krivák, spoj Michal Chlebek, 
stroj Tomáš Opěla, béčka Pavel Švrčina, rozdělo-
vač Tomáš Kocich, proudy Michal Štěbra a Ma-
těj Kavka

35+: Koš Petra Opělová, spoj SDH Frýdek, 
stroj Tomáš Opěla, béčka Pavel Švrčina, rozdě-
lovač Tomáš Kocich, proudy Martin Polášek a Jir-
ka Hrček

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě soutěže, soutěžícím, obecním pracovní-
kům, majiteli sjezdovky panu Žákovi za možnost 
užívání areálu i Vám, kteří jste nás přišli podpořit 
i v tak nevlídném počasí.

Těšíme se na Vás zase za rok na viděnou!

www.beskydskaliga.info
Za výbor SDH Palkovice

Petra Opělová

„O pohár Palkovické sjezdovky - Memoriál Miloslava Menšíka“ 
- SDH Palkovice 30. 6. 2018

Soutěž v požárním útoku 
na sjezdovce v Palkovicích

MUŽI  
BLUmístění Start. SDH LP PP Čas Prostřik

1. . Lubno 16,123 16,100 16,123 0,023 30
2. . Trojanovice 16,159 15,866 16,159 0,293 -
3. . Skalice „A“ 16,667 16,453 16,667 0,214 27
4. . Vyšní Lhoty 16,464 17,191 17,191 0,727 24
5. . Palkovice 17,104 17,209 17,209 0,105 20
6. . Metylovice 17,645 17,321 17,645 0,324 -
7. . Nová Ves 15,923 17,901 17,901 1,978 18
8. . Stanislavice „A“ 18,336 17,800 18,336 0,536 16
9. . Malenovice 17,565 18,404 18,404 0,839 14

10. . Fryčovice 18,553 17,798 18,553 0,755 12
11. . Frýdek 16,491 19,547 19,547 3,056 11
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MUŽI  
BLUmístění Start. SDH LP PP Čas Prostřik

12. . Lhotka 17,324 19,631 19,631 2,307 -
13. . Baška 20,343 19,959 20,343 0,384 10
14. . Hájov 20,346 20,367 20,367 0,021 -
15. . Brušperk 21,054 19,866 21,054 1,188 9
16. . Bystré 21,260 20,856 21,260 0,404 8
17. . Hukvaldy „A“ 21,414 21,076 21,414 0,338 7
18. . Myslík 23,337 20,989 23,337 2,348 -
19. . Stanislavice „B“ 23,995 23,674 23,995 0,321 6
20. . Hukvaldy „B“ 33,707 64,987 64,987 31,280 -
21. . Skalice „B“ 17,930 17,885 NP NP 5

    
ŽENY  

BLUmístění Start. SDH LP PP Čas Prostřik
1. . Hájov 20,499 20,599 20,599 0,100 -
2. . Trojanovice 22,166 22,424 22,424 0,258 -
3. . Metylovice 22,473 20,753 22,473 1,720 -
4. . Fryčovice 21,968 22,649 22,649 0,681 17
5. . Skalice 22,694 21,683 22,694 1,011 14
6. . Stanislavice 22,707 21,248 22,707 1,459 11
7. . Frýdek 22,909 21,314 22,909 1,595 8
8. . Lhotka 21,223 24,875 24,875 3,652 -
9. . Nová Ves 26,117 24,878 26,117 1,239 7

10. . Hájov „B“ 27,532 26,684 27,532 0,848 -
11. . Brušperk 20,829 33,214 33,214 12,385 6
12. . Palkovice 22,226 35,844 35,844 13,618 -
13. . Pstruží 25,387 23,982 NP NP 5

35+  
BLUmístění Start. SDH LP PP Čas Prostřik

1. . Malenovice 17,054 17,703 17,703 0,649 14
2. . Metylovice 16,138 17,870 17,870 1,732 -
3. . Palkovice 18,127 16,737 18,127 1,390 11
4. . Vlčovice 18,950 18,342 18,950 0,608 -
5. . Vyšní Lhoty 18,788 18,965 18,965 0,177 8
6. . Hájov „B“ 19,072 19,227 19,227 0,155 -
7. . Hájov „A“ 20,562 20,419 20,562 0,143 5
8. . Hukvaldy 21,795 21,542 21,795 0,253 -
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen…

V červnu jsme se rozloučili s paní Anežkou 
Bílkovou a panem Jaroslavem Nyklem, oba 
z Palkovic. V červenci nás opustil pan Rostislav 
Marek z Palkovic. 

Upřímnou soustrast všem pozůstalým vyslo-
vuje redakční rada Palkovických listů, KPOZ a za-
stupitelé obce.

Blahopřejeme

Hodně štěstí, pevné zdraví,
ať Vás všechno stále baví.
Šťastný úsměv na tváři,
denně ať se rozzáří...

V měsíci červnu 2018 oslavil své životní jubi-
leum pan Jaromír Lýsek, 80 let z Palkovic. 

V měsíci červenci oslavili své krásné naroze-
niny paní Růžena Mališová, 80 let, pan Bře-
tislav Damek, 90 let a paní Marie Sasynová, 
95 let, všichni z Palkovic.

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

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.
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Suroviny:  
500 g dýně hokaido
1 lžíce olivového oleje
100 g kvalitní slaniny
5 vajec
100 g listového salátu nebo baby špenátu
sůl, pepř

Postup:
Dýni nakrájejte na menší kostky. Promíchejte je 

s olivovým olejem a rozprostřete na plech vylože-
ný pečícím papírem. Na druhý plech dejte slani-
nu nakrájenou na kostičky. Oba plechy vložte do 
trouby vyhřáté na 200 °C a pečte 15-20 minut, 
dokud dýně nezačne zlátnout a slanina nebude 
křupavá. Vejce na špičce jemně probodněte (ne-

Suroviny:  
1 avokádo
2 vejce
2 plátky šunky (parmské ale nemusí)
4 rajčátka cherry 
50 g sýru (parmazán, eidam atd.)
1snítek bazalky
sůl
pepř

Postup:
Troubu nastavte na funkci grilování a rozpalte 

na 200 °C. Avokádo rozpulte, do pecky zasekněte 
ostří velkého nože a lehce s ním pootočte, bez-
pečně tak vyjmete pecku. Obě půlky avokáda na 
kulaté straně nepatrně skrojte, aby stály a nehou-
paly se, a vložte je do zapékací misky. Důlek po 
pecce můžete ještě trochu vydlabat lžičkou, aby 
byl velký právě na jedno vejce.

Parmazán nastrouhejte, parmskou šunku, raj-
čata a bazalku nasekejte. Do důlku po pecce roz-

klepněte vejce, můžete je trošku posolit a posy-
pat čerstvě mletým pepřem. Navršte rajčata, šun-
ku a bazalku a zasypte parmazánem. Dejte zapé-
ct, dokud vejce neztuhne, čas záleží na tom, jak 
moc chcete mít vejce udělané. Podávejte s toasty.

V dnešním gastrono-
mickém okénku se zasta-
víme u potraviny, kterou 
známe opravdu všichni. 
Je to docela obyčejné 
vejce. Potravina, která se 
v receptech potkává s de-
sítkami jiných ingredien-
cí a pořád nacházíme její další 
využití. V jednom receptu si ukáže-

me netradiční spojení běž-
ného vejce a zajímavého 
ovoce, v našem přípa-
dě hruškovce přelahod-
ného (neboli avokáda), 
ve druhém receptu po-

dobně zajímavá varianta 
spojení vejce a netradiční 

zeleniny dýně hokaido. Holky 
v akci vám přejí dobrou chuť.

HOLKY V AKCI

V dnešním gastrono- me netradiční spojení běž-
ného vejce a zajímavého 
ovoce, v našem přípa-
dě hruškovce přelahod-

Teplý salát s vejci a slaninou 

Zapečené avokádo s vejci
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praskají pak tolik v horké vodě) a opatrně je na 
lžíci vložte do vroucí vody. Vařte je tak dlouho, 
jak je chcete mít upravená. Mně osobně v tom-
to salátu nejvíc chutnají naměkko či nahniličko, 
protože tekutý žloutek spolu s vypečeným tukem 
ze slaniny vytvoří skvělou zálivku a salát není su-
chý. Na to vám bude stačit 5-7 minut. Upečenou 
dýni a slaninu (včetně vypečeného tuku) promí-
chejte s listovým salátem a navrch položte olou-
paná vejce. Salát osolte a opepřete a ještě teplý 
ihned podávejte.

Zdraví je to nejcennější, co máme. O tom nemá 
smysl polemizovat. Mnohdy jsme ochotni investo-
vat nemalé peníze do různých „zázračných prepa-
rátů z lékárny“…a přitom máme mnohdy lékárnu 
přímo doma. Jen je potřeba se dobře podívat. Do-
mácí lékárnu. Stačí se jen trochu porozhlédnout 
kolem sebe a rozpomenout se na to, co nám po-
vídaly naše babičky. Pojďme si říci o některých za-
jímavých „vychytávkách“ nejen z dob našich ba-
biček.

Brambory proti bolesti
Když nás rozbolí hlava (chlapi to znají u svých 

manželek - pozn. autora) a nechceme organismus 
zatěžovat různými léky, stačí nakrájet na plátky 
brambor a přiložit si ho na čelo. Po několika mi-
nutách se projeví účinek a bolest ustoupí nebo se 
výrazně sníží na snesitelnou mez.

Cholesterol
Jeho hladinu nám pomůže snížit docela oby-

čejné jablko. Čtyři po sobě následující dny jíme 
vždy cca 0,5kg nastrouhaných jablek i se slupkou 
a dosáhneme snížení cholesterolu. Jablka totiž ob-
sahují pektin, a ten umožňuje žlučovým kyselinám, 
které se vytvářejí v játrech z cholesterolu, aby se 
více vylučovaly z těla ven.

Hnisání 
Dobrým domácím desinfekčním prostředkem 

je zelí. Léčivé jsou všechny druhy. Omyté svěží 
listy můžeme přikládat na otevřenou ránu. Z lis-
tu vyřízneme středový košťál, list několikrát „pře-
válcujeme“ válečkem na nudle a poté jej přiloží-
me na ránu. Převážeme obinadlem. Takto mění-
me obklad ráno a večer. Po sejmutí obkladu vždy 
postižené místo opláchneme vlažnou vodou (kvůli 

podráždění). Zelný list neuzavře ránu, dokud z ní 
nevytáhne všechny škodliviny. 

Ekzémy a vyrážky
Použijeme odvar z čerstvého ořechového listí. 

50 g čerstvého listí zalijeme 1 l vody a 15 minut 
povaříme.

Lék proti chřipce
Potřebujeme 300 g čerstvých listů z Aloe vera, 

500 g čerstvého domácího medu, 7 dl přírodní-
ho domácího vína, 1 dl 96 % lihu. Aloe rozdrtíme 
ve skleněné nádobě nekovovým předmětem. Při-
dáme med, víno a líh a dobře promícháme. Směs 
nalijeme do tmavé sklenice a sklenku uzavřeme. 
Odložíme na cca 5 dní na tmavé místo. Poté sce-
díme jen takové množství, které spotřebujeme za 
týden užívání. Prvních 5 dní užíváme 1 kávovou 
lžičku třikrát denně dvě hodiny před jídlem. Poté 
zvedneme dávkování na jednu polévkovou lžíci 
třikrát denně už jen hodinu před jídlem. Uvedený 
„lék“ by nás měl zbavit potíží za 2-3 dny. Vhodný 
je také jako prevence, když si občas (dvakrát do 
roka) uděláme měsíční kůru.

Bradavice
Postižené místo si potíráme teplým odvarem 

z mladé dubové kůry. V krajním případě můžeme 
použít květ měsíčku lékařského, kterým si potírá-
me postižené místo.

Podrážděný žaludek
Tento problém nám pomůže vyřešit odvar ze 

sušených brusinek nebo borůvek. Hrst sušených 
brusinek (borůvek) vložíme do vody a krátce po-
vaříme.

Rady pro domácnost
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Nespavost
Někdy pomůže velký panák slivovice, jindy 

dobrá kniha. V našem případě určitě zabere šťá-
va z karotky nebo z celeru. Pokud tuto zeleninu 
nemusíte, můžete si vypomoci konzumací doce-
la obyčejného banánu. Banán obsahuje kombinaci 
látek, které navozují spánek. (Pokud ani to neza-
bere, nezbývá jen počítat ovečky. Občané Palko-
vic a Myslíka mohou počítat oblakovečky, to ale je 
bez záruky - pozn. autora).

Neškodné projímadlo
Do hrnku s vodou namočíme na noc 3 omyté 

sušené fíky. Ráno nápoj trochu ohřejeme a vypi-
jeme, fíky sníme a dobře rozkoušeme. Výsledek 
poznáme za chvíli, proto setrvejme po konzumaci 
ještě chvíli doma.

Opar
Tento nešvar, kterému se latinsky říká herpes, 

odstraníme tím, že na postižené místo naneseme 
trochu sody bikarbony. Opakujeme několikrát bě-
hem dne. Opar zmizí do tří dnů.

Očista organismu
Zde funguje spousta různých receptů a po-

stupů. My si zde uvedeme několik potravin, kte-
ré nám očistu těla silně podpoří. Ocet ovlivňuje 
kyselost organismu, podporuje trávení a čistí od 

toxinů. Zelené listy (čehokoliv poživatelného) ob-
sahují chlorofyl. Ten odvede z našeho těla toxiny 
a těžké kovy. Proto je zařazujme často do naše-
ho jídelníčku. Sezamové semínka zase chrání já-
tra před chemikáliemi, léky a alkoholem (od alko-
holu nás ochrání také dobrý zámek na ledničce 
nebo spíži, případně přísná manželka - pozn. au-
tora). Zelený čaj patří mezi nejsilnější antioxidanty 
a posiluje imunitní systém.  

Pálení žáhy
Sníme najemno nastrouhanou mrkev nebo sy-

rový brambor. Nutno dobře pokousat.

Popraskaná kůže
Na popraskanou kůži nohou či rukou pomů-

žou obklady z tvarohu. Obklad necháme působit 
jednou denně tak 3 hodiny a poté místo ošetří-
me výživným krémem. Značku krému necháme na 
vaši fantazii.

Je spousta různých rad, které nám mohou po-
moci. Tyto se ale už nevejdou do našeho vydání. 
Příště si povíme něco o tom, jak chytře tepelně 
upravit některé potraviny. Krásné léto plné poho-
dy a úsměvu na rtech. 

Čerpáno z veřejně dostupných zdrojů a z pub-
likace Drobné rady pro domácnost, nakladatelství 
Pali, 2009.

Promítání kina po letní přestávce  
bude pokračovat od 5. října.  

Program zveřejníme v následujících listech.

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

BĚŽECKÝ ZÁVOD 
Palkovice - Kubánkov - Palkovice 2018
7. ročník Memoriálu Antonína Řezníčka

Prezentace:
15.30 – 16.45 (areál tělocvičny Palkovice)
KATEGORIE:
A HLAVNÍ ZÁVOD (17 km)
Muži:
 A:  do 39 let
 B:  40 - 49 let
 C:  50 - 59 let
 D:  60 - 69 let
 E:  nad 70 let
 F:  muži Palkovic

B ZÁVODY MLÁDEŽE
ročník 2013 a mladší - 200 m
ročníky 2011 - 2012 - 200 m
ročníky 2009 - 2010 - 400 m
ročníky 2007 - 2008 - 600 m
ročníky 2005 - 2006 - 800 m
ročníky 2003 - 2004 - 800 m
ročníky 2001 - 2002 - 800 m
(délka tratě je shodná pro dívky i chlapce)

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

Startovné:
 -  v kategorii dospělých 60,- Kč
 -  kategorie mládeže bez startovného

Obec Palkovice Vás zve na

pátek 24. srpna 2018
volnočasový areál za tělocvičnou GPS: 49°38‘11.104“N, 18°18‘56.704“E

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

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

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

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

Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Ženy:
 G:  do 34 let
 H:  35 - 44 let
 I:  nad 45 let
 J:  ženy Palkovic

POZVÁNKY NA AKCE
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Info: www.palkovice.cz/sdhmyslik 

SDH Myslík Vás zve na  
1. ročník o Myslíkovského dřevorubce 

 
 
 
 
 
 
Disciplíny: 
 
  

KDY: 15. 9. 2018 
KDE: Travnaté Myslíkovské  
          hřiště 
V KOLIK: Prezentace  
                 od 10:00 hod 
                Začátek od 12:00 hod 

     Startovné 250,- Kč 
(v ceně občerstvení) 

Řezání motorovou pilou 
Přesekávaní stojícího špalku 
Otáčeni lišty a řezání volně stojícího špalku 
Řezaní břichatkou, + soutěže pro ženy a děti 
 
 

Hlavní cena:  
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Znáte všechny výhody od své zdravotní pojišťovny? 
Je hodně důvodů, proč být pojištěn u největší 
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, u ZP 211, která 
spolupracuje s nejlepšími lékařskými týmy, 
nemocnicemi a specialisty po celé ČR. Jedním 
z těchto důvodů je i široká nabídka bonusů z fondu 
prevence. Každý si vybere – dítě, student, žena, muž  
i senior.  

 
Bonusy z fondu prevence 
ZP 211 nabízí celou škálu bonusových příspěvků na 
sportování, preventivní prohlídky, očkování nebo 
zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a lidé si je musí hradit sami. 
Příspěvky jsou zajímavé a využitelné pro všechny členy rodiny, od těch nejmenších až  
po dospělé.  
 
Tip pro vás: Příspěvek ve výši 500 Kč na sportovní pohybové aktivity, a to bez ohledu na váš věk.  Takže pokud 
jste vyznavačem například aerobiku, aquaerobiku či fitness a pořídíte si permanentku ve výši minimálně 800 Kč, 
pojišťovna vám na ni přispěje pětistovkou.  

Maminky mohou od ZP 211 čerpat příspěvek 500 Kč dvakrát ročně. Vybrat si mohou z aktuální nabídky pro 
dospělé a k němu ještě příspěvek z programu pro těhotné a ženy po porodu, a to například na předporodní kurz 
či na 3D a 4D ultrazvuk, na poporodní cvičení, plavání s miminkem, pomůcky pro novorozence a kojence apod. 

 
Děti: třikrát pět set 
Pro odrostlejší děti má ZP 211 přichystány mimo jiné i příspěvky na dentální hygienu včetně nácviku, nebo na 
fixní rovnátka, a to vždy až do výše 500 Kč. Další pětistovku mohou děti čerpat na prevenci infekčních 
onemocnění (očkování), nebo na zdravotnické prostředky pro chronicky nemocné děti.  
A protože u dětí platí podpora sportu dvojnásob, ZP 211 přišla navíc s novým prázdninovým příspěvkem pro děti 
do 18 let, a to na letní sportovní pobyt ve výši 500 Kč. 

 
Výhodné cestovní pojištění  
ZP 211 nabízí svým klientům rovněž velice výhodné cestovní pojištění, které zahrnuje i takové speciality jako je 
automatické pojištění trvale obydlené domácnosti, možnost prodloužení cestovního pojištění z místa dovolené 
či službu Letový asistent. Studentům od 15 do 26 let nabízí možnost čerpat cestovní pojištění na studijní pobyty 
až na 180 dnů úplně zdarma. Studenti, kteří jen rádi cestují po Evropě, mají možnost čerpat zdarma cestovní 
pojištění až 60 dnů v roce. 

 

 

INZERCE



Termínový kalendář

15. 8.  Senior klub – plackové hody

18. 8.  Obecní dožínky – volnočasový areál za tělocvičnou od 13 hodin  

24. 8.  Běh na Kubánkov – Memoriál Antonína Řezníčka – volnočasový areál za
  tělocvičnou od 17 hodin

31. 8.  Kulturní akce na Myslíku – SKSC od 17 hodin

  8. 9.  Palkovické Vinobraní

15. 9.  1. ročník o Myslíkovského dřevorubce – travnaté myslíkovské hřiště od 12 hodin

16. 9.  Pohádkový les s KDU-ČSL 

19. 9.  Senior klub – zájezd do vinného sklepa

22. 9.  Výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků – Restaurace pod Habešem 
  9.00 – 18.00 (bližší informace v sekci „Pozvánky“)
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