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Úvodní slovo redakční rady
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Vážení a milí občané obou částí naší obce,
držíte v rukou první letošní vydání vašich listů. 

S novým rokem přicházejí nové informace, plány, 
ceníky. To vše najdete v tomto vydání. Letošní rok 
bude opět volební a naše redakční rada přichází 
s aktuální volební nabídkou. Nejen toto, ale spous-
tu dalších zajímavostí od našich pravidelných dopi-
sovatelů najdete uvnitř listů. V letošním roce si při-
pomínáme stoleté výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. K tomuto výročí připravila re-

dakční rada tematický seriál, který bude mapovat 
uplynulých sto let v Palkovicích. Věříme, že po celý 
rok budeme společně s vámi občany přinášet zají-
mavé informace ze života naší obce, že nebudeme 
vyhledávat témata pro vzájemné pře a spory, které 
sem určitě nepatří. Zůstaňme kulturní a kultivova-
nou společností, která bude hrdá na místo, ve kte-
rém žije. Přejeme vám úspěšný vstup do roku 2018, 
hodně zdraví, pohody a vzájemné tolerance. 

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
máme tady začátek nového roku a s ním je 

spojena na obci řada plánů a očekávání. Dovolte 
mi tedy, abych Vás seznámil s hlavními investiční-
mi prioritami obce Palkovice v roce 2018. Téměř 
všechny tyto priority jsou již zahrnuty ve schvá-
leném rozpočtu obce, některé budou ještě pří-
padně doplněny nebo upraveny v závislosti na 
postupu jejich přípravy, získání dotace apod. Ne-
tvrdím tedy, že se nám podaří zrealizovat vše, 
nicméně děláme vše pro to. Z hlediska samot-
ného počtu akcí by se mělo jednat o rekordní  
rok.

Aktuálně již běží oprava schodiště a přístavba 
bezbariérové rampy před budovou OÚ Palkovice, 
kde se nachází i zdravotní středisko a restaurace. 
V závislosti na počasí by nejpozději v březnu mělo 
být hotovo a vznikne tak zcela bezbariérový pří-
stup k lékařům do restaurace. Schodiště s rampou 
bude navíc mít v sobě zakomponováno i vytápění, 
které se automaticky v případě náledí či sněhu na 
něm samo spustí. Díky tomu bude přístup do bu-
dovy zcela bezpečný.

Další právě dokončovanou akcí je výstavba 
chodníku a oprava parkoviště v lokalitě Myšák 
a Tomis. Jedná se o další dílek do skládanky chod-
níků v obci, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
chodců v obci. Na to by měla navazovat výstavba 
několika dalších krátkých kousků chodníku a pře-
chodů v obci, které se již projektují a žádáme o je-
jich povolení.

V půlce ledna se rozběhly také stavební prá-
ce v budově prodejny potravin, kde vzniká nová 
prodejna květin, kadeřnictví a pošta. Smyslem je 
všechny tyto provozy zde přestěhovat z nevyho-
vujícího domu služeb, který by měl být, ideálně 
v příštím volebním období, nahrazen novým. Po-
kud se vše podaří, na úpravu interiéru pak naváže 
na jaře oprava fasády a schodiště do prodejny po-
travin, čímž bude rekonstrukce budovy letos zdár-
ně zakončena.

V půlce ledna jsme také podepsali kupní 
smlouvu na odkup pozemků nad volejbalovými 
kurty, kde již nyní projekčně chystáme výstavbu 
velkého dětského a work-out hřiště. Ke konci se 

také blíží výkup pozemků pod cyklostezkou z Pal-
kovic směrem na přehradu Olešná. Samotnou vý-
stavbu koordinujeme s městem Frýdek-Místek, 
které musí totéž zvládnout ve vlastním katastru 
a pokud se vše podaří, tak by se stavět mohlo 
v roce 2019.

Dalším počinem je dokončování výstavby  
IV. etapy kanalizace, která je již téměř hotová  
a v dubnu bude probíhat její přebírání. Na její vý-
stavbu by měla navázat celková oprava všech po-
škozených místních komunikací. Celkem by se jed-
nalo o 6 km nad kanalizací a rádi bychom k tomu 
opravili dalších cca 6-10 km komunikací v obci, 
velmi však bude záležet i na vysoutěžené ceně, 
aby opravy byly pro obec výhodné. Oprava ko-
munikací by měla proběhnout na jaře, eventuálně 
nejpozději z kraje léta.

Velkou investiční akcí bude také přístavba tělo-
cvičny s fotbalovými šatnami. Zde aktuálně vybírá-
me zhotovitele díla, a pokud se vše podaří, mohlo 
by se začít stavět v březnu/dubnu. Mezi další plá-
nované akce patří výstavba komunitního centra, 
kde je aktuálně zpracovávána dokumentace pro 
územní rozhodnutí a pokud vše půjde dobře, rádi 
bychom začali ještě letos stavět. Další plánovanou 
akcí je i oprava fasády a výměna oken bytového 
domu č.p. 414 vedle školy. 

Z dalších akcí bych rád ještě zmínil vydláždě-
ní parkoviště pod hřbitovem, další etapu výsad-
by alejí a stromořadí v obci, pořízení mobiliáře na 
autobusové zastávky a zahájení výstavby nové-
ho mostu pro pěší v lokalitě autobusové zastáv-
ky u Kubalů. 

Jak sami vidíte, tak ambice jsou velmi vyso-
ké, a jak jsem uváděl výše, budeme rádi, pokud 
se nám podaří alespoň větší část uvedených akcí 
zrealizovat.

Samostatnou kapitolou jsou pak výkupy země-
dělské půdy a lesů za účelem pozemkových úprav, 
kterým je věnovaný samostatný článek dále. Kro-
mě toho bychom rádi do vlastnictví obce získa-
li i některé další pozemky a nemovitosti, které 
mají strategický význam pro její rozvoj. Je toho 
tedy skutečně velmi hodně, co bychom rádi letos  
realizovali.
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Usnesení

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 12. 2017  
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č. p. 619

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 10. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 3. 10. 2017, 19. 10. 2017, 30. 10. 2017 a 15. 11. 2017.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-11/2017.
4. Žádost o odkup parcel ve středisku Sušička ve vlastnictví obce Palkovice předloženou Beskyd Agro a.s. 

Palkovice.
5. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 v roce 2017.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Slavomír Bača a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 16 pro rok 2017.
5. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2018.
6. Ceník obce Palkovice č. 2/2017 O úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaško-

vé kanalizace provozovanou obcí Palkovice (32,45 Kč/m2 bez DPH, resp. 37,32 Kč/m2 včetně 15 % 
DPH) s účinností od 1. 1. 2018.

7. Smlouvu o koupi nemovité věci s advokátní úschovou uzavřenou mezi Obcí Palkovice, Hanou Gal-
dovou a JUDr. Milanem Čichoňem ve věci nákupu pozemku parc. č. 2989/55 o výměře 3 000 m2  
k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č. 2059-175/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVIN-
VEX a.s.

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ha-
nou Galdovou ve věci zřízení 
a. k tíži pozemku, tj. části pozemku parc. č. 2989/21 – orná půda („Služebný pozemek“) dle geo-

metrického plánu č. 2059-175/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ve prospěch 
oprávněné a každého vlastníka pozemku parc. č. 2989/55 – orná půda („Panující pozemek“) 
služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě a

Kromě investic a projektů se zde velmi rád 
krátce zmíním i o jedné věci, která mi dělá ne-
skutečnou radost! Možná se už budu opakovat, 
ale osobně musím říct, že neskutečně velkou ra-
dost mi dělá rozvoj kulturních a společenských 
akcí v obci. Abychom všichni měli přehled o tom, 
co se v obci děje, pokusili jsme se udělat celko-
vý přehled pro rok 2018 a dát jej na web. Nemohl 
jsem ani uvěřit, kolik akcí je letos naplánováno – 
cca 100 akcí, cca 60 promítání v kině a další akce 
stále do seznamu přibývají. A musíte uznat sami, 
že pro obec s 3 300 obyvateli je to neskutečně vy-
soké číslo. 

Chtěl bych zde tedy opět znovu poděkovat 
všem organizacím, spolkům i jednotlivcům, kte-
ří tyto akce chystají a deklarovat zde jejich pod-

poru ze strany vedení obce. Zároveň bych chtěl 
zde apelovat i na všechny z vás, jelikož akce mají 
smysl, pokud se jich účastní návštěvníci. Využijte 
tedy této bohaté nabídky akcí a aktivit a podpořte 
je svou účastí. Osobně si myslím, že často bude-
te velmi příjemně překvapeni, na jak vysoké úrov-
ni dokáží Palkovjané a Myslíkovjané akce zorga-
nizovat.

Touto pozitivní zprávou i osobní výzvou se 
s Vámi v tomto úvodním slově rozloučím a všem 
Vám popřeji co nejvíce spokojenosti v roce 2018. 
Protože jak říkám, když je člověk spokojený, tak 
má vše, co potřebuje včetně zdraví a je v celko-
vé rovnováze.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA
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b. k tíži pozemku parc. č. 2989/27 orná půda („Služebný pozemek“), ve prospěch oprávněné a ka-
ždého vlastníka pozemku parc. č. 2989/27 – orná půda („Panující pozemek“) služebnosti stezky 
a cesty.

9. Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hanou Galdovou ve věci zřízení 
k tíži pozemku, tj. části pozemku parc. č. 2989/21 – orná půda („Služebný pozemek“) dle geomet-
rického plánu č. 2059-175/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ve prospěch opráv-
něné a každého vlastníka pozemku parc. č. 2989/55 – orná půda („Panující pozemek“) služebnosti 
stezky, cesty a inženýrské sítě.

10. Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hanou Galdovou ve věci zřízení 
k tíži pozemku parc. č. 2989/27 orná půda („Služebný pozemek“), ve prospěch oprávněné a ka-
ždého vlastníka pozemku parc. č. 2989/27 – orná půda („Panující pozemek“) služebnosti stezky  
a cesty.

11. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Miroslavou Janulíkovou ve věci 
nákupu pozemku p. č. 2159/1 o výměře 532 m2, k. ú. Palkovice.

12. Záměr nákupu pozemku p. č. 1261/1 a 1260 včetně budovy č. p. 597, k. ú. Palkovice. 
13. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice – dostavba kana-

lizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a MTS + STASEKO pro kanalizaci 
Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 9.

14. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Meva - Ostrava s.r.o. ve věci nákupu 400 ks kom-
postéru o objemu min. 2 000 l.

15. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Meva - Ostrava s.r.o. ve věci nákupu 8 ks mod-
rých plastových kontejnerů o objemu min. 1 100 l, 8 ks žlutých plastových kontejnerů o objemu 
min. 1 100 l, 15 ks sběrných nádob o objemu min. 240 l, 1 ks průmyslové váhy a 1 ks paletovacího 
vozíku.

16. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Wacker Neuson s. r. o. ve věci nákupu 1 ks klou-
bového nakladače. 

17. Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Obcí Palkovice a ČSOB Leasing, a.s. na úvěr do výše 2 409 110,- Kč 
včetně se splatností 48 měsíců.

18. Darovací smlouvy na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
19. Volbu Dalibora Rady na místo kandidáta na funkci přísedícího k Okresnímu soudu ve Frýdku- 

-Místku.
20. Volbu Ing. Tomáše Hudě na místo kandidáta na funkci přísedícího k Okresnímu soudu ve Frýdku-

-Místku.
21. Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Palkovice 

platné od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

III. vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2987/1, k. ú Palkovice max. o výměře 3 000 m2. Jediným krité- 

riem prodeje bude cena za m2, minimální nabídková cena za 1 m2 činí 850 Kč.

IV. pověřuje:
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice, 

a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše 250 000,- Kč na oddíl paragraf 
rozpočtu s platností do 31. 12. 2018.

V. ukládá:
1. Kontrolnímu výboru předložit zápis o kontrole prodeje dřeva v obecních lesích ze dne 14. 12. 2017 

do příštího jednání zastupitelstva obce Palkovice.

V Palkovicích dne: 18. 12. 2017

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
   Starosta              Místostarosta
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Výsledky prezidentských voleb v Palkovicích 1. a 2. kolo
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Obecní byty v Palkovicích

Vedení obce informuje občany, že obec Palko-
vice má ve svém vlastnictví řádově desítky bytů, 
které slouží sociálnímu bydlení. Pokud se nějaký 
byt uvolní, je nabídnut k pronájmu lidem ze se-
znamu zájemců o byt. Jestli i vy máte zájem se 

do tohoto seznamu dostat, je potřeba podat na 
podatelnu obce písemnou žádost, případně tuto 
žádost po několika letech (cca 3 roky) obnovit.  
V žádosti by mělo být velmi jasně uvedeno, z jaké-
ho důvodu požadujete přidělení „sociálního“ byd-
lení v obci. Právě toto zdůvodnění je hlavním kri-
tériem, na základě kterého jsou byty pak přidělo-
vány. Rada obce v případě uvolnění bytu posuzu-
je všechny zájemce velmi pečlivě a při přidělování 
bytů preferuje zejména tyto tři důvody, pro které 
je možno byt přidělit:
• Startovací byt pro mladé rodiny s dětmi, kte-

ré nemají jinou vhodnou alternativu ubytová-
ní. Těmto žadatelům je byt přidělen na dobu 
max. 5 let, kdy mají dostatek času si zajistit jiné 
vhodné bydlení.

• Občané ve špatné životní, zdravotní či sociál-
ní situaci, kdy většinou nemají jinou vhodnou 
možnost ubytování.

• Senioři dle individuálního posouzení.

Snahou rady obce je pomoci obyvatelům v těž-
kých životních situacích, současně však musí exi-
stovat předpoklad řádného užívání bytu a snaha 
žadatele svou situaci řešit. Na přidělení bytu není 
právní nárok.

Rada obce

Nabídka rady obce vlastníkům půdy a lesů 
Občané Palkovic i Myslíka jsou adresáty do-

pisů a nabídek na odkup zemědělské půdy 
a lesů v obci, které jsou pro ně velmi často ne-
výhodné, či mají spekulativní charakter. Někte-
ří pak za nevýhodných podmínek své majetky 
takto prodají.

Proto Obec Palkovice nabízí všem občanům 
– vlastníkům zemědělské půdy a lesů, alterna-
tivní možnost své pozemky nabídnout k odku-
pu obci. Obec Palkovice totiž ve spolupráci se 
Státním pozemkovým úřadem realizuje v letech 
2016 – 2020 „Komplexní pozemkové úpravy“. 
Za tímto účelem bude obec potřebovat země-
dělské i lesní pozemky ve svém vlastnictví, aby 
mohla tyto úpravy vhodným způsobem realizo-
vat (zejména směny a úpravy pozemků). Jest-

liže máte zájem o další informace, kontaktuje 
prosím místostarostu Davida Kulu na telefonu 
723 247 447 nebo na e-mailu: mistostarosta@ 
palkovice.cz.

Pokud se rozhodnete své zemědělské, či 
lesní pozemky nabídnout obci, máte jistotu, že 
zůstanou ve vlastnictví obce nebo budou vyu-
žity výhradně ve prospěch obce v rámci uve-
dených pozemkových úprav. Vedení obce také 
vytipovalo některé pozemky, které by byly pro 
dané účely vhodné, a proto během února ak-
tivně osloví přímo vlastníky těchto pozemků 
osobním dopisem s nabídkou výhodného od-
kupu.

Rada obce
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INFORMACE PRO OBČANY

Obec Palkovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 
písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto záko-
na a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskyto-

vání informací podle zákona o svobodném přístu-
pu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za po-
skytování informací:

Poplatek za odpady v roce 2018
Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok   492,- Kč

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok   492,- Kč 

Všechny poplatky je nutno zaplatit do 30. dubna 2018!
Výběr poplatků pouze v úřední dny:  pondělí a středa      7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

Poplatek za psa 
Poplatek za psa v roce 2018 činí 150,- Kč. Za dva psy 400,- Kč. Za tři psy 600,- Kč.

Palkovické listy 
V roce 2018 vyjde 7 čísel Palkovických listů a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 80,- Kč/rok. Čtená-
ři, kteří chtějí listy v roce 2018 odebírat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2018 v pokladně Obecního úřadu.

Vodné a stočné na rok 2018
Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)      42,64 Kč/m3

Cena stočného (ceník Obce Palkovice 1/2016)      37,32 Kč/m3

V obou případech se jedná o cenu včetně DPH.

Sazebník úhrad Obce Palkovice  
za poskytování informací platný od 23. 1. 2018
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Sazebník výše úhrad 

Náklady na pořízení kopií a na opatření 
technických nosičů dat

Cena kopie, popřípadě počítačového výtisku 
činí

černobílý formát A4 A3

jednostranná kopie 2,-- Kč 3,-- Kč

oboustranná kopie 3,-- Kč 4,-- Kč

barevný formát - text A4 A3

jednostranná kopie 10,-- Kč 15,--Kč

oboustranná kopie 15,-- Kč 20,--Kč

Cena kopie v případě skenování na datový no-
sič činí

černobílý formát A4 A3

jednostranný sken 1,-- Kč 1,50 Kč

oboustranný sken 2,-- Kč 3,-- Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace po-
skytována formou záznamu na technickém nosiči:
• CD-R – 10,- Kč/1 ks
• DVD-R – 15,- Kč/1 ks

Náklady na odeslání informací žadateli
• poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána 

poštou, bude účtováno dle platného sazební-
ku poštovních služeb, aktuální ceník ČP: http://
www.cpost.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.
pdf (dle druhu zásilky).

• balné - paušální částka ve výši 25,- Kč za jednu 
poštovní zásilku.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací
• V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání in-

formací se stanoví sazba úhrady za první zapo-
čatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem 
ve výši 150,- Kč a za každou další započatou 
hodinu 250,- Kč.

• V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 
informací více pracovníky bude úhrada dána 
součtem částek připadajících na každého pra-
covníka. 

• Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledá-
ní informací jiné osobní náklady (např. náklady 
na jízdné), budou tyto účtovány na základě in-
dividuální kalkulace.

Úhrada nákladů
• Celková výše úhrady je dána součtem jednot-

livých nákladů spojených s poskytnutím poža-
dovaných informací. Náklady se neúčtují, po-
kud jejich výše nepřesáhne částku 50,-- Kč. Po-
kud však budou obdobné informace týmž ža-
datelem požadovány opakovaně, bude poža-
dována úhrada, i když náklady na poskytnutí 
informace nepřesáhnou částku 50,-- Kč.

• Úhradu za poskytnutí informace provede žada-
tel na základě vyúčtování na pokladně Obecní-
ho úřadu Palkovice nebo bezhotovostní plat-
bou na účet obce Palkovice před podáním in-
formace, a to na základě výzvy zpracovatele in-
formace. Uhrazení nákladů předem je podmín-
kou a předpokladem poskytnutí požadované 
informace.

• Sazebník byl schválen radou obce Palkovice 
dne 22. 1. 2018.

Sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla

Oznamujeme všem občanům obce, že po do-
hodě se svozovou společností Frýdecká skládka, 
a.s. dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke sloučení 
sběru a svozu čirého a barevného skla tzn. že sběr 
a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prová-
děn společně. 

Ke změně systému sběru skla přistoupila spo-
lečnost na základě požadavků mnoha obcí sloučit 
sběr a svoz čirého a barevného skla a také s ohle-
dem na skutečnost, že sklárny jsou v dnešní době 

schopny dotřídit čiré sklo od barevného na svých 
třídicích linkách a není proto nutné třídit sklo pří-
mo u původce.

S ohledem na zavedení změny ve sběru skla 
budou zvony na bílé sklo označeny zelenou ná-
lepkou „Barevné sklo“ a bude do nich možné od-
kládat bílé i barevné sklo. 

Sloučením sběru skla dojde k optimalizaci ná-
kladů na svoz nádob na sklo a zároveň k úspo-
ře míst pro umístění nádob na papír, plasty, apod.
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Upozornění pro politické strany, hnutí a další volební uskupení

Na podzim letošního roku se budou opět po 
čtyřech letech konat volby do obecního zastupi-
telstva naší obce. V redakční radě jsme se domlu-
vili, že na období přelomu srpna a září připravíme 
speciální vydání volebního čísla Palkovických 
listů (nad rámec pravidelných vydání PL). Všech-
ny politické strany, hnutí a volební uskupení, kte-
ré chtějí do obecního zastupitelstva kandidovat, 
mají možnost (nikoliv právní nárok) v tomto spe-
ciálním čísle představit svůj volební program a své 
kandidáty. Vaše příspěvky nebudou žádným způ-
sobem upravovány nebo kráceny a budou zveřej-
něny v původním znění tak, jak je obdržíme do 

redakční rady. Příspěvky v maximálním rozsahu  
3 stránek formátu A4 zasílejte nejpozději do  
31. 7. 2018 na redakční e-mail: mmertova@ 
palkovice.cz . Pokud budou součástí textu také ja-
kékoliv fotografie (což je možné), je nutné tyto mít 
vložené a zformátované (velikost) v textu volební-
ho příspěvku tak, jak si to představuje autor a zá-
roveň je nutno každou fotografii zaslat samostat-
ně v elektronické verzi (např. ve formátu jpg) vý-
hradně na redakční e-mail. 

Příspěvky, které nesplní výše uvedené požado-
vané podmínky nebo později doručené příspěvky, 
nebudou zveřejněny.
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My se nemocnice nebojíme

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

S dětmi z 1. B jsme se rozhodli, že navštívíme 
nemocnici ve Frýdku – Místku. Pozvalo nás na ná-
vštěvu její dětské oddělení v rámci projektu „My se 
nemocnice nebojíme“.

9. ledna 2018 jsme si zjistili odjezdy autobusů 
a vyjeli jsme. Pro některé to byla první jízda auto-
busem – prostě dobrodružství. Zvládli jsme i pře-
stup na MHD a za chvíli jsme vystupovali před 
velkou budovou nemocnice. Zaujal nás na střeše 
větrný pytlík – signalizující směr větru, označující 
přistávací plochu pro záchranářský vrtulník. 

Doputovali jsme areálem svižně – pěšky, výtahem 
do 5. patra, kde už nás očekávala pověřená sestřič-
ka. Odložili jsme si oblečení a prohlédli jsme si dů-
kladně oddělení. Začali jsme vyšetřovnou – příjmem, 
pokračovali jsme prohlídkou heren, pak následova-
ly pokoje s přistýlkami, nadstandard, sesterna a na 

závěr jsme skončili na ambulanci – ošetřovně. Tam 
nám sestřička předvedla, jak připravují malé pacien-
ty na operaci – seznámením se svým tělíčkem a jeho 
problémem (prostřednictvím šité panenky, „Petruš-
ky“, která měla uvnitř těla všechny lidské orgány). In-
jekce je věc zajímavá. Co všechno potřebuje ke své 
činnosti? Vše jsme viděli a pochopili, co a jak a proč. 
Aby člověku mohlo být pomoženo, musíme být při-
praveni, poučeni. Kdo je připraven, není překvapen. 

Na závěr jsme se měli možnost seznámit s fo-
nendoskopem, který jsme si v praxi mohli vyzkou-
šet hrou na pana doktora, který dokáže poslou-
chat srdíčko. Dokázali jsme být v klidu. Opravdu 
jsme ho slyšeli. Sláva, máme ho. Jen ať funguje 
pěkně v pohodě. Poděkovali jsme, rozloučili jsme 
se a indiánským poklusem jsme pádili na autobus, 
který fakt nečeká, ale jezdí podle jízdního řádu. 
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Lyžařský výcvik MŠ 2018

V týdnu od 15. – 19. 1. 2018 se v mateřské škole 
již tradičně uskutečnil lyžařský výcvik dětí na Bílé. 
Lyžařská škola Sun Outdoor opět poskytla kvalitní 
služby v čele se skvělými instruktory, kteří se dě-
tem po celý týden intenzivně věnovali a pro jejich 
lyžařské zdokonalení udělali maximum. Tentokrát 
byly děti rozděleny do 5 skupin dle jejich lyžař-
ských dovedností. Z Motýlků, Hvězdiček a Sluní-
ček se v tomto týdnu staly Včelky, Jahody, Kiwi, 
Rybičky a Citróni. Děti, které na lyžích již byly po-
kročilejší, se odebraly hned první den na velkou 
sjezdovku, kde trénovaly celý týden. Krásně zvlá-
daly jízdu na kotvě a sjezd slalomem. Ostatní sku-

pinky se zdržovaly zejména v dětském parku, ale 
také již zkoušely jízdu na pomě a lyžařském ko-
lotoči. 

V pátek se konaly závody dětí. Měly možnost 
svým rodičům a ostatním rodinným příslušníkům 
předvést, co se za uběhlý lyžařský týden naučily. 
Všem dětem se lyžování moc povedlo a na Bílou 
dorazila hojná účast diváků. Závěrem proběhlo 
slavnostní vyhlášení všech lyžařských skupin, kdy 
děti byly odměněny medailí, diplomem a dobrůt-
kou. Lyžařský výcvik hodnotíme velmi kladně a dě-
kujeme za perfektní spolupráci SUN OUTDOOR.

Kolektiv učitelek MŠ

Stihli jsme to báječně. Pěkně jsme pozdravili a ne-
měli problém pustit starší paní si sednout. Máme 
přece mladé nožky a dokážeme se za jízdy bez-
pečně držet. No, a tak s přestupem jsme krásně 
dojeli. Počasí nám ten den přálo, bylo krásně tep-
loučko. Odměnili jsme se malou vycházkou. Na 
závěr jsme si pochutnali, motivační odměnou nám 
byly hrušky – ty jsou přece zdravé! Popovídali jsme 
si o tom, co všechno jsme viděli. Teď se fakt ne-

bojíme. Důležité je, abychom udělali vždy všech-
no pro to, abychom tam neskončili. Pozor na úra-
zy, zbrklost,… Preventivně se proto chovejme ro-
zumně. Ale když máme problém, jsme vděčni, že 
je nablízku – zapamatovali jsme si – voláme 155!!! 
Buďme zdraví, šťastní a spokojení.

Sepsala a příjemně prožila 
Mirka Žídková, Martina Fatrdlová 

a děti 1.B.
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Nový koutek dílniček v MŠ

Koledování v Domě pro seniory

Na vánoce děti v MŠ mimo jiné dárky dosta-
ly také dětské dílenské ponky s nářadím. Aby však 
mohly začít tvořit a pracovat v tomto kreativním 
koutku, bylo třeba dílničky vybavit praktickými po-
můckami.

S tímto nelehkým úkolem jsme se obrátili a po-
žádali o pomoc rodiče dětí. Velmi rychle a ochot-
ně nám pomohl pan Filip Kulhánek, strýc jedné 
naší dívenky, kterému patří naše velké poděkování, 
za vyrobení krásných dřevěných pomůcek, které 
budou sloužit k potřebné práci v oblasti polytech-
nického vzdělávání dětí v MŠ.

Přáli bychom vám vidět zářivé oči dětí a nejen 
chlapců, když viděli nový koutek plný překvapení. 
Děti brzy ráno s nadšením přichází do školky, aby 
jako první obsadili místo v dílenském koutku. Už 
se těšíme, jak z našich mrňousků vyrostou šikov-
ní kutilové.

Kolektiv učitelek MŠ

V úterý 19. prosince 2017 šlo několik dětí ze 
školní družiny ZŠ a MŠ v Palkovicích s paní vycho-
vatelkou zpívat koledy do Domu pro seniory. Jed-
nalo se o tyto děti: Ondřej Bílek, Lukáš Škodík, Te-
reza Kolářová, Adriana Kusá, Nikol Kuchařová, Va-
lérie Šupinová, Sofie Zhorelová a Nikol Matulíková. 

Spolu s paní vychovatelkou nacvičili pásmo tradič-
ních koled a vánočních písní. Babičkám a dědeč-
kům se zpívání koled moc líbilo a nezapomněli 
jsme i na malé dárečky pro ně. Senioři děti odmě-
nili potleskem a bonboniérou.

Mgr. Jana Radová, vychovatelka ŠD
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Pískohraní ve školní družině

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 a 11. ledna 2018 
byla pro děti školní družiny v době od 13.00 do 
15.00 připravena kreativní dílna „ Pískohraní“. Pod 
vedením lektorky dílny se děti seznámily s touto 
kreativitou – šablonami, barevnými písky a po-

můckami pro pískohraní. Dětem se toto kreativní 
tvoření moc líbilo a z tvořivé dílny si odnesli každý 
zhotovený obrázek podle své fantazie.

Vychovatelky ŠD
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Vítání občánků

V neděli 26. listopadu 2017 se v sále restaurace 
pod Habešem konalo již druhé slavnostní vítání ob-
čánků. Pozváno bylo 30 dětí, 10 děvčat a 20 chlap-
ců. Zúčastnilo se 21 dětí. Paní Helena Kapsová přiví-
tala rodiče i hosty. Paní Karla Menšíková zdůraznila 
ve svém proslovu důležitou roli obou rodičů, kteří 
mají spolu v rukou nyní dar nejvzácnější. Maminky 
prožívají nejkrásnější roli svého života a tatínkové 
budou pro své dítě oporou a příkladem v jednání 
po celý život. O kulturní program slavnostního do-
poledne se opět postaraly děti z MŠ pod vedením 
paní učitelky Markéty Vyvialové a Hanky Praussové. 
Všichni přítomní rodiče vítaných dětí se podepsali 
do pamětní knihy obce. Při této příležitosti jim byl 
předán z rukou starosty pana Radima Bače peně-
žitý dar v hodnotě 2000 Kč, drobné dárky a růžička 
pro maminku. K dobré náladě a poslechu nám hrál 
na housle pan Břetislav Chovanec. Paní fotografka 
Dana Lakomá fotila děti s rodiči u kolébky. Byl při-
praven i malý raut s přípitkem. Všem dětem přeje-

me do života mnoho štěstí, zdraví a jejich rodičům 
jen radost z jejich ratolestí.

Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých....

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kdo 
s přípravou a průběhem této akce pomáhali.

Poděkování patří panu starostovi Radimu Ba-
čovi, paní Heleně Kapsové, paní Dáši Bajtkové, 
paní Daně Lakomé, paní Lence Žaarové za dáreč-
ky pro děti, učitelkám Markétce Vyvialové a Han-
ce Praussové a dětem z MŠ za krásné vystoupení.

Děkujeme rodičům za pochvaly k vítání občán-
ků. Jsme rádi, že jsou spokojeni. 

Za komisi KPOZ předsedkyně 
Karla Menšíková, redakční rada Palkovických 

listů, rada a zastupitelstvo obce.
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Setkání s jubilanty 70, 75 let

Setkání jubilantů obce Palkovice se stalo již tra-
dicí. Ve středu 6. prosince 2017 jsme se sešli na 
předvánočním posezení s jubilanty a seniory klu-
bu Palkovice v Restaurací pod Habešem.

Po usazení posledního hosta se zahájila ofici-
ální část slavnostního odpoledne. Hosty i jubilan-
ty přivítala předsedkyně Senior klubu Palkovice 
paní Anna Sasynová. Pak za komisi pro občanské 
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Nový rok 2018 na Kubánkově

Stalo se již tradicí vítat v naší obci první den No-
vého roku, ale současně i státní svátek „Den samo-
statného Českého státu“, výšlapem na Kubánkov, 
nejvyšší vrchol Palkovických Hůrek. Pro přicháze-
jící návštěvníky čekala uprostřed louky postave-
na vatra s tabulkou letopočtu rok 2018, ale také 
stánky s občerstvením. Pěkné a příjemné počasí 
napovídalo, že by účast mohla být slušná. Přesto-
že hlavní program, zapálení vatry, proslov starosty 
obce a zahrání státní hymny, byl naplánován až na 
jedenáctou hodinu, louka se začala účastníky na-
plňovat již před desátou hodinu. A při zahájení jich 
tam bylo okolo pěti set a možná i více.

Starosta obce pan Radim Bača přivítal všechny 
přítomné, kteří se zde sešli z celého širokého oko-
lí, zejména obcí ze Sdružení povodí řeky Ondřej-
nice. Při novoroční zdravící připomněl vzpomínku, 
že tato tradice byla poprvé pořádána v první den 
roku s číslovkou nového tisíciletí 2000! Dále řekl: 
„Jsem rád, že dnešní setkání je již po devatenác-

té v řadě za sebou a budu ještě radši, když se tato 
krásná tradice udrží i pro příští léta a příští poko-
lení. K tomu vám všem přeji pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost po celý tento rok!“ Poprosil hudeb-
níky, aby zahráli českou hymnu a paní Menšíko-
vou, aby podpálila novoroční vatru.

Dobrou náladu pak doprovázela vůně hřebíčku 
a skořice, svařeného vína, ale i slivovice.

Oheň vatry se pěkně rozhořel a Palkovjanka ve-
sele vyhrávala. Na louce okolo táboráku bylo radost 
se dívat a vidět tolik krásných, šťastných, spokoje-
ných a usmívajících se lidí najednou pohromadě. 
Těžko by někdo spočítal, kolik to bylo stisků rukou, 
polibků a vzájemných blahopřání. Věkové složení 
účastníků bylo velice různorodé, od batolat až snad 
po devadesát let. Nejmladší účastnící byla určitě 
čtyřtýdenní holčička Karolínka Vrbová a nejstarší již 
tradičně paní Drahomíra Slípková z Myslíku.

Ani jsme se nenadáli a poledne bylo za námi, 
oheň táboráku dohoříval a my se začali loučit 

záležitosti přivítala předsedkyně Karla Menšíková 
všechny jubilanty a hosty. Přečetla jména všech ju-
bilantů a svůj projev ukončila přípitkem na počest 
všech jubilantů s přáním štěstí, zdraví a životní po-
hody. Poté popřál všem přítomným i pan starosta 
Radim Bača. Odpoledne pokračovalo dále volnou 

zábavou. K dobré náladě nám vyhrávalo hudební 
duo Víta Pavlíčka. Pak následovala tombola, výhry 
o ceny, což přispělo ještě k lepší náladě. Zaplnil se 
i taneční parket. Doufáme, že se všem přítomným 
akce líbila a těšíme se opět na další setkání.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková
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s přáním a slibem, za rok opět na shledanou při 
jubilejním již dvacátém setkání!

Starosta obce vyslovuje všem pořadatelům, 
Palkovjance a pracovníkům obce srdečné podě-
kování za přípravu a organizaci celé akce.

A vám všem, kteří jste na Kubánkov přišli veli-
ké díky za vaši účast a na shledanou na Nový rok 
2019. 

Stanislav Harabiš

Kino v roce 2017

Uběhl opět rok, pojďme se tedy ohlédnout za 
provozem kina v Palkovicích. I když naše kino je 
v rámci regionu víceméně unikát, jelikož téměř veš-
keré obce naší velikosti již kino dávno neprovozu-
jí, neznamená to, že kino budeme provozovat jen 
tak samo o sobě. Aby kino bylo úspěšné, tak klíčoví 
jsou pro něj jeho návštěvníci. A zde bohužel musím 
říct, že i když se snažíme nabídku filmů co nejvíce 
v rámci možností vybrat tak, aby oslovily co nejšir-
ší spektrum diváků, tak návštěva na některé filmy je 
velmi nízká. Toto nás vede k úvaze, co s kinem dále. 
Pro letošní rok nicméně budeme pokračovat v pro-
vozu tak, jak jste zvyklí a ještě se program pokusí-
me dále zlepšit a nabídnout opět i řadu speciálních 
akcí. Vyhodnocení pak provedeme na konci roku 
a podle toho se rozhodneme, co dál…

I přes nepřízeň některých distributorů se vám 
snažíme nabídnout co nejlepší program. V roce 
2017 jsme se opět snažili promítat mimo letní se-

zónu každý pátek, v neděli jsme hráli filmy urče-
né pro děti. K tomu všemu jsme také více či méně 
úspěšně promítali několik dokumentů a v létě hrá-
li zimní filmové komedie a pohádky v letním kině. 
Zde několik statistických údajů:
• Celkem jsme odehráli 60 filmů v kamenném 

kině a 6 filmů v letním kině.
• Na všechna představení přišlo celkem 2 393 di-

váků.
• V průměru činila návštěvnost 36 diváků na je-

den film.
• Nejúspěšnějším filmem v kamenném kině byli 

Špunti na vodě, na který zavítalo 119 diváků.
• Nejúspěšnější film pro děti byl Hledá se Dory, 

na který přišlo 70 diváků.

Na další promítání v roce 2018 se na Vás těší 
Kulturní komise.

David Kula, místostarosta
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Dětský divadelní soubor Nahlas! zaplnil kinosál!

V šatně plné dětí a jejich rodičů začalo v neděli 
7. 1. 2018 po čtvrté hodině vzrůstat napětí. Děti byly 
pozoruhodně klidné a soustředěné, a bylo znát, že 
je množství diváků proudících do sálu překvapilo. 
Nás také a rádi bychom vám za to ještě jednou ve-
lice poděkovali! Podle reakcí publika soudím, že se 
představení povedlo. Je to jen důkaz o tom, jak ši-
kovné děti v Palkovicích a na Myslíku máme.

Děkuji také hudebnímu doprovodu a všem ma-
minkám, které trávily poslední 3 měsíce každou ne-

děli šitím kostýmů, vozením dětí na zkoušky a shá-
něním potřebných rekvizit.

Pokud by vaše děti také toužily postavit se na 
prkna, která znamenají svět, přijďte na některé naše 
Pohádkové čtení pro celou rodinu, na kterém si 
vždy přečteme příběh, rozdělíme si role a kostýmy 
a následně ho společně hrajeme.

Za Dětský ochotnický soubor Nahlas!

Štěpánka Pavlíčková

V sobotu 20. ledna 2017 byly v pražském Obec-
ním domě předány ceny klasické hudby Classic 
Prague Awards za rok 2017. 

Nominované umělce, hudební tělesa i nahráv-
ky vybíraly oborové poroty společně s hlavní pě-
tičlennou porotou odborníků. Kromě tří nominač-
ních kategorií, kam vedle celoživotního přínosu 
a talentu roku patří cena za propagaci české hud-
by v zahraničí, byly uděleny ceny v soutěžních ka-
tegoriích. Porota ocenila umělce za sólistický vý-
kon, vokální výkon, orchestrální výkon, komor-

ní výkon, soudobou kompozici, crossover projekt 
a nahrávku roku. Do těchto kategorií mohl kan-
didáta vedle poroty nominovat kdokoliv působící 
v oblasti kultury, kulturních institucí či médií.

Z triumfu v kategorii Sólistický výkon se tě-
šil palkovický rodák - pianista Ivo Kahánek za své 
provedení Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 Bo-
huslava Martinů, který představil na Mezinárod-
ním festivalu Monte Carlo.

Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě a Akademie múzických umění 

Pianista Ivo Kahánek získal prestižní cenu  
Classic Prague Awards
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v Praze. Má za sebou také studijní stáž na prestiž-
ní londýnské Guildhall School of Music and Drama 
u Ronana O´Hory a mistrovské kurzy pod vede-
ním Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zacha-
riase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera 
Frankla a dalších osobností.

V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezi-
národní hudební soutěže Pražské jaro a již před-
tím získal ocenění v mnoha významných kláních 
u nás i v cizině.

Ivo Kahánek vystupoval s mnoha světozná-
mými tělesy např. Berlínskou filharmonii, Čes-
kou filharmonii, BBC Scottish Symphony Orches-
tra Glasgow, Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, 
Filharmonií Essen, Symfonickým orchestrem Hlav-
ního města Prahy FOK, Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, 
Filharmonií Brno a mnoha jinými.

Kromě koncertování se věnujete také vyučo-
vání, na Fakultě umění Ostravské univerzity, vede 
interpretační semináře na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě a vypomáhá profesorovi Klánskému na 
HAMU v Praze.

Redakční rada blahopřeje Ivo Kahánkovi k zís-
kání prestižní ceny a přeje mu mnoho dalších 
úspěchů v osobním i uměleckém životě.

DeskoHraní v roce 2018

Mnozí z vás už si zvykli na naše pravidelná se-
tkání u deskových her. Ta budou probíhat i letos, 
ale můžete se na nich těšit na novinku, celoroč-
ní turnaj o putovní pohár – DeskoTurnaj Palkovice 
a Myslík 2018! Každý může přijít, každý může hrát 
a každý může vyhrát! Na DeskoHraní bude vždy 
probíhat jeden hlavní turnaj o putovní pohár a ně-
kolik menších turnájků.

Mezitím bude jako vždy k zapůjčení řada her 
pro menší i větší.

První DeskoHraní s turnajem proběhne 17. 2. 
2018 v Kulturním domě Palkovice.

Hrát se bude hra MAJESTY od firmy Mindok, 
která je určena hráčům od sedmi let, ale užijí si ji 
i dospělí, turnaj není věkově omezen!

Po celou dobu budou také probíhat malé ro-
dinné turnájky ve hře GOBLÍCI JEDLÍCI a v hrách 
od firmy Albi.

Seznam termínů konání DeskoHraní 
a turnajů:
DeskoTurnaj Palkovice a Myslík 2018
  7. 2. 1. DeskoTurnaj – MAJESTY (Mindok) a dal-

ší menší turnájky (Mindok a Albi) Kulturní 
dům Palkovice

24. 3. 2. DeskoTurnaj – (Piatnic) – bývalá škola na 
Myslíku

  7. 4. 3. DeskoTurnaj – Kulturní dům Palkovice
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  2.  6.   4. DeskoTurnaj – travnaté hřiště na Myslíku
28.  7.   5. DeskoTurnaj – Palkovice za tělocvičnou  

  (v případě nepříznivého počasí v Kulturním  
  domě Palkovice)

29.  9.    6. DeskoTurnaj – Kulturní dům Palkovice
27. 10.   7. DeskoTurnaj – bývalá škola na Myslíku
17. 11.   8. DeskoTurnaj – Kulturní dům Palkovice

Časový rozvrh turnajů bude vždy stejný:
14:00 - 14:30 – registrace do turnaje
14:30 - 15:30 – začátek turnaje, vysvětlování pravi-
del, cvičné hry

15:30 - 17:00 – turnaj
17:00 - 18:00 – vyhodnocení turnaje, vyhlášení vítě-
zů a předání odměn a putovního poháru 

Na turnaje se můžete přihlašovat na místě, pře-
dem na FB Kino Palkovice nebo na e-mailu kultura 
@palkovice.cz.

Turnaje probíhají v rámci akce Deskohraní, kte-
rá je určena pro všechny věkové kategorie! Sleduj-
te FB Kino Palkovice a těšíme se na setkání u des-
kových her.

Štěpánka Pavlíčková

Obecní ples 2018

Tradiční obecní ples se blíží a vy jste na něj  
srdečně zváni! Tentokrát se můžete těšit na vy-
stoupení a magii kouzelníka Tomasiana, kterého 
zajisté znáte z televizní soutěže Československo 
má talent, kde svými triky ohromil nejen Lucii Bí-
lou. Dále bude připravena degustace moravských 

vín přímo od vinaře, či nový tematický fotokou-
tek. K tanci i poslechu zahraje opět skupina Standa 
Banda. Vstupné včetně místenky: 150,- Kč v před-
prodeji (na pokladně OÚ) nebo 200,- Kč na mís-
tě. Více k plesu také plakátek na zadní straně listů.

David Kula, místostarosta
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Přijďte si s námi užít dámskou jízdu v palkovickém kině 
Ladies night 16. 2. 2018 v 18:00 hod.

Padesát odstínů šedi • Padesát odstínů temnoty
Famózní večírek, který rozhodně nebude šedivý!

Welcome drink  • Věštírna s kartářkou • Erotik bingo 
Ochutnávka afrodiziakálních pochutinek

Na baru široký výběr míchaných drinků
Vstupné: 120,- Kč/osoba

Historické Palkovice

Nezávislí PRO Palkovice a Myslík

Facebooková otevřená skupina, byla vytvoře-
na pro všechny, kteří se chtějí podělit či si pro-
hlédnout památeční fotografie z historie Palkovic 
a Myslíku. Jejich současných více jak 300 členů sle-
duje zveřejněné příspěvky fotografií nejen doma, 
ale také za hranicemi České republiky.

Za zmínku stojí krásné příspěvky Honzy Šupiny 
„Palkovice včera a dnes“, které porovnávají minu-
lost a současnost. Několik fotografií je zveřejně-
no z kroniky TJ Sokol Palkovice i osobních archívů.  
Zajímavé jsou také komentáře jednotlivých členů 
a reakce palkovjanů trvale žijících v zahraničí.   

A tak pokud doma máte nějaké skvosty, které 
zachycují historii budov či života v obci, neváhejte 
a podělte se o ně s ostatními, které historie a život 
našich předků zajímá. Stačí je jen přefotit nebo na-
skenovat a vyvěsit.  Mgr. Petr Gřes

Milí přátelé v letošním roce 
Vás zveme na již tradiční Před-
velikonoční odpoledne, které se 
bude konat v sobotu 17. 3. v Re-
stauraci pod Habešem. Velmi 
zajímavou akcí bude v kině Be-
seda se Zdeňkem Troškou dopl-
něná o folkové písničky Simo-
ny Klímové. Při této příležitosti 

bude otevřena výstava obrazů 
palkovického rodáka Jana Kožu-
cha, ostravského výtvarníka Vla-
dimíra Vítečka a frýdecko-mís-
teckého patriota Milana Obody. 
Chtěli bychom Vám popřát do 
letošního roku moc zdraví, štěs-
tí, klid na práci i osobní život.
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Zmapovat sportování v Palkovicích a na My-
slíku v uplynulých 100 letech je úkol velmi těžký, 
protože v tomto odvětví se toho událo opravdu 
hodně. 

Začněme tedy od začátku. V roce 1918 existo-
valy u nás dvě sportovní organizace: Tělocvičná 
organizace Sokol a Jednota Orla československé-
ho, jejíž činnost za války utichla a plně obnovena 
byla až v roce 1921.

Po I. světové válce vznikaly v Palkovicích po-
stupně další organizace zaměřené na sport. Byly 
to: Dělnická tělocvičná jednota (DTJ), Selská jíz-
da, SK Olešná, Amatérský dělnický sportovní klub  
(A. D. S. K.) a Skautská organizace.

Pojďme si tyto organizace připomenout po-
drobněji.

Jednota Orla československého
byla v Palkovicích založena v roce 1908 jako 

první sportovní organizace v naší obci. Jejím před-
sedou byl zvolen Pavel Široký. Střediskem činnosti 
byl Lidový dům, v němž byl přistaven sál, slouží-
cí jako tělocvična. Členové Orla se zabývali nejen 
prostnými, ale i prvky lehké atletiky. Pěkné jeviště 
v Lidovém domě vytvářelo výborné podmínky pro 
divadelní a zábavní odbor Orla. Každoročně byly 
nacvičeny a sehrány alespoň dvě divadelní hry. Od 
otevření Lidového domu se zde každoročně kona-
ly plesy, pořádány byly krmášové a pouťové zába-

vy, oslavy kácení máje a mikulášské nadílky. Členo-
vé si také mohli vypůjčovat knihy.

V roce 1942 byla organizace říšským protekto-
rem rozpuštěna. Činnost Orla byla obnovena až 
v roce 1945. Všichni členové Orla se ihned zapoji-
li do opravy Lidového domu, který byl v důsledku 
vyhození mostu přes Olešnou ke konci války vel-
mi poničen. Po sjednocení tělovýchovných a turi-
stických organizací v roce 1948 byla činnost Orla 
ukončena. 

Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)
Po I. světové válce se začalo v obci vyhraňovat 

třídní rozložení obyvatelstva. Dochází k diferenci-
aci a na popud sociálně demokratické strany byla 
8. 9. 1921 založena Dělnická tělocvičná jednota 
(DTJ). Prvním předsedou byl zvolen Bohumír Pro-
kop. Zpočátku byl střediskem jednoty sál hostince 
„u Kubalů“, později sál hostince „u Kuchařů“. V DTJ 
členové zpočátku jen zápasili, ale záhy se jednota 
zaměřila také na tělesná cvičení, prováděna pod-
le Tyršovy soustavy – cvičení pořadová, na nářadí, 
prostná a branné hry. DTJ byla činná rovněž v ob-
lasti výchovné a kulturní, ale neměla takové pod-
mínky jako Orel nebo Sokol. Přesto divadelní sou-
bor nacvičil na jevišti v sále hostince „U Kuchařů“ 
velké množství představení a několik pěkných aka-
demií. Velmi záslužnou úlohu sehrál odbor loutko-
vého divadla. V době II. světové války byla činnost 

V letošním roce si připomínáme stoleté výro-
čí vzniku samostatného československého státu. 
Výročí připadá na státní svátek dne 28. října. Le-
tos budou po celé České republice probíhat růz-
né kulturní a společenské akce, které si daly za 
cíl tuto významnou událost v historii našeho stá-
tu připomenout. V podstatě už v lednu oslavy za-
čaly na Pražském hradě vystavením a zpřístup-
něním veřejnosti českých korunovačních kleno-
tů, jako symbolu české státnosti. V naší redakční 
radě jsme si řekli, že bychom i my mohli tak ně-
jak navázat na toto výročí a připomenout si život 
v naší obci v uplynulých 100 letech. Tedy hlavně 
jeho zajímavé okamžiky, které by stály (podle na-
šeho redakčního názoru) za připomenutí. Samo-

zřejmě nemůžeme pamatovat celých těch 100 let 
života zpátky. Máme tady ale historické kroniky 
a také žijící pamětníky, kteří nám můžou (a dou-
fáme že i pomůžou) popasovat se s tímto úkolem 
se ctí. V jednotlivých vydáních Palkovických listů 
(a bude jich sedm jako každý rok) vám čtenářům 
představíme konkrétní oblasti kulturního, spor-
tovního a společenského života tak, jak v uplynu-
lých sto letech plynul v obou částech naší obce. 
Popřejme si vzájemně, aby to byl pro obě strany 
zajímavý zážitek.

První oblasti života, kterou se budeme v tomto 
výtisku zabývat, je sport v Palkovicích a na Myslíku. 
Ten byl v uplynulých sto letech v obou částech naší 
obce nepřehlédnutelný.

100 let sportu v Palkovicích

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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DTJ postupně omezována, až došlo v roce 1941 
k zastavení činnosti. Po roce 1945 se část palkovic-
kých členů DTJ odstěhovala do pohraničí a nastal 
pokles členské základny, přesto činnost pokračo-
vala i nadále. V důsledku sjednocení tělovýchov-
ných, sportovních a turistických organizací byla 
dne 15. 6. 1950 organizace DTJ vymazána ze spol-
kového katastru. 

Amatérský dělnický sportovní klub 
(A. D. S. K.) 

15. února 1935 byl v Palkovicích založen Ama-
térský dělnický sportovní klub (A. D. S. K.). Před-
sedou byl zvolen Josef Zpěvák. Informace o tom-
to klubu nejsou známy. Snad jen to, že se na jaře 
1939 klub dobrovolně rozešel.  

Selská jízda
Selská jízda vznikla původně jako nestranic-

ká organizace v polovině 19. století, ale po vzni-
ku Československé republiky v roce 1918 ji zce-
la ovládla agrární strana. Všeobecně se jednalo 
o sportovní a chovatelskou organizaci, pořádající 
zejména jezdecké soutěže a venkovské slavnosti. 
Jízda na koni byla chápána jako součást branných 
sportů. V době první republiky nesměla selská jíz-
da chybět na žádné velké slavnosti. V naší obci, 
i v sousedním Myslíku, to bylo především uskupe-
ní mladých chlapců a dívek ze selských rodů, ne-
boť na těchto statcích byli koně chováni. Děvčata 
byla v krojích dopravována na různé slavnosti na 
ozdobených žebřiňácích, zatímco chlapci v krojích 
přijížděli na koních. Společně pak zatančili Českou, 
Slezskou a Moravskou besedu. Po únoru 1948 Se-
lské jízdy definitivně zanikly.

Skautská organizace 
V roce 1937 byl pod vedením vedoucího od-

dílu Miroslava Kubláka z Místku založen 1. skaut-
ský oddíl v Palkovicích. Začátky byly velmi těžké, 
neboť skauti neměli k dispozici vlastní klubov-
nu a ke svým schůzkám se scházeli, kde se dalo. 
Letní tábory oddílu byly pořádány na Palkovic-
kých Hůrkách v Zámrklí. V říjnu 1940 byla činnost 
skautingu zakázaná a obnovena byla až po skon-
čení II. světové války. Po Únoru 1948 bylo činnost 
ukončena. Naděje na obnovu svitla v roce 1968, 
kdy se skauti začali opět scházet, ale jejich čin-
nost byla v roce 1970 znovu ukončena. Někteří 
chlapci přešli do pionýrských oddílů, někteří se 
do další činnosti zapojili pod hlavičkou TJ Sokol 
Palkovice. 

SK Olešná 
V roce 1931 byl v Palkovicích založen sportov-

ní klub kopané SK Olešná Palkovice, jehož před-
sedou se stal Alois Morys. První zápasy byly ode-
hrány na Bařině. Poté se zápasy hrály na různých 
místech. V letech 1937 – 1940 nastala stagnace  
a s okolními soupeři se hrávalo jen o prázdninách 
na louce za Hlaváčovým gruntem. V době II. svě-
tové války byl SK Olešná jedinou sportovní orga-
nizací, kterou Němci nezakázali, a tak do jejich řad 
přešli někteří členové Sokola a dalších organizací. 

V roce 1948 se SK Olešná začlenil do jednot-
ného tělovýchovného hnutí, a to TJ Sokol Palkovi-
ce, kde působí dodnes. Nejvýznamnější osobnos-
tí palkovické kopané byl zcela určitě Alois Morys, 
který působil jako předseda oddílu kopané 40 let 
a 10 let jako místopředseda. 

Svazarm
V Palkovicích byla organizace Svazarmu zalo-

žena v roce 1953 a u jejího vzniku byl učitel Jaromír 
Grygar. Členové Svazarmu začínali svou činnost 
v půdní místnosti Lidového domu. V roce 1954 
převzal vedení Svazarmu Josef Chlebek. Členové 
se věnovali především sportovní střelbě a ostat-
ním branným sportům. Organizace rovněž pořá-
dala kursy řidičů malých motocyklů. Kromě toho 
Svazarm pořádal i doškolování a přeškolování ři-
dičů, pomáhal při pořádání oslav, průvodů a bran-
ných soutěží. S odchodem Josefa Chlebka z funk-
ce předsedy v roce 1972 však zájem členů o práci 
ve Svazarmu upadal a činnost se postupně utlu-
movala, až v roce 1989 zcela zanikla.

Sokol
V roce 1911 vznikla v Palkovicích odbočka mís-

teckého Sokola. Vzhledem k obtížnosti pravidelné 
docházky do Místku bylo rozhodnuto založit v obci 
vlastní jednotu. 18. února 1912 byla svolána ustavu-
jící Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol. Sta-
rostou byl zvolen tehdejší řídící učitel Metoděj Bar-
toník. Cvičilo se v sále hostince u Volného. Z člen-
ských příspěvků se začalo pořizovat první nářa-
dí – hrazdy, žíněnky, kruhy apod. Přišel památný  
28. říjen 1918. Po něm se v Sokole cvičilo ještě s vět-
ším nadšením. Členové pořádali veřejná vystoupe-
ní, plesy, později šibřinky a také hráli divadlo a pro-
mítali filmy. Byly rovněž pořádány taneční hodiny 
V zimních měsících se cvičení prováděla v tělocvič-
ně a vyvrcholením byly účasti sportovců na okrs-
kových nebo župních soutěžích. V letních měsí-
cích se cvičilo v přírodě. Začalo se rovněž uvažovat  
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o výstavbě vlastní sokolovny a byly započaty první 
kroky, ale II. světová válka zmařila veškeré naděje 
a činnost Sokola byla omezena a v roce 1941 zce-
la zastavena. Členstvo palkovického Sokola se při-
hlásilo do sportovní organizace SK Olešná a maje-
tek byl pečlivě uschován. Činnost se obnovila až 
po válce. 

V roce 1948 došlo ke sloučení sportovních or-
ganizací a po úporném jednání všech spolků byla 
založena organizace Národní tělovýchovný vý-
bor (NTV), která byla později přejmenována na 
Tělocvičnou jednotu Sokol Palkovice. Do inven-
tární knihy byl protokolárně převzat majetek DTJ, 
Orla, SK Olešná, Junáku a Sokola a začalo se cvi-
čit v Lidovém domě, který v té době nejlépe vy-
hovoval potřebám tělovýchovy. Později se cvičilo 
i v sále u Tomisů. Byl obnoven také provoz letní-
ho koupaliště, který Sokol vybudoval v roce 1931. 
V roce 1957 byl založen cyklistický kroužek do-
rostu a žáků, oddíl stolního tenisu a atletický od-
díl, který pod vedení učitele Radomíra Halaty patřil 
mezi nejlepší v okrese a výborných výsledků dosa-
hoval i v krajských soutěžích.

Také ve výstavbě TJ se udělalo hodně. Započalo 
se s výstavbou fotbalového hřiště, atletické dráhy 
a stavbou šaten a klubovny. Postupně byly zaklá-
dány nové oddíly: odbíjená, sportovní gymnastika 
a jachting.

V roce 1970 vybudovaly Válcovny plechu v obci 
lyžařskou sjezdovku, kterou využívali a dodnes vy-
užívají i občané Palkovic.

Oddíl odbíjené ve spolupráci s JZD Palkovice, 
MNV v Palkovicích a TJ Sokol Palkovice dokončil 
v roce 1973 výstavbu 2 volejbalových antukových 
kurtů. 

Pro rozvoj dalšího sportu v obci však stá-
le citelněji chyběla vlastní tělocvična. V kulturním 
domě, který se začal přestavovat, se již cvičit ne-
dalo, a proto se cvičilo v provizorních podmínkách 
v sále u Tomisů a také v budově dílen ZŠ. Po mno-
ha nekonečných a namáhavých jednání byl 14. 9. 
1974 položen základní kámen výstavby moderní 
tělocvičny. Sportovci dokutáleli více než půltuno-
vý kámen, který zůstal po stavbě mostu přes Oleš-
nou ve středu obce, a spustili jej do vyhloubeného 
základu pravého rohu východní stěny stavby. Kon-
cem roku 1977 byla tato stavba zkolaudována a 11. 
2. 1978 byla tělocvična slavnostně otevřena. První 
přestavba tělocvičny proběhla v roce 1986, kdy se 
z malé herny stolního tenisu a nářaďovny vytvořil 
sál pro nemíčové sporty. Na podzim roku 1979 se 
pak začaly v areálu TJ stavět nové šatny, klubovna 
a sociální zařízení pro oddíl odbíjené. Základem 

byla budova, v níž byl uschován materiál při vý-
stavbě tělocvičny. Budova skladu slouží v součas-
nosti jako hospoda. Volejbalové kurty byly přista-
veny ze severu k této budově.

Do činnosti TJ se zapojili také turisté – oddí-
ly Modré Šípy a Žlutý kvítek. Byl rozšířen odbor 
ZRTV, kde už necvičily jen ženy a muži, ale byl za-
ložen i oddíl rodičů a dětí a také oddíl jógy.

Po 17. listopadu 1989 začaly jednotlivé sportov-
ní svazy usilovat o samostatnost a získání práv-
ní subjektivity. Byly obnoveny různé sportovní or-
ganizace, které se začaly hlásit o majetek z roku 
1948. I v naší obci byly diskuze, zda se přihlásit 
k České obci sokolské, zda by se měly oddíly osa-
mostatnit apod. Nakonec bylo rozhodnuto ustavit 
samostatný právní subjekt TJ Sokol Palkovice, kte-
rý bude sdružovat všechny stávající sportovní od-
díly. K ČOS se tato organizace nepřihlásila, ale his-
torický název si ponechala.

V roce 1990 byla provedena tzv. delimitace 
majetku ČeSTV na naši jednotu a vyřešení téměř 
všech právních sporů, týkajících se nabytí majet-
ků TJ. Uvádím, téměř všech, protože ani nám se 
nevyhnuly restituční problémy. O část fotbalové-
ho hřiště se přihlásila dědička původního majite-
le a Anna Štěpánová se přihlásila o loděnici a část 
okolních pozemků. První spor byl úspěšně vyřešen 
v náš prospěch, další byl vyřešen také v náš pro-
spěch, ale až po čtyřech letech.  

V roce 1992 vznikl v rámci TJ nový oddíl tenisu 
a byly vybudovány antukové tenisové kurty a cvič-
ná zeď. Přibyl také oddíl florbalu, zdravotního cvi-
čení, aerobiku a kalanetiky. Zájem o sportování 
v Palkovicích byl obrovský a stávající tělocvična již 
nemohla uspokojit všechny požadavky, a tak v říj-
nu 2003 začala přístavba dalšího sálu, který byl 
v listopadu 2004 předán do užívání.

V roce 2007 se započalo s dosud poslední pře-
stavbou a rekonstrukcí tělocvičny. Zcela zrušen byl 
malý sál a stávající velký sál tak byl rozšířen o ně-
kolik metrů, byla provedena výměna všech oken, 
vstupních dveří podlahové krytiny, vybudováno 
bylo nové hlediště pro diváky, další sál pro zápasy 
ve stolním tenise a badmintonu. Zrekonstruovaná 
tělocvična byla předána do užívání na podzim 2008.

V současné době je připravena projektová do-
kumentace na dostavbu šaten pro venkovní spor-
ty a další sál pro jógu, zdravotní cvičení apod.

V roce 2012 bylo započato s rekonstrukcí teni-
sových kurtů, které mají dnes umělý povrch a mo-
hou sloužit nejen tenistům, ale i fotbalistům. 

TJ Sokol Palkovice je v současné době nej-
větší a také nejstarší sportovní organizací v obci. 
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V uplynulém století prošlo „Sokolem“ tisíce cvi-
čenců a cvičenek. Bylo dosaženo vynikajících vý-
sledků v mnoha sportovních odvětvích. TJ Sokol 
Palkovice má řadu mistrů republiky, okresní, kraj-
ské i republikové přeborníky ( jachting, TOM Žlutý 
kvítek, sportovní gymnastika, volejbal). Sportovci 
i trenéři TJ byli několikrát oceněni mezi nejlepší-
mi sportovci a trenéry Moravskoslezského kraje. 
Nelze zde vzpomenout všechny činovníky, kteří 
se zasloužili o vybudování sportovních areálů do 
dnešní podoby. Nejde ani vyjmenovat stovky cvi-
čitelů a trenérů, kteří v dobách zlých i dobrých usi-
lovali o udržení a rozvoj sportu v naší obci. Všichni 
bez rozdílu si ale zaslouží poděkování.

Novodobé sportovní dějiny
Po roce 1989 vznikla i v naší vesnici řada nových 

sportovních organizací.

Hokejový oddíl HC Palkovice 
Díky nadšení několika lidí z Palkovic se v letech 

1994–1995 utvořila parta mladých lidí, kteří obuli 
brusle, oblékli se do tepláků a vzali do rukou ho-
kejky. Zpočátku se členové scházeli jen mezi se-
bou, ale po příchodu Jaroslava Čechmánka, který 
měl zkušenosti z vrcholového hokeje, začali uva-
žovat i o nějaké soutěži. Přihlásili se tedy do ama-
térské hokejové ligy v Kopřivnici. Začátky byly těž-
ké, ale postupně se hráči zlepšovali. V roce 1997 
založili hokejový klub s názvem HC Palkovice. Od-
díl se účastnil nejen ligy v Kopřivnici, ale i v Haví-
řově a také ve Frýdku-Místku. Největšího úspěchu 
dosáhli hráči v sezóně 2011–2012, kdy se stali vítězi 
amatérské hokejové ligy v Kopřivnici. 

Lucky Boys Palkovice (šipky)
Na jaře roku 1999 byl v restauraci „U Kubalů“ 

pořádán turnaj v elektronických šipkách. Na tomto 
turnaji se sešli mimo jiné zakládající členové druž-
stva šipkařů. Hráči se přihlásili do 3. ligy Severo-
moravského kraje. V roce 2005 se část hráčů od-
dělila a začala hrát v 3. lize pod novým názvem DC 
Robini v restauraci „U Tomisů“. Toto družstvo hned 
v první sezóně zvítězilo. V současné době hraje 
tým pod názvem DC Robini Palkovice v 2. lize a vi-
dět je můžete jednou za 14 dnů v restauraci Tomis 
Palkovice na domácích zápasech.  

Enduro klub Palkovice, z.s. 
Tento sportovní klub zaměřený na motocyklo-

vé soutěže Enduro byl založen v roce 1999. Čle-
nové spolku se pravidelně účastní podniků Mezi-

národního mistrovství Slovenské republiky a Mist-
rovství České republiky, kde patří ke špičce. Sou-
těže Enduro pořádá spolek také na území naší 
obce. Bohužel se v současné době potýká s nedo-
statkem tréninkových i závodních tratí. Spolek má 
nyní cca 25 aktivních členů. Předsedou spolku je 
od jeho založení Josef Lukeš. 

Tělovýchova a sport na Myslíku
Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na 

sportovní dění na Myslíku.
Myslíkovští chlapci a děvčata chodili zpočát-

ku cvičit do DTJ a Orla v Palkovicích a Kozlovicích. 
V letech 1929 – 1932 byl učiněn pokus o založe-
ní oddílu kopané. Hrávalo se na různých mís-
tech v obci a většinou to byla utkání mezi horním 
a dolním koncem.  

V roce 1933 byla na Myslíku založena Federace 
proletářské tělovýchovy. Tato federace organi-
zovala veřejné cvičení, na kterém se kromě cvičení 
prováděla i lehká atletika. V roce 1939 byla činnost 
organizace zastavena. 

V roce 1935 byla na Myslíku založena Jednota 
československého Orla, jejíž činnost byla zasta-
vena Němci v roce 1942.

Dělnická akademie – místní odbočka v Myslí-
ku vznikla v dubnu 1947. O činnosti této organiza-
ce nejsou známé žádné další skutečnosti. 

V roce 1951 bylo zřízeno u kaple sportovní hřiš-
tě pro kopanou a atletiku. Na hřišti bylo uspořádá-
no několik utkání s okolními kluby a také zde byla 
pořádána dožínková slavnost spojená s předá-
ním motorové stříkačky hasičskému sboru. Avšak 
v obci i přesto nebyl dosud založen sportovní klub 
a na hřišti docházelo pouze k tradičním fotba-
lovým utkáním svobodných proti ženatým vždy 
o myslíkovské pouti. 

Teprve 29. 7. 1962 byla na Myslíku ustavena Tě-
lovýchovná jednota Sokol Myslík a hned na 
počátku se do ní přihlásilo 55 členů. Prvním před-
sedou byl zvolen Ferdinand Chýlek. Chyběla však 
tělocvična, cvičitelé i trenéři a sportovní činnost se 
proto nerozvíjela soustavně. Tělovýchovná jedno-
ta pořádala lyžařské závody a později pak přidala 
i sáňkářské závody. Ve spolupráci se Svazarmem 
pořádala také letecko-modelářské soutěže.

V roce 1983 byly na hřišti postaveny stabilní že-
lezné branky pro kopanou, zemním kabelem byl 
přiveden elektrický proud pro osvětlení hřiště i vý-
letiště.

Během let 1984 – 1986 byl svépomocí postaven 
lyžařský vlek s osvětlením o celkové délce 250 m 
a s výškovým rozdílem 60 m. V budově staré školy 
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byla v roce 1984 upravena jedna učebna na tělo-
cvičnu, kterou začal využívat i oddíl stolního teni-
su, jenž se přihlásil do okresní soutěže. V 90. le-
tech 20. století došlo k postupnému útlumu v celé 
tělovýchovy na Myslíku. Fungovala jen sjezdovka 
a oddíl stolního tenisu. Až okolo roku 2000 začal 
chod tělovýchovy opět vzrůstat, přičemž nejvíce 
to bylo vidět na oddílu stolního tenisu. K rozvoji 
sportování přispělo i vybudování Sportovně kul-
turně společenského centra (SKSC) v roce 2006 
s hřištěm s umělým povrchem. Na tomto hřišti 
pak bylo uspořádáno několik ročníků fotbalových 
turnajů v malé kopané. SKSC skýtá dobré sociální 
zázemí nejen pro venkovní sport (šatny, kuchyň-
ka, WC, sprchy, klubovna, společenská místnost), 
ale i pro cvičení žen v malé tělocvičně, pro od-
díl stolního tenisu i pro pořádání různých kultur-
ních a společenských akcí (přednášky, tvořivé díl-
ny, soutěže pro děti i dospělé, mikulášské nadílky  
apod.). 

Popsat podrobně uplynulé sportovní století 
by vydalo na celou knihu. Určitě se najdou mno-
zí, kteří budou poukazovat, že jim v článku chybí 
to, či ono. Skutečně nebylo možno vzpomenout 
na všechny činovníky, cvičitelé, trenéry, sportovce 
a vyjmenovat všechny úspěchy. Zcela jisté je však 
to, že sportovci v uplynulém století rozhodně ne-
zaháleli. Máme dnes krásný sportovní areál, vel-
kou tělocvičnu se třemi sály, lyžařskou sjezdov-
ku, cyklostezku a vodní vyžití na přehradě Olešná, 
což jsou sportovní podmínky, o jakých se našim 
předkům před sto lety ani nesnilo. Již více než sto 
let si v naší vesnici předávají generace pomyslnou 
sportovní štafetu a je na nás, abychom tuto štafe-
tu i my předali našim dětem a vnukům. 

Martina Mertová

Zpracováno dle dostupných knih a kronik a po 
konzultaci se zástupci současných sportovních or-
ganizací.
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SPORT

Vánoční volejbalový turnaj

Jako každý rok se v naší tělocvičně konal dne  
30. prosince Vánoční volejbalový turnaj smíšených 
losovaných družstev dospělých. Organizátoři nalo-
sovali z příchozích 7 družstev, které se mezi sebou 
utkaly systém každý s každým. Paralelně byly v malé 
tělocvičně pod vedením Martiny Fatrdlové organi-
zovány soutěže pro příchozí děti. Za organizáto-

ry jsme rádi, že vše proběhlo bez problémů a až 
na jeden lehce podvrtnutý kotník bez zdravotních 
komplikací. Vítězné družstvo pod vedením kapitá-
na Jakuba Kubečky převzalo ceny našeho tradičního 
sponzora Pepino a v klubovně pak mohly nastat pří-
pravy na Silvestra. Už nyní se těšíme na další ročníky, 
přijďte si taky zahrát. Volejbal Palkovice
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Z činnosti TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
zdravíme Vás v roce 2018 

v plné síle a elánu. Opět ho bu-
deme potřebovat jak my, tak 
Vy, protože naplánovaných 
akcí máme požehnaně a těší-
me se na Vás. Ale než Vás za-
čneme lákat na nabídku akcí 
roku 2018, musíme ještě zre-
kapitulovat konec roku 2017. 
Předposlední akcí a krásným 
poděkováním a rozloučením 
s Vámi byl dětmi oblíbený Mi-
kuláš. A i letos přišel a nebyl 
sám. Čert byl čertovský a ně-
které děti jej raději pozorovaly z pod stolu. Jiné re-
citovaly a zpívaly. Nicméně Mikuláš měl balíčky pro 
všechny, takže ani na ty zlobivé děti nezapomněl. 
Děti z MŠ Palkovic si letos připravily tradiční kole-
dy, takže si je mohli zazpívat i návštěvníci. Děkujeme 
paní učitelkám za přípravu. Rodiče s dětmi si moh-
li namalovat pro změnu skleněnou baňku, kterou si 
mohli odnést domů a vyzdobit si tak svůj stromeček.

Hned druhý den se konal vánoční jarmark. Tam 
jsme opět nemohli chybět. S čepicemi na hlavě ve 
stylu „Santa Clause“. Zjišťujeme, že kapacita stán-
ku pomalu přestává stačit. Na prodej byly výtvory 
z dílen a po zkušenosti z předešlého roku se posílily 
i zdroje punče. Z výsledku jsme byli nadšeni, vše se 
vypilo a téměř vše prodalo. V průběhu svátků jsme 
si mohli zasportovat na turnaji ve stolním tenise. Le-
tos se turnaje účastnilo okolo 20 hráčů, z toho 3 děti 
(Dominik a Daniel Buzkovi, Marek Kubečka) a jedna 
žena. Klukům to šlo parádně. Jako jediná žena jsem 

byla přirazena k mužské skupi-
ně. První místo Jirka Slípek ml., 
druhý René Tabach ml. a tře-
tí Jarek... Takže vyzývám ženy, 
aby se nebály a příští rok nás 
bylo víc. Ceny byly bohaté. Ví-
tězům gratulujeme a organizá-
torům patří velký dík. 

Nový rok jsme mohli přivítat 
výšlapem na Kubánkov a poté 
tradičním kotlíkovým gulášem 
u Jardy. Letos se podával „jelí-
nek“. Děkujeme všem, kteří se 
angažovali do příprav. V čase 
Tří králů jste mohli navštívit 

divadelní představení „Popelka“. Bylo to už druhé 
představení, které děti jak z Palkovic, tak Myslíku se-
hrály. Rekordní účast na premiéře zaskočila asi nejen 
děti, ale všechny, kdo se v přípravách angažují. Pod 
taktovkou Štěpánky Pavlíčkové a za podpory obce 
se určitě můžete těšit na další představení, které si 
pro Vás děti připraví. 

A teď k našim letošním akcím. První bude pa-
třit nám ženám, a to 11. března již tradiční osla-
va MDŽ. Opět máme připravený pestrý program 
s hosty a soutěžemi. Dámy jste tedy srdečně zvá-
ny! Následují velikonoční dílny, čarodějnice a sta-
vění májky, dětský den, atd. atd. Harmonogram 
letošních akcí opět sledujte na stránkách obce, fa-
cebooku a plakátech. Tak jako v předchozích le-
tech budeme opět žádat finanční dotaci od obce 
a opět zkusíme štěstí i jinde.

Mějte se hezky a těšíme se na Vás i v tomto 
roce! Za TJ Sokol Myslík H@H
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Dne 22. 11. 2017 jsme naši klubovnu proměni-
li v tvořivou dílnu. 16 účastníků této akce tvořilo 
adventní věnce – symbol předvánočního očeká-
vání příchodu Spasitele. Každý si donesl základ-
ní materiál, tj. korpus pro věnec, vázací drát, svíč-
ky a další ozdůbky. Chvojí pak přinesl pan Isidor 
Kahánek a u dotvoření věnců úspěšně asistovala 
paní Alena Pochybová, především s tavnou pistolí 
a dobrou radou V příjemné atmosféře, provoněné 
čajem a kávou, jsme dotvořili originální adventní 
věnce, o čemž svědčí fotografie. Závěrečné hod-
nocení – chvalitebná akce (hodnotím jako ve ško-
le), protože účastníků mohlo být více.

Prosinec 2017 obsahoval 2 akce. Tou první akcí 
byl Předvánoční jarmark dne 2. 12. 2017. Naší mi-
lou povinností bylo věnovat se družebním partne-
rům z Polska. Druhou akcí bylo Předvánoční pose-
zení seniorů s jubilanty Obecního úřadu v Restau-
raci pod Habešem dne 6. 12. 2017. Po slavnostním 
zahájení předsedkyní Senior klubu paní Annou 
Sasynovou, předsedkyní KPOZ paní Karlou Menší-
kovou a starostou obce panem Radimem Bačou se 

rozproudila volná zábava, doplněná podáním vel-
mi chutného jídla a losováním tomboly. K posle-
chu nám hrál a zpíval pan Vít Pavlíček a zpívala paní 
Marcela Kotzurová, za což jim srdečně děkujeme. 
Poděkování si samozřejmě zaslouží i vedení obce 
za spolupořádání této velmi potřebné společenské 
akce. Závěrečné hodnocení – chvalitebná akce, ne-
chtělo se nám moc hýbat v tanečním rytmu.

A přenášíme se do nového roku 2018, v je-
hož průběhu plánujeme realizovat tyto akce:
14. února výroční schůze s kulturní vložkou
 7. března oslava Mezinárodního dne žen
18. dubna beseda 
16. května zájezd na Úsov a do Javoříčka 
13. června smažení vaječiny a sportovní hry 
18. července zájezd do Rožnova 
15. srpna smažení bramborových placků 
19. září zájezd do vinného sklepa
24. října nákupní zájezd do Polského Těšína
14. listopadu zájezd do termálů
 5. prosince předvánoční posezení s jubilanty 
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Dne 17. 1. 2018 jsme zorganizovali zdravot-
ní přednášku, vedenou paní Erbanovou, na téma 
„Péče o nohy“. Neučila nás jak a zda si mýt nohy, 
jak by se z názvu přednášky mohlo zdát, ale ja-
kou stélku (vložku do boty) a obuv si kupovat, 
abychom předešli bolestem nohou a navazujícím 
zdravotním problémům. Podle vyjádření paní Er-
banové je zřejmé, že čím mladší generace, tím má 
větší zdravotní problémy, aniž si kolikrát uvědo-
muje, že pravou příčinou je právě nevhodná obuv. 
Vývojář pan Hanák vynalezl formu stélky, na kte-
rou má světový patent a která velmi účinně kon-
kuruje ortopedickým stélkám. Tyto stélky již 16 let 
i vyrábí, včetně ručně šitých bot na objednávku. 
Tyto výrobky se sice pohybují ve vyšší cenové hla-
dině, ale je na našich prioritách, zda budeme více 
peněz utrácet za všelijaká „zkrášedla“ viditelných 
partií těla nebo za výrobky, které mají charakter 
preventivní, terapeutický a regenerační a tím nám 
upevňují zdraví. Přednesené informace velmi za-
ujalo 31 pozorných posluchačů natolik, že si ně-
kteří stélky zakoupili a prohlásili, že navštíví osob-

ně paní Erbanovou v prodejně, která sídlí na mís-
teckém Náměstí Svobody, v 1. poschodí podloubí 
u „Myší díry“ (Po 13 – 16 hod. a St 10 – 15:30 hod.).  
Bližší informace můžete rovněž načerpat na webu 
www.botyhanak.cz. Závěrečné hodnocení – vý-
borná akce. 

Co nás čeká?
Činnost Senior klubu v roce 2017 zhodnotí-

me na Výroční schůzi ve středu 14. 2. 2018, 
v 15.00 hod., opět v sále palkovického kina. Na 
obě akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši 
hojnou účast. 

Společenská rubrika:
V měsíci březnu oslaví svá kulatá životní jubilea 

naši členové Miroslav Stavinoha a Jiřina Kulo-
vá, oba z Palkovic. Vážení oslavenci, přejeme Vám 
šťastné zdraví, rodinnou pohodu a životní optimi-
smus.

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

Na podzim byl zahájen nový ročník hry Pla-
men a soutěže dorostu, a to závodem požárnické 
všestrannosti (ZPV) v Metylovicích. Závodilo se od 
brzkých ranních hodin až do pozdního odpoledne.

SDH Palkovice vyslalo jedno závodní druž-
stvo mladších žáků, kteří svou premiéru na ZPV 

zvládli na výbornou a umístili se na krásném  
16. místě.

Jaké disciplíny museli naši mladí hasiči zvlád-
nout? Například střelbu ze vzduchovky, znalos-
ti hasičských značek, práci s buzolou, hasící pro-
středky nebo přelez po laně.

SDH Palkovice  
Mladí hasiči se zúčastnili 1. kola Plamenu
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Chceš se stát mladým hasičem?

Pokud chceš získat nové kamarády, a přitom 
se něco naučit, NEVÁHEJ! Scházíme se každý pá-
tek od 16 do 17.30 v hasičské zbrojnici v Palko-
vicích. V zimním období se ve stejný čas schází-
me v místní tělocvičně (1. patro). Všechny žáky 
školou povinné rádi přivítáme (po domluvě i před-
školáky).

Co všechno děláme?
Seznamujeme se s hasičskou technikou, učíme 

se zdravovědu, pracovat s mapou, uzly, hrajeme 
hry, a když nám počasí přeje, cvičíme požární útok 
s vodou a spoustu dalších skvělých věcí!

Lucie Štěbrová



1/2018

35

Zpráva o činnosti SDH Palkovice za rok 2017

Svatomartinský rybářský den

První akcí v letošním roce byla začátkem led-
na výborová schůze zaměřená na přípravu plesů. 
Kromě těchto tradičních povinností byl leden vý-
jimečný v tom, že se po dlouhých letech podařilo 
obnovit kroužek mladých hasičů.

Únor patří tradičně plesům. Letos proběhly 
opět dva a účast byla kolem 350 hostů, což je na 
kapacitu místní restaurace ideální stav. 

Po plesech bývá klidnější období. V sobotu 16. 4. 
jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko, další vět-
ší akcí bylo stavění máje koncem dubna a o měsíc 
později tradiční kácení máje se smažením vaječiny. 

Dne 23. června proběhl v areálu hasičské zbroj-
nice hasičský trojboj pro mladé hasiče z našeho 
okrsku. Naším mladým hasičům se podařilo tuto 
soutěž překvapivě vyhrát.

Naši klasickou pohárovou soutěž jsme pořádali 
1. července a jednalo se již o 15. ročník. Letos po-
prvé nešlo o soutěž noční. Začátek jsme posunuli 
na 16 hodinu. 

Přihlásilo se 38 týmů a naše domácí družstva 
ostudu určitě neudělaly. V kategorii nad 35 let 
jsme vyhráli, muži brali krásné 5. místo a ženy bo-
hužel svůj pokus nedokončily.

V neděli 2. července byla zahájena sezóna ka-
ravanu. Jako každý rok byl převezen do autokem-
pu Merkur v Pasohlávkách.  Karavan pak sloužil čle-
nům k rekreaci celé dva prázdninové měsíce. Ti, co 

se zrovna nerekreovali, zajišťovali občerstvení při 
prázdninových obecních akcích jako byly Dožínky, 
Festival dechovek, Memoriál Antonína Řezníčka.

Dne 5. října jsme připravili v hasičské zbrojnici 
pro naše soutěžící zakončení sezóny. To hlavní za-
končení sezóny, přesněji slavnostní zakončení bes-
kydské ligy ale proběhlo 5. listopadu v kulturním 
domě v Příboře. Pro náš sbor to byl výjimečný den. 
V kategorii nad 35 let jsme si převzali pohár za cel-
kové vítězství a muži pohár za celkové 3. místo.

Naši mladí hasiči se ještě v říjnu zúčastnili své 
premiéry v soutěži Plamen a v Metylovicích obsa-
dili 16. místo.

Další akce, která stojí za připomenutí byl zájezd 
na Jižní Moravu. Letos jsme vyrazili 28. října do 
Blatnice pod sv. Antoníčkem, a dále pak do vinař-
ství Prýgl ve Starém Poddvorově. Tam nás čekala 
degustace opět velice chutných vín s následným 
posezením u dobrého jídla a dobré muziky.

Výjezdová jednotka kromě klasických výpomo-
cí obcí jako je čištění kanálů, zkoušky kanalizace 
apod. byla vyslána v roce 2017 k 17 událostem. 
Jednou byla čerpat vodu po vydatných deštích, 3x 
vyjela k planému poplachu, 6x k likvidaci obtížné-
ho hmyzu, 5x k odstraňování spadlých stromů a 2x 
k požáru. Za vyzdvižení stojí výjezd k velkému po-
žáru průmyslových hal v Kopřivnici.

Za SDH Palkovice Petra Opělová

V sobotu 11. 11. 2017 se uskutečnil v nádher-
ném prostředí Ranče na Hranici Svatomartinský 
rybářský den. Této akce se zúčastnili mladí rybá-
ři z Palkovic. Sraz byl v 9:30 na ranči a od 10 ho-
din to začalo. Natěšení lovci byli rozdělení na svá 
místa a soutěžili, kdo chytne více ryb. Po hodině 
si vyměnili stanoviště, dali si trošku teplého čaje 
a jelo se dále. Po třech kolech, kdy jsme byli všich-
ni pěkně prostydlí, bylo připraveno teplé občers-
tvení nejen pro mladé rybáře, ale také pro jejich 
doprovod. Hlavní lovenou rybou byl pstruh duho-
vý o velikosti kolem 40 cm, což bylo při zdolávání 
pěkné rodeo. Všichni mladí rybáři si chytli nějakou 
tu rybku a bylo vidět, že nadšení pro lov je ob-
rovské. Po občerstvení jsme všechny účastníky od-
měnili věcnými cenami a tři nejlepší k nim dostali  
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medaili. Této akce se zúčastnilo 16 mladých ry-
bářů, kterým se podařilo chytit celkem 42 ryb. 
Největší ulovená ryba byl pstruh duhový o délce  
42 cm, kterou ulovil Marek Kozel. Všichni si sebou 
odnesli aspoň jednoho pstruha na večeři a těšili 

se na další ročník této akce. Velké poděkování pa-
tří majiteli ranče panu Petru Krhutovi a Obci Pal-
kovice. Závěrem přeji v letošním roce všem Petrův 
zdar!  Rostislav Oliva, 

vedoucí kroužku mladých rybářů MS Palkovice

Ještě vzpomeňme na loňský rok – v sobotu  
9. 12. 2017 v 8 hodin ráno jsme úplně obsazeným 
autobusem vyjeli na náš první předvánoční zájezd 
na vánoční zámek do Kravař. Po cestě trošku sně-
žilo, ale na místě bylo počasí pohodové a na ad-
ventní čas vcelku příjemné.  Náš vcelku brzký pří-
jezd na prodejní trhy byl odměněn volným pohy-
bem u stánků a možnosti si v klidu vybírat z růz-
ného zboží, jak vánočního, tak domácího, ručně 
vyráběného, různého jídla, pití… V zámku bylo při-
praveno také mnoho věci ke koukání – ukázky li-
dových řemesel, pletení, zdobení, malování. Nejen 
pro děti zde byly připravené různé dílničky – kaž- 

dý si mohl vyrobit svíčky, nazdobit baňky a dal-
ší různé ozdoby třeba vyrobit nebo jen okoukat. 
Ti zdatnější si také mohli vyfoukat něco ze skla. 
Nechyběla vystoupení dětských souborů přímo na 
krásně vánočně vyzdobeném barokním schodiš-
ti uprostřed zámku. Pro děti se zde hrálo loutko-
vé divadlo, dospělí si zase mohli posedět u kafíčka 
a domácích cukrovinek a zákusků. Celé dopoledne 
sotva stačilo k prohlídce, nákupům, povídání a po-
slouchání vánoční písniček a koled, které bylo sly-
šet snad všude.

Ze zámku jsme odjeli na společný oběd do 
nedalekého minipivovaru U Komárků – bylo nás  

Zahrádkáři  
Předvánoční zájezd do Kravař
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tolik, že jsme jim zaplnili skoro celou restaura-
ci. Na oběd jsme si všichni dali výbornou domá-
cí fazolovou polévku – hustá, plná uzeného masa 
a k tomu čerstvý výborný domácí chléb. Každý si 
dal něco k pití na zahřátí a hlavně se ochutnávalo 
místní pivo – 16 stupňový vánoční jantarový spe-
ciál Rohan. Protože chutnal výborně tak jsme si jej 
všichni kupovali i domů, trošku jsme tím zamo-
tali hlavu obsluze, ale obě servírky byly velmi ši-
kovné a všechno s úsměvem zvládly. Odpolední 
návrat proběhl ve spokojeném duchu, a tak ten-
to adventní zájezd najdete i v plánu na rok 2018.

Lenka Žaarová, ZO zahrádkářů v Palkovicích

Co připravujeme pro letošní rok?
• 7. 2. 2018 v kině od 17. hodin bude přednáška: 

Choroby a škůdci u plodové zeleniny (Bc. Ja-
roslav Pavlíček)

• 28. 2. 2018 v kině od 17. hodin bude přednáška: 
Zelenina ze zahrady po celý rok (Bc. Jaroslav 
Pavlíček)

• 9. 3. 2018 v restauraci Pod Habešem od 17. ho-
din – výroční členská schůze – hodnocení roku 
2017, plány pro rok 2018, občerstvení 

• 17. 3. 2018 v restauraci Pod Habešem – ukázka 
floristiky (velikonoční zdobení s narcisy a vším 

co si sami donesete, případně na místě zakoupí-
te)

• 5. 4. 2018 hospůdka Tomis od 17. hodin přednáš-
ka: Med a včelí produkty (MUDr. Hajdůšková)     

• 5. 5. 2018 – zájezd do Věžek u Kroměříže
• 19. 5. 2018 – zájezd do polských zahrad
• 8. 6. 2018 v areálu zahrádkářů od 16. hodin sma-

žení vaječiny
• 7. 9. 2018 – členská schůze (příprava na výsta-

vu)
• 21. 9. – 24. 9. 2018 Výstava ovoce a zeleniny 

+ oslava 60. Výročí založení ZO ČZS Palkovice 
a fotosoutěž: ovocný strom – zasílejte na e-mail: 
myslik.59@email.cz

• 8. 12. 2018 – zájezd – Vánoční zámek v Krava-
řích

Členové výboru se pravidelně scházejí každý 
druhý čtvrtek v měsíci.

Všechny dotazy a rezervace u předsedkyně: 
Lenky Žaarové, tel. 720751418

Foto ze všech akcí najdete na: http://palkovice-
-zahradkari.rajce.idnes.cz/

Srdečně všechny zveme na naše akce, zahrádká-
ři z Palkovic
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Začátkem ledna se již tradičně na ulicích měst 
a obcí naší republiky začnou objevovat skupinky 
koledníků, které dětskými hlasy prozpěvují ono 
známé: „My tři králové jdeme k vám…“ Ano, začíná 
každoroční Tříkrálová sbírka. 

V následujícím rozhovoru nám ji přiblíží koordi-
nátor sbírky v Palkovicích, pan Tomáš Huďa. 

Tomáši, mohl bys nám prosím představit 
Tříkrálovou sbírku? Jak dlouho funguje a kdo 
za ní stojí?

Tříkrálová sbírka je dobrovolnickou charitativní 
akcí svého druhu největší v České republice. V po-
sledních letech se do ní zapojuje až 40 tisíc dob-
rovolníků z řad běžných občanů, především dětí. 
Tito dobrovolníci převlečení za tříkrálové koled- 

níky obcházejí v každoročně v období od 1. do  
14. ledna ve skupinkách domy a byty v celé naší vlas-
ti. Za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám…“ 
popřejí lidem vše dobré do nového roku a na zá-
praží nebo domovní dveře jim posvěcenou křídou 
napíšou písmena K+M+B s příslušným letopočtem. 
Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: 
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, 
nýbrž zkratka latinského Christus mansionem bene-
dicat, což v překladu znamená „Kristus požehnej to-
muto domu“. V hovorové řeči požehnání znamená 
něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. U této ko-
ledy naši koledníci vybírají do zapečetěných kasiček 
dobrovolné finanční příspěvky. 

Tato sbírka funguje celorepublikově od roku 
2001. V roce 2000 proběhlo „zkušební“ velmi 

Rozhovor o Tříkrálové sbírce

ŽIVOT VE FARNOSTI
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úspěšné koledování pouze v Olomoucké diecézi. 
Sbírku zastřešuje Charita České republiky a vlastní 
organizaci a logistiku pak zajišťují její diecézní po-
bočky. Charita ČR je právnickou osobou a je sou-
částí římskokatolické církve. 

TS je jednou z nejznámějších dobročinných 
aktivit. Kde je výtěžek z této sbírky použit?

Ano, dobrá pověst a povědomí mezi občany 
vychází z její mnohaleté tradice. Výnos této sbír-
ky (na rozdíl od ostatních podobných charitativ-
ních aktivit) zůstává z velké části (asi 65%) v regi-
onu, kde se vybere. To znamená, že výtěžek z ko-
ledování v Palkovicích a na Myslíku bude využit na 
konkrétní projekty v našem regionu, tedy v rámci 
Charity Frýdek-Místek. Tyto projekty jsou stanove-
ny a zveřejněny předem vždy konkrétní Charitou. 
Většinou se z toho vybavují a modernizují stacio-
náře a terénní služby Charity FM. Mimochodem 
klienty těchto stacionářů je několik občanů Palko-
vic. Zbytek vybraných peněz putuje na celostátní 
projekty, také na projekty do zahraničí a malá část 
jde na režii sbírky. Sbírka je velice transparentní 
a každá oblastní Charita zveřejňuje ve své Výroč-
ní zprávě konkrétní účel, kam byly peníze využity. 

Doprovází ono „tříkrálové koledování“ 
i nějaké další aktivity?

Samozřejmě, není to jen samotné koledování. 
V rámci celé republiky jsou pořádány ve městech 
tříkrálové průvody se zvířaty (koně, velbloudi), be-
nefiční koncerty a každoročně v neděli vždy ko-
lem 6. ledna je v Brně jako poděkování kolední-
kům tříkrálový koncert živě vysílaný Českou tele-
vizí. U nás v obci kromě vlastního koledování po-
řádáme co druhý rok tříkrálové koncerty v našem 
kostele. Ten letošní byl v pořadí už šestý a zášti-
tu nad ním převzal senátor Ing. Jiří Carbol (KDU- 
-ČSL). Příjemnou atmosféru na něm vytvořila ka-
pela Hrozen z Frýdku-Místku svou nádhernou al-
ternativní muzikou z vlastní tvorby. 

Všichni naši malí koledníci dostali od Chari-
ty (mimo drobných dárků) volné vstupenky do 
Aquaparku Olešná. Tříkrálová sbírka není časově 
omezena. V průběhu roku lze přispívat za pomocí 
darovací MMS nebo finančním převodem na spe-
ciálně zřízený účet. Veškeré informace o sbírce je 
možno najít na stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Vím, že máš na starosti „tříkrálovku“ tady 
v Palkovicích. Můžeš prozradit, jak se daří na-
šim koledníkům? Jak jsou lidé v Palkovicích 
a na Myslíku štědří?

Našim koledníkům se daří rok od roku lépe. 
Vždy si říkám, že jsme právě dosáhli finančního 
stropu, že už to prostě výš nemůže jít. Ovšem ob-
čané Palkovic a Myslíku jsou (zřejmě) jiného ná-
zoru, a tak vybíráme stále více a více peněz. V le-
tošním roce nám přibyla jedna skupinka kole-
dníků a navíc byl také koncert. Takže jsme měli 
„v oběhu“ 17 kasiček (loni jich bylo 15). Celkový 
výtěžek sbírky v obou částech naší obce byl  
119 414,- Kč, a to je nejvyšší dosažená část-
ka v 17-tileté historii sbírky. Já bych za to všech-
no chtěl moc poděkovat všem, kteří se zapojili do 
koledování. Zkusím to spočítat – pokud bych bral 
v úvahu všechny koledníky, jejich doprovod, foto-
grafa, dostávám se na počet více jak 50 koledníků. 
A to už je síla. Většina těchto koledníků jsou děti 
z Turistického oddílu Žlutý kvítek. Rád bych podě-
koval také všem občanům obou částí naší obce, 
kteří přispěli mnohdy nemalými částkami. Osob-
ně to vnímám jako takové vyjádření trvalé důvě-
ry v tento projekt. Plně se ztotožňuji s jedním pří-
slovím: „Pět minut pomoci je více, jak dvě hodiny 
soucitu…“

Co pro tebe osobně znamená Tříkrálová 
sbírka?

Dovolím si to vyjádřit několika jednoduchými 
slovy: víra, motivace, nezištná pomoc, starost, lo-
gistika, stres, podpora od mé rodiny a přátel, na-
děje, emoce, naplnění, oddech…
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Podělíš se s námi i o nějaký netypický/ve-
selý zážitek z koledování?

Za těch 17 let, co jsem u toho (a zdaleka nejsem 
sám), jsme toho zažili opravdu hodně: arktický 
mráz, metr sněhu, jarní teploty, liják, bláto, kam se 
podíváš, bláznivý útěk přes plot před psem, úsmě-
vy i pláč spoluobčanů, nezájem…a spoustu dalších 
zážitků. Co jsme ale nečekali ani ve snu, byla zají-
mavá příhoda: pár let zpátky jsme zazvonili u jed-
noho baráku a čekali na otevření dveří, abychom 
mohli pozdravit a začít zpívat koledu ( jak je naším 
zvykem). Klíč zarachotil, dveře se otevřely a my 
údivem zapomněli nejen pozdravit, ale i začít zpí-
vat. Ve dveřích stál urostlý a usměvavý (od ucha 
k uchu) muž – černoch. V Palkovicích můžeš če-
kat cokoliv, ale občana z Afriky určitě ne. Takže, 
až jsme se probrali z šoku, tak jsme nejen zvlád-

li celou koledu, ale také jsme si pěkně popovída-
li s naším milým spoluobčanem (ano spoluobča-
nem, protože po létech jsem mu jako zastupitel na 
vítání občánků přivítal nového potomka do svazku 
naší obce) narozeným někde pod rovníkem. Takže 
si závěrem dovolím citovat slova Arnošta Goldfla-
ma z jedné české pohádky: „…svět je malý a o ná-
hody tady není nouze“.

Tomáši, děkuji za rozhovor.
Rád bych zde také poděkoval všem našim ob-

čanům, kteří se do sbírky zapojili, přispěli, pomoh-
li. Děkuji i všem koledníkům, organizátorům a dě-
tem a přeji nám všem do následujících dnů ono 
výše zmiňované štěstí, ochranu a zdraví.

Richard Vysloužil
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme

Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
hodně štěstí, hodně zdraví,
ať Vás život stále baví.
Ať Vaše oči štěstím září,
ať máte úsměv na své tváři.

V měsíci listopadu 2017 oslavil své životní ju-
bileum pan Přemysl Mičulka, 85 let z Palkovic.

V měsíci prosinci 2017 oslavili své životní ju-
bileum pan Břetislav Bača, 80 let z Myslíku, 
paní Ludmila Krčová, 97 let a paní Božena  
Bílková, 94 let, obě z Palkovic.

V měsíci lednu 2018 oslavili své krásné naro-
zeniny paní Věra Drobková, 90 let, pan Jaroslav 
Ondrušák, 80 let, pan Vladislav Svobodník,  
80 let a pan Jozef Krolák, 91 let, všichni z Palkovic.

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

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

Rozloučili jsme se

Jen svíci hořící, 
jen krásnou kytici na hrob položíme. 
Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme
a na vás zavzpomínáme.

V prosinci jsme se rozloučili s paní Annou 
Gachovou a panem Václavem Lančou, oba 
z Palkovic.

V lednu jsme na poslední cestu vyprovodi-
li paní Janu Vašíkovou a paní Olgu Vítovou, 
obě z Palkovic.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým vy-
slovuje redakční rada Palkovických listů, KPOZ 
a zastupitelé obce.
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Suroviny:
250 g polohrubé mouky 
200 ml vody 
anglická slanina 
cibulka
sůl 
olej

Postup: 
Mouku se špetkou soli a vodu smícháme v hustší 
těsto a přes haluškovač (sítko na halušky) protlačí-
me do vroucí osolené vody. Povaříme cca 3 minu-
ty, dokud nám halušky nevyplavou na povrch. Na 
trošce oleje orestujeme anglickou slaninu s cibul-
kou a posypeme tím halušky. Pro zpestření chu-
ti můžeme podávat s brynzou nebo zakysanou 
smetanou.

I v letošním roce se 
vám pokusíme nabíd-
nout několik pohledů 
na zajímavá kulinářská 
témata běžného života. 
Co dům dal, rychlé snída-
ně, zdravé a veselé svačinky 
a jiné podobné…to jsou téma-
ta, která mohou být blízká každé-
mu z nás.

Co dům dal
Určitě znáte přípa-

dy, které mají společné-
ho jmenovatele a tím je 
prázdná lednička nebo 
spíž. Pak nám nezbývá 

nic jiného než využít běž-
ných potravin, které mnoh-

dy na první pohled přehlížíme. 
Tyto nám však mohou nabídnout in-

spiraci pro rychlý, chutný a zajímavý pokrm.

HOLKY V AKCI

Halušky z mouky
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Suroviny:
3/4 hrnku červené čočky
1 mrkev
1 petržel
1/2 malého celeru
česnek
sůl

Postup:
Zeleninu nakrájíme na kostky nebo nastrouhá-
me a dáme do hrnce. Zalijeme 1 litrem vody, mír-
ně osolíme a zvolna vaříme, až je zelenina měkká. 
Poté jí v hrnci rozmixujeme a přidáme čočku a va-
říme ještě 5 minut, až je měkká. Polévku dochutí-
me soli, sójovou omáčkou, česnekem a podává-
me s opečenou houskou. Červená čočka na rozdíl 
od běžné čočky nevyžaduje dlouhou přípravu a je 
bohatým zdrojem železa a bílkovin.

Holky v akci vám přejí dobrou chuť.

Zeleninová polévka s červenou čočkou
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NÁZORY OBČANŮ

Dobrý den, pane starosto,
reaguji na článek otištěný ve zpravodaji obce 

Palkovické listy. Občan z Myslíku v něm poukazo-
val na to, že obec má tolik finančních prostřed-
ků, že si může dovolit odvážet sníh od rodinných 
domů. Chci upřesnit tuto informaci. Nežádala 
jsem o odklizení napadaného sněhu z vlastního 
pozemku, nýbrž o odvezení sněhu, nahrnutého 
pluhem z hlavní a staré cesty. Množství sněhu na-
hrnutého pluhem je tak velké, že mi znemožňuje 
příjezd na můj pozemek. Opět se blíží zima a já 
mám starost o to, abych se, ne vlastní vinou, do-
stala svým autem na příjezdovou komunikaci. Bylo 

mi sděleno panem starostou, že pisatel výše uve-
deného článku zakázal odvážet sníh od rodinných 
domů. Ptám, jakým právem může tento člověk za-
sahovat do pravomoci starosty obce. Myslím si, že 
by obec měla svým občanům vycházet vstříc, a ne 
jim házet klacky pod nohy. Prosím, zveřejněte můj 
dopis v Palkovických listech. Za vyřízení mé žádos-
ti děkuji.

Lídia Beličková, Myslík

Poznámka redakce: Dopis byl zaslán v listopadu 
2017 panu starostovi jako reakce na články v Palko-
vických listech 1/2017 a 3/2017.
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Pátek 9. 2. 2018 v 19:30

Matky na tahu
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je 

díky neustálému stresu na pokraji zhroucení.
Komedie

USA, 2016, 100 min
Režie: Jon Lucas, Scott Moore

Hrají: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Christina Applegate, Jada Pinkett Smith a další.
Premiéra: 4. 8. 2016

Na ČSFD hodnoceno na 61 %

Neděle 11. 2. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Můj život Cuketky
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám 
na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými 
dětmi. A pak je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové věci. A co 

takhle být kromě toho ještě šťastný?
Animovaný / Rodinný

Švýcarsko / Francie, 2016, 66 min
Režie: Claude Barras
Premiéra: 07. 12. 2017

Na ČSFD hodnoceno na 82 %

Pátek 16. 2. 2018 v 18:00 (Ladies night)

Padesát odstínů šedi
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ 
s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého 
přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměře-
ným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní setká-
ní. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví o svém specific-
kém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce 
imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia vstoupí, 

KINO PALKOVICE

Program kina únor - březen 2018
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pozná pravého Christiana Greye. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii – 
své touhy, své vášně, svou živočišnost. Až z toho jde strach.

Drama / Romantický / Thriller / Erotický
USA, 2015, 123 min

Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle, Eloise Mumford, Victor Rasuk a další.

Film je přístupný od 15 let
Premiéra: 12. 2. 2015

Na ČSFD hodnoceno na 41 %

Padesát odstínu temnoty
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. 
Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie 
zamiloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky, ale Christianovu 
kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy minulosti se  
náhle začnou vynořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost. A těm rozhodně 

není po chuti, že „jejich“ Christian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.
Drama / Romantický / Erotický

USA, 2017, 117 min
Režie: James Foley

Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini, Kim Basinger, Luke Grimes a další.
Film je přístupný od 15 let

Premiéra: 09. 2. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 42 %

Neděle 18. 2. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Letíme
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího 
bráchu, čapí mámu, čapího tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, 
kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda musí nechat doma. A tak začíná vel-
kolepé ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do dál-
né Afriky na vlastní pěst. Cestou přes celou Evropu potkává bláznivou sovu Olgu s neviditelným imaginár-
ním přítelem jménem Oleg a také ješitného egocentrického papouška Kikiho, který ze všeho nejraději zpívá 
disko a tak trochu mimochodem se děsí výšek. Tohle extravagantní hejno vnese do oblak zábavu i odvahu, 
nebojí se popojet vlakem, nezastaví je nebezpeční netopýři, na internetu závislí holubi, ani mafiánské vrá-
ny. Když nakonec opravdu dorazí do vytoužené Afriky, není vyhráno. Richard musí s pomocí kamarádů za-
chránit svého čapího bratra ze spárů obrovského medojeda a smířit se s nelítostným druhovým zařazením. 

Richard se stane tím největším vrabcem široko daleko, ale pro všechny ostatní už bude napořád čápem.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy

Lucembursko / Norsko / Německo / Belgie / USA, 2017, 84 min
Režie: Toby Genkel, Reza Memari

Premiéra: 20. 7. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 49 %
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Pátek 23. 2. 2018 v 19:30

Milada
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává 
se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly morální principy zakořeněny 
tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrože-
ní vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší pre-
zident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert 
Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za de-
mokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osob-

nost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí.
Životopisný / Drama / Historický

Česko, 2017, 130 min
Režie: David Mrnka

Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká, Vica Kerekes a další.
Premiéra: 2. 11. 2017

Na ČSFD hodnoceno na 61 %

Neděle 25. 2. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Auta 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo 
závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička 
Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný 

závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný

USA, 2017, 100 min
Režie: Brian Fee

Premiéra: 15. 6. 2017, Na ČSFD hodnoceno na 73 %

Pátek 2. 3. 2018 v 19:30

Vražda v Orient expresu
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapína-
vějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje 
osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Bal-
káně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává 
podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracující-
mi šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit 

s časem, aby vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.
Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller

USA / Malta, 2017, 114 min
Režie: Kenneth Branagh

Hrají: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz a další.
Premiéra: 9. 11. 2017

Na ČSFD hodnoceno na 73 %



1/2018

48

Pátek 9. 3. 2018 v 19:30

Rock‘n Roll
Guillaume Canet (43) žije pohádkový život. Má všechno, o čem mohou muži pouze snít. A potom, pří-
mo během natáčení, mu jeho dvacetiletá herecká kolegyně suše oznámí, „že už nejede rock´n´roll“. A dal-
ší uzemňovačka přijde vzápětí – na žebříčku „šukatelnosti“ herců se prý propadnul na úplné dno. Domác-
ký život s Marion, syn, koně, dům na venkově – to vše je pro mladé herečky totálně antisexy. Guillaume si 
umíní, že se musí radikálně změnit. Hned. Proměna ale zachází tak daleko, jak nikdo z přítomných nečekal.

Komedie
Francie, 2017, 123 min
Režie: Guillaume Canet

Hrají: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Fanny Ardant, Yvan Attal a další.
Premiéra: 30. 11. 2017

Na ČSFD hodnoceno na 72 %

Neděle 11. 3. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se 
střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlav-
ní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bra-
tra Kaie. Díky tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere s nadhledem, 
zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mla-
dé dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor za svým trollím kamarádem  

Ormem, kde na ně však nečeká žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství.
Animovaný

Rusko, 2016, 89 min
Režie: Alexej Cicilin
Premiéra: 8. 2. 2018

Na ČSFD hodnoceno na 73 %

Pátek 16. 3. 2018 v 19:30

Zahradnictví: Dezertér
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtěj-
ších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodinách: 
rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Ob-
sáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů. Druhá 
kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlav-
ní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) 
a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útra-
pách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou 
(Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se 
o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují 
svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se 

podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...
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Drama / Komedie
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 115 min

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Anna Geislerová, Martin Finger,  

Karel Dobrý, Vendula Svobodová a další.
Premiéra: 28. 9. 2017

Na ČSFD hodnoceno na 63 %

Pátek 23. 3. 2018 v 19:30

Zahradnictví: Nápadník
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatič-
tějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodi-
nách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů. Ná-
padník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým 
převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou gene-

rací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.
Drama / Komedie / Romantický

Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 113 min
Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný a další.

Premiéra: 16. 11. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 66 %

Neděle 25. 3. 2018 v 17:00 (rodinné představení)

Příšerky pod hladinou
Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Zemi za-
plavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě 
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická 
kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více průšvihů, ten poslední 
je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle pový-
šit na hrdiny a najít záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohroma-
dy objeví vodní svět, o kterém neměli ani ponětí. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená 

Broadway nebo chladná Arktida. Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré!
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný

Španělsko / USA / Belgie, 2017, 92 min
Režie: Julio Soto Gurpide

Premiéra: 18. 5. 2017
Na ČSFD hodnoceno na 40 %

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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Termínový kalendář

Kino Palkovice

  2. 2. Čára
  4. 2. Emoji ve filmu     (rodinné představení)

  9. 2. Matky na tahu 
11. 2. Můj život Cuketky    (rodinné představení)

16. 2. Padesát odstínů šedi + Padesát odstínu temnoty (Ladies night)

18. 2. Letíme     (rodinné představení)

23. 2. Milada
25. 2. Auta 3      (rodinné představení)
  2. 3. Vražda v Orient expresu
  9. 3. Rock‘n Roll
11. 3. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  (rodinné představení)

16. 3. Zahradnictví: Dezertér
23. 3. Zahradnictví: Nápadník
25. 3. Příšerky pod hladinou    (rodinné představení)

14. 2. Senior klub Výroční schůze s kulturní vložkou – Kulturní dům
16. 2. Ladies night s padesáti odstíny šedi i temnoty – Kulturní dům – 18.00
17. 2. 1. DeskoTurnaj – MAJESTY (Mindok) a další menší turnajky – Kulturní dům – 14.00 – 19.00
22. 2. Den zdraví s Revírní bratrskou pokladnou a s centrem tety Lenky – Kulturní dům – 10.30 – 17.00
28. 2. Zahrádkáři – přednáška Zelenina ze zahrady po celý rok – Kulturní dům – 17.00
  2. 3. Valná hromada Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem – 17.00
  4. 3. Pohádkové čtení pro celou rodinu – Kulturní dům – 17.00
  7. 3 Senior klub – Oslavy Mezinárodního dne žen – Kulturní dům
  9. 3. Zahrádkáři – Výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem – 17.00
11. 3. Sokol Myslík – Oslava MDŽ – SKSC Myslík
17. 3. Předvelikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem
18. 3. Sokol Myslík – Velikonoční dílna – SKSC Myslík
22. 3.  Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové – Kulturní dům – 18.30
24. 3. 2. DeskoTurnaj – (Piatnic) – bývalá škola na Myslíku – Kulturní dům – 14.00 – 19.00
  5. 4. Třídní schůzky ZŠ
  5. 4. Přednáška Med a včelí produkty – Hospůdka Tomis – 17.00
  7. 4. 3. DeskoTurnaj – Kulturní dům – 14.00 – 19.00
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