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Úvodní slovo redakční rady
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Vážení občané obou částí naší obce, 
dostali jste do schránek 4. vydání Palkovických 

listů. Dalo by se dodat „letní“ vydání. Podle po-
časí je léto v plném proudu, podle kalendáře se 
tak teprve stane. Doufejme, že až to astronomické 
léto nastane, bude pro každého z nás svým způ-
sobem příjemné. Dětem za chvíli začínají prázd-
niny (k velké radosti pedagogických pracovníků), 
vám ostatním období dovolených, cestování a od-
počinku. Důchodci mají dovolenou a odpočinek 
(zasloužený) po celý rok, pokud zrovna „mladým“ 
nehlídají děti, nebo nejsou na zájezdě. Vám všem 
ze srdce přejeme krásné a pohodové léto v kruhu 
přátel a podle vašich představ. Pokud budete ces-
tovat, přejeme vám, abyste vždy našli cíl své ces-
ty. Když se vám něco nepodaří, nebo nedopadne 

tak jak má, nebuďte z toho mrzutí, jsou horší věci 
na světě. My v redakční radě budeme obzvláště 
rádi, když nebudete mrzutí ze čtení Palkovických 
listů. Pokud ano, stejně s tím nic neumíme udělat. 
Užívejte si pěkných dní, abyste nabrali optimismus 
na dny nepěkné, které mohou (ale nemusí) někdy 
přijít. Nikam nespěchejte, pro pracující to neplatí, 
ti bohužel musí spěchat do práce, kde na ně čekají 
píchačky. Mějte vždycky dobrou náladu pamětliví 
slov Jana Wericha „Dobrá nálada vaše problémy 
sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za 
to si ji užít.“ A nezapomeňte si ji vzít, až půjdete na 
obecní úřad. Bude to určitě přínos pro obě strany.  

K tomu všemu vám přejeme hodně zdraví, lás-
ky a rodinné pohody.

Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa.

Obecní úřad a zastupitelstvo  ...................................  3

Informace pro občany  ...............................................  6

Základní a mateřská škola  ........................................  9

Kultura a společenský život  ....................................  16

100 let od vzniku Československa  ........................ 20

Sport  .............................................................................. 24

Senior klub  .................................................................. 28

Spolky v obci  .............................................................. 33

Společenská rubrika  ................................................. 35

Holky v akci  .................................................................  37

Kino Palkovice .............................................................. 40



4/2018

3

Slovo starosty

Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
konec školního roku je tady a s ním neodmysli-

telně přišlo léto, na které se velká většina z nás těší. 
Jsem moc rád, že se nám daří provádět stavební 
práce v obci podle harmonogramu tak, jak jsme si 
je začátkem roku naplánovali. Drobných stavebních 
činností, jako byly opravy a přestavby autobuso-
vých zastávek, jste si jistě všimli. Dokončili jsme stav-
bu nového parkoviště pod hřbitovem a na hřbito-
vě se dokončil nový rozvod vody. Pokračujeme v re-
konstrukci prodejny „Jednoty“, která bude součástí 
budoucího centra obce. Stavební povolení na stav-
bu lávky od hasičárny k zastávce u Kubalů nabylo 
právní moci a věřím, že lávku stihneme postavit ješ-
tě v letošním roce. Děkuji všem sousedům, že nám 
stavbu této lávky umožnili a neprodlužovali stavební 
řízení. V současné době vyřizujeme na stavbu lávky 
dotace, o kterých by mělo být rozhodnuto do kon-
ce září. Pro ty, kteří mají strach o osud lípy v těsné 

blízkosti budoucí lávky, chci napsat, že lípa zůsta-
ne zachována, pouze ve spodní části koruny bude 
částečně upravena. Za tělocvičnou probíhá výstavba 
dětského hřiště, které bude zpřístupněno s největší 
pravděpodobností v září, jelikož je třeba nechat „vy-
zrát“ zasetý trávník. Konečně se nám podařilo do-
končit schodiště a bezbariérový vstup na obecní 
úřad. V současné době se připravuje kolaudace. Pro 
zajímavost upozorňuji, že jak schodiště, tak i nájez-
dové rampy jsou částečně vyhřívány. A zároveň chci 
dodat, že to ve veřejných budovách není žádný pře-
pych. Myslím si, že by v současné době mělo být 
standardní, aby byly veřejné prostory za každého 
počasí schůdné i pro lidi s omezenou pohyblivostí. 
Naši občané si tento standard určitě zaslouží.

Milí spoluobčané, napsal jsem pár vět k našim 
investičním akcím, ale hlavně bych Vám chtěl po-
přát krásné léto a hodně veselých prázdninových 
zážitků. Váš starosta Radim Bača

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuálnímu dění v obci, co se týče stavebních 

aktivit a dalších, se již v dostatečné míře věnoval 
starosta ve svém úvodním slově. Proto bych se já 
rád věnoval zejména pozvánce na letní akce, které 
máme před sebou. První z nich bude Festival de-
chovek, pivní a gulášové slavnosti konané 14. čer-
vence. Ani se mi nechce věřit, že letos se již jedná 
o 4. ročník. Přesný program si můžete přečíst vza-
du na přebalu. Nicméně já bych si zde v této sou-
vislosti dovolil poodhalit jedno malé překvapení. 
Oblakovečka se rozhodla, že nám také uvaří pivo 
a dát si ho můžete právě a jen na těchto slavnos-
tech, tak si to určitě nenechejte ujít.

Další vlajkovou akcí léta jsou již XV. Obecní do-
žínky, které se konají 18. srpna. I zde rád poodha-
lím, na koho se můžete těšit. Ti z vás, kteří sledují 
naše kulturní programy vyvěšené v obci, už to urči-
tě vědí. Hlavní hvězdou bude Ewa Farná, ta vystoupí 
okolo 21 hodin. Před ní se můžete těšit již tradičně na 
Palkovjanku, Pavla Caltu s kapelou, Legendy se vrací 
s Petrem Šiškou, skupinu Hodiny a zpěvačku Terezu 

Kerndlovou. V rámci dožínek také slavnostně, za pří-
tomnosti mistra světa ve Street Workout, otevřeme 
(a hned také z důvodu nevzrostlé trávy opět na krát-
kou dobu zavřeme) nové velké hřiště za tělocvičnou.

Tradičně k létu patří i letní kino. To se koná mezi 
dechovkových festivalem a dožínkami. Promítat 
budeme vždy v pátek a v sobotu. O tom, které filmy 
se budou letos promítat, jste mohli rozhodnout vy 
sami. Do hlasování se vás zapojilo téměř 150 a filmy, 
které jste tímto hlasováním vybrali, zvítězily na plné 
čáře. Pevně věřím, že zejména české komedie a ro-
dinné filmy vytvoří za tělocvičnou pohodovou letní 
atmosféru. Těšit se můžete na tyto snímky: Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci, Paddington 2, Fakjů pane 
učiteli 3, Coco, Tátova Volha a Já, padouch 3.

Posledním bodem, který bych rád zmínil, je 
slavnostní položení základního kamene k přístav-
bě tělocvičny. To se bude konat v rámci fotbalo-
vého turnaje v sobotu 28. července a podrobnosti 
k němu budou ještě upřesněny.

Přeji tedy všem hezké a pohodové léto.
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Usnesení

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 11. 6. 2018 ve Sportovně-
-kulturním a společenském centru na Myslíku (Myslík č. p. 118, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 14. 3. 2018.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 7. 2. 2018, 26. 2. 2018, 12. 3. 2018, 26. 3. 2018, 23. 4. 

2018, 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-5/2018.
4. Stanovisko supervize Ing. Miroslava Bernátka, autorizovaného inženýra v oboru Stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství k realizaci, kvalitě a rozsahu veškerých stavebních prací stav-
by Palkovice – dostavba kanalizace IV. etapa – nové vyhlášení.

5. Žádost občanů Myslíku o opravu místní komunikace p. č. 1056/7, k. ú. Myslík.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karolína Žilková a Ing. Tomáš Huďa.
3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Dalibor Rada a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018.
5. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2017. 
6. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2017, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hos-

podařením, a to bez výhrad.
7. Smlouvy o poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2018 dle přílohy  

č. 1 tohoto usnesení.
8.   A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2018 fyzickým osobám, 

které jsou přihlášeny k 31. 12. 2017 k trvalému pobytu v obci Palkovice a vlastní nemovitosti v ka-
tastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu o zapla-
cení daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční 
dar ve výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo na účet 
ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Palkovice a po-
platníkem daně z nemovitosti. 

      B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2018 podnikatelům-fy-
zickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 2017 vlastníky nemovitostí, uží-
vaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní ze-
mědělské výrobě v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po před-
ložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení 
daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve 
výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisícko-
run), bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy 
o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.

9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o noč-
ním klidu a obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o regulaci hlučných činností.

10. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 4/2018, o nočním klidu.
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 5/2018, o regulaci hlučných činností.
12. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ a. s., jejímž předmětem je „Oprava 

místních komunikací v obci Palkovice“.
13. Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2 usnesení.
14. Záměr nechat si darovat pozemek p. č. 1527/3, k. ú. Palkovice včetně inženýrských sítí umístěných 

na pozemku.
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15. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Pavolem Tuhovčákem ve věci 
prodeje pozemku parc. č. 1047/6 o výměře 113 m2 dle Geometrického plánu č. 646-98/2017 vyho-
toveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

16. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Veronikou Pětrošovou ve věci 
prodeje pozemku parc. č. 1047/7 o výměře 27 m2 dle Geometrického plánu č. 646-98/2017 vyho-
toveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

17. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Kateřinou Tůmovou Blablovou, 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 1056/15 o výměře 55 m2 dle Geometrického plánu č. 645-97/2017 
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.

18. Darovací smlouvu spojenou s ujednáním o zřízení služebnosti užívacího práva uzavřenou mezi 
Obcí Palkovice a Hutním Projektem Frýdek-Místek a.s. ve věci daru dešťové kanalizace, která vede 
přes pozemky p. č. 2401/1, p. č. 2401/36, p. č. 2401/10 v k. ú. Palkovice, obec Palkovice a pozemek 
p. č. 4008 v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek a zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťové kana-
lizace na pozemku, p. č. 2401/10 v k. ú. Palkovice rozsahu geometrického plánu, který je přílohou 
smlouvy.

19. Rozpočtový výhled Obce Palkovice pro roky 2018 až 2037.
20. Smlouvu o finančním podílu na souvislé opravě silnice č. III/4849 uzavřenou mezi Obcí Palkovice 

a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací.

III. vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemku p. č. 2391/4 k. ú. Palkovice za pozemky p. č. 2042/6, 2986/1 a 234, vše 

k. ú. Palkovice.
2. Záměr směny částí pozemků p. č. 537/3 a 537/4 k. ú. Myslík za část pozemků p. č. 515/5 a 515/3, 

vše k. ú. Myslík.

V. zamítá:
1. Žádost Jakuba Plesníka o odkup částí pozemků p. č. 178/7, 145/38 a 180, vše k. ú. Palkovice z dů-

vodu aktuální nepřístupnosti po místní komunikaci.

V Palkovicích dne: 11. 6. 2018

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

I v letošním roce mohou občané Palkovic 
a Myslíku obdržet dar na údržbu nemovitostí a je-
jich okolí. Je to však možné pouze při splnění ná-
sledujících podmínek:

1. Fyzická osoba – poplatník daně z nemovi-
tostí (dále jen příjemce daru):
• Měl k datu 31. 12. 2017 trvalý pobyt v obci 

Palkovice.
• V den podpisu darovací smlouvy má uhra-

zenou daň z nemovitostí, což doloží před 
podpisem smlouvy (složenkou, výpisem 
z účtu). 

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

2. Právnická osoba, fyzická osoba samostat-
ně výdělečně činná (OSVČ) - poplatník daně 
z nemovitostí (dále jen příjemce daru), kte-
rý vlastní v obci Palkovice nemovitosti urče-
né k podnikání:
• Předloží doklad o oprávněnosti jednat 

v dané věci a doklad totožnosti.
• Předloží před podpisem darovací smlouvy 

doklad o vlastnictví nemovitostí, u kterých 
žádá o příspěvek.

• V den podpisu darovací smlouvy má uhra-
zenou daň z nemovitostí, což doloží před 

podpisem smlouvy (složenkou, výpisem 
z účtu). 

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

Smlouvu bude možno uzavřít osobně na 
Obecním úřadu v Palkovicích od 9. 7. 2018 do 
30. 11. 2018.

Každý rok se ovšem při sepisování smluv vysky-
tují problémy, proto ještě krátké shrnutí:

1)  Darovací smlouvy se budou sepisovat v ob-
dobí od 9. 7. do 30. 11. 2018 v úřední dny, 
tzn. v pondělí a ve středu, vždy od 7.00 – 11.00, 
12.00 – 17.00 hod.

2)  Přineste s sebou: 
a)  OP
b)  číslo účtu (pokud chcete příspěvek zaslat na 

účet)
c)  potvrzení o zaplacení daně z nemovitostí 

(složenka, výpis z BÚ)

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

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

Ing. Richard Vysloužil

Pravidla pro poskytování daru na údržbu nemovitostí  
a jejich okolí v roce 2018

Kanalizační přípojky
Sdělujeme občanům, že stavba splaško-

vé kanalizace „Palkovice – dostavba kanalizace 
IV. etapa “ (Podhůří, Osada, Stará cesta –  směr 
Kunčičky u Bašky) je dokončena a probíhá pří-
prava pro kolaudaci stavby. Připojení rodinných 

domků na novou kanalizaci bude možné až po 
kolaudaci stavby. Předpokládáme, že kolaudač-
ní řízení bude dokončeno v měsíci září letošní-
ho roku. O této skutečnosti budete neprodleně 
informováni.
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Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepo-
užívané elektrospotřebiče se již několik let vy-
plácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídají-
cí o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnos-
ti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vyřadili 6 361,00 kilogramů elektra. 
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 87,65 MWh elektřiny, 4 971,65 litrů ropy, 
385,91 m3 vody a 3,19 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 18,13 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných od-
padů o80,31 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-

středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů také je, že ode-
vzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu 
necelých 5 let. 

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím 
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než 
například v ekologicky vyspělém Rakousku. 

Sběrný dvůr je i v naší obci:
středa 15.00 – 18.00
sobota   8.00 – 11.00 

Navíc máme po obci rozmístěné čtyři červené 
kontejnery na drobné elektrozařízení

Před Jednotou, před halou OÚ, na Osadě  
u č.p. 245 (p. Šlachtová) a na Myslíku u č.p. 200 
(p. Holiš).

Všichni, kteří tříděním zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrov-
ský dík.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila  
životnímu prostředí

Upozornění pro politické strany, hnutí a další volební uskupení
Na podzim letošního roku se budou opět 

po čtyřech letech konat volby do obecního za-
stupitelstva naší obce. V redakční radě jsme se 
domluvili, že na období přelomu srpna a září 
připravíme speciální vydání volebního čísla 
Palkovických listů (nad rámec pravidelných 
vydání PL). Všechny politické strany, hnutí a vo-
lební uskupení, které chtějí do obecního za-
stupitelstva kandidovat, mají možnost (nikoliv 
právní nárok) v tomto speciálním čísle předsta-
vit svůj volební program a své kandidáty. Vaše 
příspěvky nebudou žádným způsobem upra-
vovány nebo kráceny a budou zveřejněny v pů-
vodním znění tak, jak je obdržíme do redakční 
rady. Příspěvky v maximálním rozsahu 3 strá-

nek formátu A4 zasílejte nejpozději do 31. 7. 
2018 na redakční e-mail: mmertova@palkovi-
ce.cz. Pokud budou součástí textu také jakéko-
liv fotografie (což je možné), je nutné tyto mít 
vložené a zformátované (velikost) v textu vo-
lebního příspěvku tak, jak si to představuje au-
tor a zároveň je nutno každou fotografii zaslat 
samostatně v elektronické verzi (např. ve for-
mátu jpg) výhradně na redakční e-mail. Z dů-
vodu nařízení Evropské unie – GDPR musí mít 
autoři příspěvku písemný souhlas osob, které 
budou zveřejněny na fotografiích.

Příspěvky, které nesplní výše uvedené poža-
dované podmínky nebo později doručené pří-
spěvky, nebudou zveřejněny.
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Prodej nepotřebného movitého majetku

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

pondělí 16. 7. 2018 7.00 – 11.00  12.00 – 17.00

středa 18. 7. 2018 7.00 – 11.00  12.00 – 17.00

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

Seznam prodávaného movitého 
majetku
Podkop za traktor min. nabízená cena: 42.500,- Kč
Prosévací stroj min. cena: 12.100,- Kč
Naviják elektrohydraulický lesní za traktor
 min. cena: 54.500,- Kč
Mand (bez elektrorevize) min. cena: 600,- Kč
Malotraktor MT 8-050, rok výroby 1990, včetně 
vlečky a radlice na sníh min. cena: 96.800,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Zápisy do 1. třídy a do mateřské školy

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

Dne 19. dubna 2018 se konal zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2018/19. Do prvního ročníku na-
stoupí od září 2018 celkem 38 dětí, budou rozdě-
leny do dvou tříd. O odklad povinné školní do-
cházky požádali rodiče 3 dětí.

Zápis do mateřské školy se konal dne 10. květ-
na 2018. Bylo přijato celkem 26 dětí z Palkovic, 
z toho 20 dětí ve věku od tří do pěti let. Šest přija-

tých dětí dosáhne věku tří let až v období od září 
do prosince 2018. Z důvodu naplnění kapacity ne-
bylo od 1. září 2018 přijato celkem 11 dětí, z toho 
6 dětí z Palkovic, které dosáhnou věku tří let až 
v období od ledna do srpna 2019, 1 dítě s nástu-
pem od února 2019, 4 děti s trvalým pobytem v ji-
ných obcích.

Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy

Přednáška o svařování s praktickou ukázkou

Dne 14. května 2018 připravil ve škole zástup-
ce firmy ABICOR BINZEL pan Marcel Boščík pro 
chlapce ze 7. – 9. ročníku přednášky o svařová-
ní MIG/ MAG metodami s praktickými ukázkami. 
Žáci si postupně vyzkoušeli svařování s využitím 

výukové svařovací platformy SOLDAMATIC, která 
umožňuje zobrazit průběh svařování pomocí pro-
jektoru. Děkuji panu Boščíkovi za podporu tech-
nického vzdělávání.

Mgr. Ivo Fišer
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Česko – polské setkání

V letošním školním roce došlo už k druhé-
mu setkání našich a polských žáků. Tentokrát 
jsme hosty z Bujakowa a Witkovic přivítali u nás 
ve škole. Připravili jsme pro ně čtyři výtvarné díl-
ny. Pod vedením paní učitelky Vraníkové, Juřico-
vé a Žídkové si žáci vyzkoušeli kaligrafické písmo, 
pracovali s keramickou hlínou a s plstí.  S vede-
ním čtvrté dílny nám vypomohl náš bývalý žák 
Vojta Pavlas, který naučil žáky plést proutěné 
misky. Všichni pracovali s velkým zájmem a vý-
sledkem byly krásné výrobky. Po svačině jsme 
uspořádali vycházku na myslíkovské Lurdy. Poča-
sí nám přálo a tak hosté byli udiveni krásnými vý-

hledy na beskydské kopečky. Po večeři si chlapci 
a děvčata společně zahráli hry a zatancovali. Pak 
se polské děti rozjely ke svým českým kamará-
dům, kde strávily noc. Druhý den jsme navštívili 
vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě a Vel-
ký svět techniky v Dolních Vítkovicích. Společně 
jsme prožili nezapomenutelné chvíle a už nyní 
plánujeme další setkání. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci ce-
lého projektu, zejména rodičům, kteří se ochotně 
postarali o malé nocležníky.

Mgr. Ludmila Skarková
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Den rodiny

Stává se již tradicí, že škola připravuje pro rodiče 
během školního roku různá vystoupení.

Letos jsme se rozhodli, že uspořádáme spolu 
s učiteli pro rodiče i děti projektový den – Den ro-
diny.

Chtěli jsme, aby si tento den rodiče spolu s dět-
mi užili a byl pro ně nezapomenutelným zážitkem. 
Proto dne 11. 5. 2018 byla ve škole nachystána různá 
stanoviště, např. stavění věže z papírových cihel, 
hod na štafle, skládání puzzle, lov láhve, taneční vy-
stoupení –firmou   Antonio, ale i fyzicky náročnější 
dvojskok, jízda na lyžích, přeskok přes švihadlo, jíz-
da na koloběžce či tvorba básní a malování.

Snaha všech byla náležitě odměněna sladkou 
odměnou, ale i domácí pizzou, kterou připravily 
paní kuchařky ve školní jídelně.

Tento den se vydařil, ačkoli nás déšť vyhnal ze 
zahrady do budovy školy. Všechny výsledky byly 
zaznamenány a některé práce je možno shlédnout 
ve vestibulu školy.

Za tým pořádajících pedagogů školy 
Mgr. Šárka Pindurová



4/2018

12

Krajské kolo biologické olympiády

Turistický kurz 7. tříd

V minulém čísle Palkovických listů jsem vás in-
formovala o úspěchu Magdalény Jursové v okres-
ním kole biologické olympiády. Druhé místo jí za-
jistilo postup do krajského kola. Jaké bylo naše 
zklamání, když jsme zjistily, že termín krajského 
kola se kryje s termínem turistického kurzu, který 
se konal na Pálavě. Lámaly jsme si hlavu, jak stih-
nout obě akce současně. Nakonec Magda zaan-
gažovala celou rodinu. Strýc ji ve čtvrtek večer vy-
zvedl v Dolních Věstonicích, dědeček vlakem do-
provodil domů a tatínek v pátek ráno dovezl do 
Ostravy na soutěž. Přestože byla soutěž velmi ná-
ročná a konkurence velká, obsadila Magda krás-
né 3. místo. O prázdninách se za odměnu zúčast-
ní setkání mladých biologů, kde budou ti nejlepší 
z celé republiky. Ještě jednou za celou školu Mag-
dě blahopřeji.

Mgr. Ludmila Skarková

Ve dnech 23. 5. - 25. 5. 2018 se konal turistic-
ký kurz žáků 7. tříd na jižní Moravě. Vyjíždělo se 
brzy ráno. Vstávat se nikomu moc nechtělo, zvláš-
tě když se spustil déšť. Ale nakonec se všichni do-
stavili, naložila se zavazadla a vyjeli jsme. 

Asi po třech hodinách autobus dorazil do cíle 
– do Lednice. Jelikož jsme dorazili dříve, než jsme 
předpokládali, rozhodli jsme se zajít na výstavu 
soch postavených z písku. Byly to nádherné vý-
tvory, převažovaly sochy božstva. Pak jsme si pro-
šli palmový skleník, kde bylo mnoho exotických 
rostlin, prohlédli jsme si zámek, cestou k minare-
tu i park. Vyšlapali jsme spoustu schodů na vr-
chol minaretu - počasí nám přálo, proto byl vý-
hled shora okouzlující, bylo vidět na všechny stra-
ny. Ale nožičky už nás začínaly bolet, a tak jsme 
byli rádi, když nás paní učitelky vzaly na projížďku 
lodí k Janovu hradu. Tam jsme si zahráli hru a po-
malu končil první den. Vyrazili jsme do Dolních 
Věstonic hledat ubytování. I panu řidiči to dalo 
zabrat. Ale nakonec se to povedlo a každý našel 
svou postel. Večer nás čekala super večeře, pro-

tože každý si mohl vybrat v blízké restauraci to, 
na co měl chuť. 

Druhý den po ránu, po dobré snídani, byl naplá-
nován pěší výlet v Chráněné krajinné oblasti Pálava. 
První cíl byl Děvín, odkud byl nádherný výhled na 
vodní nádrž Nové Mlýny. Pak jsme došli k Sirotčímu 
hrádku a následoval Mikulov. Po obědě nás čekalo 
v místě ubytování odpoledne plné soutěží (luště-
ní morseovky, vázání uzlů), her a zábavy. A jelikož 
máme šikovné kluky, rozdělali nám oheň, abychom 
si mohli všichni společně opéct buřty. Večer jsme si 
u ohně povídali a došlo i na zpívání s kytarami.

Třetí den po snídani jsme si museli sbalit věci 
a autobus nás odvezl do Archeoparku Pavlov. Tam už 
pro nás byly nachystány zábavné úkoly a taky jsme 
si mohli vymodelovat z hlíny Věstonickou Venuši. Na 
konci naší cesty nás čekala ještě návštěva Svatého 
kopečku v Mikulově, oběda a nákup suvenýrů.

Nikomu se ještě nechtělo domů, ale nedalo 
se nic dělat. A tak jsme se vraceli se slovy „hurá 
domů“, ale už dnes se těšíme na další výlet.

Žáci 7. A a 7. B
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Atletické přebory škol

V úterý 5. 6. se žáci naší školy z 1. až 5. třídy 
zúčastnili atletického přeboru škol Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice v Brušperku. V letošním 
roce se konal již 20. ročník.  Soutěžilo se ve třech 
disciplínách – běh na 50 m, hod míčkem, skok do 
dálky.

Naši malí závodníci museli být všestranní spor-
tovci, neboť každé dítě soutěžilo v každé disciplí-
ně. Za jednotlivé ročníky mohli být přihlášeni dva 
hoši a dvě děvčata.  Závodů se zúčastnilo 8 škol 
a naší sportovci se umístili jako družstvo na pěk-
ném 5. místě za školami z Kozlovic, Brušperku, 
Krmelína a Staré Vsi nad Ondřejnicí. V jednotliv-
cích jsme získali 7 medailí. Šárka Bednářová z 1. A  
1. místo v běhu, Štěpán Seibert z 2. třídy 3. mís-
to v běhu, Jonáš Galásek z 5. třídy medaile dvě –  
1. místo za hod míčkem a 2. místo za běh a Jakub 
Mamula ze 4. A dokonce medaile tři – 1. místo za 
skok do dálky, 2. místo za hod míčkem a 3. místo 
v běhu na 50 m. 

Nezbývá, než popřát dětem k úspěchu a dou-
fat, že sport je bude bavit i nadále.

Mgr. Věra Krpcová
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Ve středu 6. 6. 2018 se vybraní žáci 2. stupně 
ZŠ Palkovice zúčastnili přeboru škol Sdružení měst 
a obcí povodí Ondřejnice v lehké atletice. Soutě-
žilo se ve čtyřech disciplínách: hod, skok daleký, 
sprint a vytrvalostní běh. Závodu se zúčastnili žáci 
šesti základních škol a prosadit se na stupně vítě-
zů nebylo vůbec snadné. Přesto se to žákům naší 
školy mnohokrát povedlo. V konečném pořadí 
se naše škola umístila na čtvrtém místě při počtu  
5 zlatých medailí, 6 stříbrných a 4 bronzových. 

1. místa – ve vytrvalostním běhu Oliver Grzych, 
Tereza Ježková, Alena Mikešová a Jiří Ryška, ve 
skoku Tomáš Krpec.

2. místa – ve sprintu Kristina Gřesová, Tomáš 
Krpec, ve skoku Kristina Gřesová, Vanda Gřesová, 
v hodu Laura Kubačáková a Matěj Peške.

3. místa – ve sprintu Alena Mikešová, v hodu 
Alexandra Radová, Eliška Špačková a Sára Tkáčo-
vá.

Všem zúčastněným žákům patří poděkování za 
vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Pavel Tomalík

Zprávičky ze zahradnického kroužku

Dne 16. 5. 2018 se konala soutěž „Mladý za-
hrádkář“ na 5. ZŠ ve Frýdku – Místku. Naši Základ-
ní školu Palkovice reprezentovalo 15 dětí ve dvou 
následujících kategoriích:

Mladší žáci ze 4. – 6. třídy a starší žáci ze 7. – 
9. třídy. 
Jmenovitě se jednalo o tyto žáky: 

mladší – Adéla Krpcová, Tomáš Oliva, Zuzana 
Jursová, Karolína Machálková.

starší – Karolína Bužková, Anna Olejníková, Ad-
riana Polášková, Monika Míčková, Nikol Kupčáko-
vá, Alice Vraníková, Tereza Radová, Eliška Václaví-
ková, Eliška Šotkovská, Kristýna Ochvatová a Ma-
těj Halata.

Všechny děti se moc snažily v disciplíně pozná-
vání rostlin, keřů a plevelů. Poté následoval test, 
ve kterém se nejvíc dařilo Tomáši Olivovi, který se 
naší soutěže účastnil úplně poprvé. Obsadil krás-
né 4. místo ve své kategorii a my mu moc gra-
tulujeme. Dalším úspěchem palkovické školy bylo  
3. místo starší kategorie, na kterém se umístila Ali-
ce Vraníková. Taktéž gratulujeme. 

Všem dětem moc děkuji za účast v soutěži a re-
prezentaci naší školy. 

Přeji krásné vysvědčení a ještě hezčí prázdniny. 

Vedoucí kroužku 
Libuše Kocichová

Regionální soutěž v cizích jazycích Jazyky hrou

Dne 16. května 2018 se zúčastnili v Havířově 
v ZŠ Mládežnická vybraní žáci 9. třídy regionální 
soutěže v cizích jazycích Jazyky hrou. Jde o sou-
těž dvojic, které musí plnit v omezeném čase růz-
né typy úloh na dané téma – letos to byla zvířa-
ta. Žáci si prověřili nejen své jazykové znalosti, ale 
také spolupráci ve dvojici, pohotovost, kreativitu 

a všeobecné znalosti o různých zvířatech. V an-
glickém jazyce naši školu reprezentovali Jakub 
Machálek a Jaroslav Bílek, ve velké konkurenci se 
umístili na 20. místě, v německém jazyce soutě-
žili Vojtěch Bosák a Markéta Plačková, získali 
pěkné 5. místo.  

Mgr. Jitka Krpcová
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Dopravní soutěž mladých cyklistů

Animátoři z Ovocentra ve školní družině

V květnu, jako již tradičně, se konala ve Frýd-
ku-Místku Dopravní soutěž mladých cyklistů. Naše 
družstvo, ve složení Adéla Chýlková, Alice Vraní-
ková, Samuel Krpec a Jiří Ryška, postoupilo hladce 
z prvního místa v okrskovém kole do kola okres-
ního. Tam již byla konkurence větší. Přesto se nám 
podařilo vybojovat krásné třetí místo. Děti závodi-
ly ve čtyřech soutěžních disciplínách. Z praktických 

to byla jízda zručnosti a orientace a jízda v provo-
zu na cvičném dopravním hřišti. Písemně pak děti 
prokazovaly znalosti zásad první pomoci a pravi-
del silničního provozu. 

Děkujeme organizátorům za perfektně připra-
vený a pestrý závod a všem vítězům gratulujeme. 

Mgr. Martina Fatrdlová

Dne 12. 6. 2018 v úterý děti ve školní družině I. 
a II. oddělení navštívili dva animátoři ze školního 
projektu „Ovoce do škol“. Nabídli dětem vzděláva-
cí projekt spojený s ochutnávkou ovoce. Akce tr-
vala 45 minut pro každé vybrané oddělení. Děti si 

zasoutěžily, byly ohodnoceny drobnými odměna-
mi a ochutnaly jednotlivé ovoce a pokrmy z nich. 
Dětem se tato akce moc líbila.

Vychovatelka Mgr. Jana Radová
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

S městem Darney, ležícím v severovýchodní 
Francii, se pojí historie vzniku samostatného Čes-
koslovenského státu. 

Přesně před 100 léty 30. června 1918 se na pláni 
u města Darney shromáždilo na 6000 dobrovolní-
ků dvou střeleckých pluků československých legií, 
aby zde složili slavnostní přísahu. Tohoto aktu se 
zúčastnila řada významných hostů. Tehdejší fran-
couzský prezident Raymond Poincaré za účasti 
ministra zahraničí Edvarda Beneše a člena národní 
rady v Paříži a československého ministra vojenství 
Milana Rastislava Štefánika oznámil, že francouz-
ská vláda uznala právo na nezávislost a svobodu 
národů českého a slovenského a jednotce předal 
jako dar od města Paříže vojenský prapor.

V upomínku na tuto událost prohlásil v r. 2002 
prezident Václav Havel 30. červen jako Den ozbro-
jených sil České republiky, a právě v Darney se ka-
ždým rokem konají oslavy a vzpomínkové akce 
připomínající tento důležitý historický mezník.

Ve dnech 2. – 3. června 2018 cimbálová muzi-
ka Ládě Holiša z Myslíku vystoupila na mezinárod-
ní slavnosti u příležitosti 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska v rámci prezentace Moravskoslezské-
ho kraje v tomto malebném městečku Darney. Na 
programu se podílela Česká i Slovenská republi-
ka. Slavnosti se účastnil také 1. náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo.

Prostory tamějšího kulturního domu byly k dis-
pozici pozvaným hostům z České republiky a Slo-
venska, kteří prezentovali svůj kraj, město, turi-
stická centra, kulturní rozmanitost prostřednic-
tvím rukodělných výrobků, regionálních potra-
vin, umění a folklóru. Zástupci Moravskoslezského  
kraje seznamovali návštěvníky nejen s turistickými 
možnostmi v našem kraji, ale nabízeli také tradiční 
gastronomické speciality z regionu, např. Štramber-
ské uši, pivo Radegast, produkty Marlenka a další. 
V průběhu těchto prezentací představila naše cim-
bálová muzika řadu písní z Moravy i Slovenska.

Cimbálová muzika Ládě Holiša ve francouzském  
Darney, Lotrinsko
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V neděli 3. června se 
u příležitosti Meziná-
rodního dne dětí konala 
tradiční lidovecká akce 
pro děti. Tentokrát si 
počasí pohrávalo s ner-
vy pořadatelů, protože 
celé dopoledne „lilo jak 
z konve“ a ještě před 

obědem to vypadalo na pláštěnky a gumáky. Pro-
to jsme se tak nějak operativně rozhodli, že dětem 
zábavu nepokazíme a přestěhovali jsme se s celým 
štábem z volnočasového areálu za tělocvičnou pří-
mo do prostor tělocvičny. Nebyli jsme tímto závislí 
na rozmarech počasí a zábava se mohla rozjet na 
plné obrátky. A taky se rozjela. V jednom okamžiku 
byl sál plný dětí a tvořily se fronty nejen na soutěž-
ní úkoly, ale i na tradiční skákací hrad. Bez něho to 
není ono. Nejdříve si ovšem na něm zaskákali „do-
spěláci z tlupy pořadatelů“, aby vyzkoušeli kvalitu 
a provedení této atrakce a pak už byl hrad až do 
večera v obležení dětí.

Jejich rodiče si zatím mohli dát něco dobré-
ho z občerstvení ve vstupní hale tělocvičny nebo 
z grilu venku. Asi jsme to měli dobré, protože sko-
ro nic nezbylo. Při hraní a skákaní vyhládne dříve 
či později úplně každému žaludku, a proto jsme 

Další veřejná vystoupení jsme absolvovali v Do-
mově seniorů a na náměstí, kde probíhal každotý-

denní trh. Vrcholem celé akce byl večerní galakon-
cert, na kterém kromě naší cimbálové muziky vy-
stoupil místní pěvecký sbor a zpěvačka „Eva Cen-
dors“, textařka a skladatelka, původem z České re-
publiky, žijící ve Francii. Na závěr našeho vystou-
pení si francouzské obecenstvo mohutným pot-
leskem vyžádalo přídavek a refrén písně „Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj“, kterou zpívalo s námi.

V průběhu dvou dnů jsme absolvovali 8 vystou-
pení, navštívili jsme památník francouzsko-česko-
slovenského přátelství, československo-francouzské 
muzeum, kostel svaté Máří Magdalény, Náměstí T. 
G Masaryka i dům s pamětní deskou pobytu naše-
ho prvního prezidenta Tomáše Gariggue Masaryka. 
Cestou domů jsme se zastavili ve městě Nancy, pro-
hlédli si nádherné historické náměstí i katedrálu.

Naše vystoupení s reprezentací Moravskoslez-
ského kraje a České republiky se setkalo s velkým 
ohlasem a jsme potěšení, že podpořilo naše vzá-
jemné mezinárodní vztahy a přispělo k otevření dal-
ších významných aktivit v rámci krajů, ale i republik.

Bylo nám ctí se této slavnosti a vzpomínky 
v Darney zúčastnit a reprezentovat nejenom náš 
region, ale i celou naši zemi.

Za cimbálovou muziku Ládě Holiša 
zpracovala Yvona Hlisnikovská

Dětský den s KDU-ČSL
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měli připravené pro naše malé návštěvníky a je-
jich mlsná bříška spoustu občerstvení a také drob-
ných sladkých dárků. Nechyběla cukrová vata od 
Adélky, aby byla pusa zbarvená nejen od keču-
pu a párku, ale i od vaty. Když jsem sledoval, co 
všechno dokázaly v krátkém okamžiku spořádat 
některé dětské pusinky, bylo mi už dopředu zle za 
ně. V pozdně odpoledním čase se počasí nadobro 
umoudřilo, vyšlo sluníčko a obloha se zabarvila do 
modrého „azura“. Nejvyšší čas vyrazit s dětmi ven. 
Bylo totiž potřeba provětrat dron s kamerou a u té 
příležitosti si udělat společnou fotku. Srdíčko se 
nám nakonec povedlo, ale dalo to práci! Moc ne-
chybělo a v dronu „došly“ baterky. To by pak bylo 
náhradních dílů!

Děkujeme panu senátorovi Jiřímu Carbo-
lovi za jeho „sladký pozdrav pro děti“. Děkuje-
me oddílu tenisu, že nám uvolnil místo v tělo-
cvičně a v neposlední řadě míří naše poděkování 
na obec za postavení partystanu, i když jsme ho 
moc nevyužili. Závěrem bychom chtěli poděko-
vat vám všem, kteří jste přes rozmary počasí na-
šli odvahu přijít a doufáme, že vám bylo fajn a že 
jste se společně s námi bavili. Protože to byl náš 
cíl. Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích 
v letošním roce. 

Více informací najdete na našem facebook pro-
filu @lidovci.palkovice nebo v našich vývěsních 
skříňkách. 

Ing. Tomáš Huďa jménem KDU-ČSL Palkovice

Dětský divadelní soubor Nahlas! rozjel v neděli 
17. 6. 2018 (a v předpremiéře také ve středu 13. 6. 
2018) svoji velkolepou Zvířecí šou!

Celkem 27 dětí z Myslíku a Palkovic už od břez-
na poctivě trénovalo a nacvičovalo svá zvířecí čísla, 
maminky šily kostýmy a ve všech autech a rádiích 
zněly stále dokola naše „divadelnické písničky“. Ale 
snaha stála za to a poctivý trénink byl odměněn 
opakovaným aplausem a šťastnými úsměvy ma-
lých herců a hereček.

Máme v souboru děti, které jsou na jevišti jako 
doma, a také stydlínky, kteří se musí překonat. Ale 

To je krása, to je rámus, tak se na to musí!
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V sobotu 14. 7. 2018 se uskuteční ve volnoča-
sovém areálu za tělocvičnou Festival dechových 
kapel, pivní slavnosti a soutěž ve vaření guláše. 
Podrobný program najdete na zadní straně toho-
to vydání Palkovických listů.

Součásti programu bude mimo vystoupení de-
chových souborů také vystoupení palkovické ro-
dačky Marty Vančové a Franty Uhra z Lanžhota. 
Pro děti bude opět přichystán doprovodný pro-
gram, tentokrát s hasičskou tématikou. Pro děti 
bude určitě připravena i pěna, takže doporuču-
jeme vzít si s sebou náhradní oblečení. Na závěr 
dne se pak můžete těšit na Oldies hity DJ Tomáše 
Magdoně.

Pro všechny příchozí bude také připraveno jed-
no překvapení s Oblakovečkou. Máte se tedy opět 
na co těšit. 

„Nej guláš 2018“ bude vybírat odborná porota 
a také návštěvníci akce. 

Pravidla hlasování o „Nej guláš 2018“ 
• Se vstupenkou, která bude zakoupena do 17 

hodin, dostane každý návštěvník jeden hlaso-
vací lístek.

• Každý soutěžní tým, který vaří guláš, má své 
startovní číslo. 

• Číslo guláše, který vám bude nejvíce chutnat, 
zapíšete na hlasovací lístek. 

• Na jeden hlasovací lístek je možno napsat pou-
ze jedno číslo!!!

• Hlasovací lístek pak vhodíte do označené 
schránky, která bude uložena u vstupného, nej-
později do 18 hodin.

• Vyhlášení výsledků soutěže v 19 hodin.

Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

ať tak nebo tak, všichni dali do svého výkonu ma-
ximum a patří jim za to velký dík a obdiv. Stej-
ně jako jejich maminkám a tatínkům, kteří běhali 
s dětmi na zkoušky, montovali kulisy a šili kostýmy. 
Zmínit chci také naše skvělé hudebníky, bez kte-
rých by to prostě nešlo!

Také děkujeme obci za podporu a samozřejmě 
všem divákům, pro které jsme mohli hrát.

A kdo ví, třeba je mezi dětmi nová Bardotka 
nebo Piťák.

Díky a na další představení se můžete těšit 
v zimní sezóně! Mgr. Štěpánka Pavlíčková



4/2018

20

Kulturní a společenský život

K výročí 100 let založení Československa se 
v dalším vydání Palkovických listů budeme vě-
novat kulturnímu a společenskému životu v rám-
ci našich obcí Palkovic a Myslíku. Budu se snažit 
vám nabídnout alespoň výsek z kulturní oblasti 
v rámci Palkovic při zpětném i současném pohle-
du. Kulturu dělají převážně spolky, lidové obyče-
je, trávení volného času a dostupné možnosti ak-
tivit v dané obci.

V minulosti trávili občané Palkovic svůj čas 
převážně prací, která se odvíjela od ročního ob-
dobí. V zimě, kdy napadl sníh, se ženy scházely 
po poledním úklidu k draní peří. Vyprávěly si při 
práci různé novinky z okolí, vzpomínaly na staré 
příběhy a události, vzájemně si předčítaly a zpí-
valo se do pozdních večerních hodin. Někdy se 
hrály karetní hry. Když bylo venku teplo a hezky, 
měli obyvatelé mnoho práce v rámci svého hos-
podářství, a tak měli plné ruce práce. V zimě si 
mohli alespoň trochu odpočinout. 

V zimním období také místní spolky pořádaly 
vzdělávací přednášky a pro slečny existoval kurz 
při lidové hospodářské škole vaření, kterému se 
věnovaly v neděli odpoledne.

Co se týče využití volného času, chodili oby-
vatelé na vycházky do přilehlých lesů, především 
Hůrek. Nebránili se i různým výletům po okolí, ať 
už s využitím svých sil, kola či autobusu. 

Život na vesnici 
Co se týče naší obce, i v dnešní době máme ve 

vesnici pár pohostinství, kde se scházíme s přá-
teli a dopřejeme si trochu odpočinku. V minu-
losti tomu nebylo jinak, lidé se dokázali v takové 
hospůdce i častěji bavit a pořádat tam různé ak-
tivity. Pojďme se podívat do minulosti na průřez 
pohostinství.

Nejdříve bývala jen jedna hospoda, a sice 
u fojtství. V Palkovicích však byla zvlášť. Budo-
va, kterou všichni zajisté dobře znáte, stála na 
místě, kde se dříve nacházela restaurace U Ku-
balů, dnes je zde domov pro seniory Společně ve  
stáří. 

Obchodník z Frenštátu pod Radhoštěm – 
František Rosmanit si v Palkovicích kromě své 

manželky vyženil i tuto hospodu. V roce 1874 pů-
vodní dřevěnou stavbu zboural a nechal postavit 
prostranný jednopatrový dům (hostinec „U Kuba-
lů“ pozn. red.). V roce 1878 však hospoda přešla 
pod nového majitele, neboť se p. Rosmanit za-
dlužil. Nový majitel se jmenoval František Kubala 
a nynější vzhled nabyla budova tohoto objektu 
v r. 1957. Jak se můžeme domnívat, název nejstar-
ší hospody v obci se několikrát změnil. Nejzná-
mější a nejproslulejší je název U Kubalů, méně 
už U Rosmanitů, U Seibertů, U Chamrádů, U No-
votné a dalších.

Druhou hospodu postavil po r. 1874 sedlák 
František Volný pro svého syna Ignáce – bavíme 
se o nynějším hostinci „U Tomisů“. V r. 1928 
další z řad hostinských – František Skříšovský – 
provedl přístavbu sálu se šatnou, záchody a zří-
dil ve spolupráci se Sokolem kino. Další úpravy 
byly provedeny za dalšího majitele – Františka  
Tomise.

V obci vzniklo ještě několik dalších velmi zná-
mých pohostinství, které zajisté dobře známe. 
Pozornost bych však upoutala k hospodě, která 
v tehdejší době sídlila v budově Lidového domu 
(dnešní kino). Původní fojtský mlýn, který v roce 
1909 koupil Svépomocný spolek, který pozdě-
ji působil v rámci Československé strany lidové. 
Tato budova byla v roce 1927 přestavěna a kro-
mě tělocvičny Orla zde byla zřízena také činnost 
hostinská a obchod. Oblíbené hospůdce se říka-
lo Vatikán a v roce 1948 byla hostinská činnost 
zrušena. 

Jak jsem již uvedla výše, v obci bylo několik 
pohostinství. Berte to prosím jako výsek několika 
příkladů v souvislosti s historií Palkovic a Myslíku. 
Pojďme se dále věnovat oblasti kultury a života 
občanů před sto i více lety. 

Spolky v obci Palkovice
Jak už je uvedeno na začátku, občané se sdru-

žovali do různých spolků. Spolky vytvářely a stále 
vytvářejí kulturu v obci. Zmíním alespoň některé 
spolky spjaté s kulturou Palkovic. 

Lidumil byl čtenářsko-pěvecký spolek, který 
vznikl roku 1871. 

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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Křesťansko-sociální strana vznikla r. 1907, 
byl to sice politický spolek, ale později z něj vze-
šla Lidová strana – hráli divadla. V průběhu let 
došlo několikrát ke změně názvu strany (dnešní 
KDU-ČSL Palkovice).

Orel – křesťanský tělocvičný spolek, zánik 
v roce 1948. Jednota Orla československého Pal-
kovice byla založena v r. 1908 a má spojitost s or-
ganizací Lidové strany, která v r. 1927 postavila 
Lidový dům, kde byl sál, sloužící jako tělocvična. 
Tento spolek mimo tělovýchovnou činnost po-
řádal úspěšná divadelní a pěvecká vystoupení. 
V době 2. světové války byla činnost Orla, stejně 
jako dalších tělocvičných spolků, zakázána nacis-
tickým Německem. 

Většina písemností z minulosti se nedochova-
la. Politickou změnou v r. 1989 došlo ke zruše-
ní spolkových kronik a povinné archivací doku-
mentů. 

Žlutý kvítek je turistický oddíl, který vznikl 
v roce 1987. Oddíl připravil nebo se podílel na 
přípravě několika brožur a publikací. Nejznámější 
jsou „Pohlednice z Palkovic“ a „Církevní památky 
Palkovic a Myslíku“.

Na kulturním a společenském životě v obci se 
podílí i řada dalších spolků – Myslivecké sdru-
žení, Chovatelé, Rybáři, Sokol Myslík, SDH 
Myslík a další, které pořádají zejména plesy, zá-
bavy, hody apod.

Kulturní činnost
V této části si povíme něco o divadelní činnos-

ti. Jak je již výše zmíněný spolek Lidumil, který 
se od roku 1911 jmenoval Odbor Národní jed-
noty provozoval hudbu, zpěv, četbu knih a tan-
covačky. Později tento spolek založil i knihovnu 
a nacvičil první divadlo (zřejmě rok 1900), prav-
děpodobně se jednalo o představení Klicperův 
Divotvorný klobouk. Vybrané peníze z divadel-
ních představní byly použity na úpravu a údržbu 
jeviště a provoz knihovny. Divadelní hry byly vy-
bírané především pro zábavu a k poučení diváků. 

V r. 1930 měl Odbor Národní jednoty 111 čle-
nů a udržoval knihovnu. Byla zde i čítárna, která 
měla příruční knihovnu. 

Kulturní činností se zabýval i Sokol, kromě 
tělovýchovy, který s tímto spolkem velmi inten-
zivně provozoval činnost vzdělávací a divadelní. 
V r. 1933 vznikl loutkářský odbor Sokola, který se-
hrál na divadélku metylovické jednoty několik her 
s výchovnými proslovy Kašpárka. 

Jeviště v Lidovém domě vytvářelo výborné 
podmínky pro divadelní a zábavní odbor Orla. Ka-

ždoročně byly nacvičený a sehrány alespoň dvě 
divadelní hry, kdy jedna byla pro dospělé a další 
byla odrazem pohádky pro mládež. Členové di-
vadelního kroužku s panem farářem nacvičovali  
také operety a veselohry, které měly neskuteč-
ný úspěch, a představení se tak musela opakovat. 
Činnost Orla se po kulturní stránce tímto poči-
nem pozvedla na vysokou úroveň.

Činná v kulturní a výchovné oblasti byla také 
DTJ (tělocvičný spolek, který vznikl v r. 1921), ale 
neměla podmínky jako Sokol či Orel. Přesto diva-
delní soubor nacvičil na jevišti v sále hostince Na 
horním konci (známém pod názvem „U Kuchaře“) 
množství představení.

Velmi záslužnou úlohu sehrál Odbor loutko-
vého divadla, kdy jej navštěvovala školní mládež 
z Palkovic, Myslíku i Metylovic. O kulturu v obci 
se starali také členové Junáka, kteří po r. 1945 ob-
novili loutkovou scénu pro děti. Poslední větší 
akcí Junáka bylo představení Vodníkova Hanič-
ka, které se hrálo 13. 6. 1970 dvakrát před vypro-
daným hledištěm. Bylo to současně také posled-
ním představením v hostinci „U Kuchaře“, proto-
že jeviště bylo později zrušeno.

Také Dobrovolný hasičský sbor v roce 1930 
v obci pořádal divadla, zábavy a sbírky. Dále se 
dne 30. 7. 1939 uskutečnilo představení v Li-
dovém domě tzv. Národní souručenství (sdru-
žení mladých lidí) – veselohra Chaloupka pod  
lipami. 

Na podzim 1955 byl založen divadelní soubor 
Osvětové besedy. O kulturní činnost se na škole 
zpočátku starali místní faráři, později někteří uči-
telé, kteří sehráli s dětmi kulturní vložky, ve kte-
rých se zpívalo, anebo se přednášely básně. Nej-
větší úspěch s dětmi byly ukázky na tzv. akade-
miích. 

V r. 1954 vznikl pod vedením učitele Františka 
Štefka dětský divadelní kroužek, který sehrál 
několik pěkných her. Divadlo se však hrálo podle 
tehdejších možností a potřeb. Poslední předsta-
vení divadelního kroužku bylo v r. 1997.

Divadlo pro děti je v současné době aktivní 
a občané se tak mohou těšit na vystoupení ma-
lých dětí či svých ratolestí. Vše se odehrává na je-
višti v místním kině.

V únoru 1951 vznikl v obci dívčí pěvecký 
kroužek pod vedením učitelky Marie Bednářové, 
který se činil u příležitosti různých kulturních akcí 
v obci. Smíšený sbor, tedy společně i s muži, 
vznikl následně roku 1956. Vánočním koncertem 
v r. 1993 v místním kostele pěvecký sbor ukončil 
svou činnost. 
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Lidové zvyky
Náš společný život je ovlivněn lidovými oby-

čeji, které nám jsou od útlého dětství vštěpová-
ny do hlavy. S přibývajícím věkem je bereme jako 
součást našeho života, ale v minulosti na ně byl 
brán jiný zřetel než v současné době. Některé li-
dové zvyky zůstaly dodnes a přes mírné úpravy 
je obyvatelé dodržují. Dle mého názoru také patří 
do kulturní oblasti života lidí, protože od nich se 
odvíjí další nejen společenské události. 

Jak na Nový rok, tak po celý rok – tuhle větu 
slýcháváme pravidelně, jak se ale lišily oslavy 
současnosti a minulosti? Chodilo se po stave-
ních s tzv. vinšem, který se dával do domácnos-
ti s přáním šťastného a spokojeného roku. Platila 
pověra, že koho spatříme v Novém roce poprvé, 
z toho můžeme usuzovat, jaký budeme mít příští 
rok, a proto chodily s vinši děti – ztělesnění štěstí 
a radosti. V některých rodinách je tento zvyk ješ-
tě udržován. 

Tři krále – tento zvyk zůstává prakticky stej-
ný, v současnosti se vybírají peníze na pomoc 
ostatním (Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity  
ČR).

Posudek – jinak označován jako konec ma-
sopustu, býval vždy veselý. Staří i mladí se schá-
zeli v hostincích, kde pochovávali barboru (dnes 
pochovávání basy), tj. loučili se s hudbou a tan-
cem.

Svatý Duch – dosud se hodně dodržuje zvyk 
smažení vaječiny. 

Svatojanské ohně – večer před sv. Janem 
Křtitelem udělali hoši na některém z kopců velký 
oheň. Od ohně mládenci zapalovali staré metly 
a poté je vyhazovali do vzduchu, přičemž platilo 
pravidlo – čím výše, tím větší byla sláva.

Dočatá (Dožínky) – při sklizení poslední úro-
dy z pole všichni, kdo pracovali na poli, oslavo-
vali dočatou. Z pole jeli všichni na fůře (povo-
zu) a zpívali písně. Hospodář pro ty, kdo praco-
vali na polích, vystrojil hostinu, někdy také s mu-
zikou. Jak je vidět, Dožínky v Palkovicích také 
našly své uplatnění a každý rok se tak můžeme 
těšit kulturnímu programu, zábavě a posezení  
s ostatními. 

Mikuláše, Advent a Vánoce dodržuje většina 
z nás, a tak pro nás ani nejsou novinkou. 

Dále bych zmínila tradici Morany, kdy za star-
ších časů na Smrtnou neděli (5. neděle postní) 
ustrojila mládež slaměného hastroše do žen-
ských šatů a chodila s ním po vesnici za sborové-
ho zpěvu a říkání, poté jej spálila na poli. 

Slavnosti pouti a posvícení
Ve velkém se slavila pouť – v neděli po  

sv. Janu Křtiteli. Týden před poutí přijeli do ves-
nice komedianti s kolotočem, houpačkami, střel-
nicí a byli samozřejmě předmětem pozornosti 
dětí. V neděli ráno přijížděli kramáři a rozložili, po 
obou stranách silnice při kostele, stánky s hračka-
mi, perníkem a cukrovinkami. Hospodyňky před 
poutí důkladně uklidily celý dům a pekly poutní 
koláče, zabíjely drůbež, aby o pouti co nejlépe 
uctily četné hosty. Pouť se slaví i v současnosti, 
každá rodina to má jinak. V minulosti však byl na 
pouť kladen větší důraz.

Druhým významným dnem je martinské po-
svícení – krmáš. Dlouho před krmášem hos-
podyně krmily husy, kachny a některé i vepříka. 
V chalupách se bílilo, mylo, pekla se spousta ko-
láčů a masa. Muzika kdysi hrávala 4 dny. O kr-
máši se sjela celá rodina. V dnešní době se tato 
martinská tradice dodržuje už jen v některých ro-
dinách.

Těžký a namáhavý život si naši předkové do-
kázali zpříjemnit zpěvem, často doprovázený 
tancem. Tímto způsobem byl vítán příchod člo-
věka na svět, tančilo se o pouti, svatbách, dožín-
kách, krmáši a při jiných příležitostech.

Další zajímavostí je, že známý básník našeho 
Podbeskydí, Petr Bezruč i poté, co se odstěho-
val z Místku, zůstal věrný našemu kraji. Na svých 
toulkách Beskydami se přátelil i se zdejším rodá-
kem Václavem Volným a s Andělou Kudělásko-
vou. Petr Bezruč byl od 30. let v Palkovicích něko-
likrát a dle vzpomínek pamětníků pomáhal Václa-
vu Volnému pást krávy. Když jeho přítel tragicky 
zemřel, věnoval mu 9. května 1945 verš, který je 
napsán na hrobě rodiny Volných a Brázdů v Pal-
kovicích.

Místní pověry
Naši předchůdci toho znali tolik, že dovedli 

bavit společnost celé večery. Svým příběhům vě-
řili, mnohé také sami prožili. V dnešní době jsou 
jejich příběhy označeny za tzv. pověry a známe je 
jen z příležitostných vyprávění starších lidí. Nová 
generace možná nemá to štěstí, aby tyto příběhy 
znala. Známé pověry, které se opakují s ročními 
obdobími, pro tentokrát vynecháme a podíváme 
se na ty nejméně známé (tady záleží na individu-
alitě každého z nás). 

Pohřební pověry – má-li mrtvý otevřené oči, 
značí to, že někdo do roku umře. Leží-li ve ves-
nici mrtvý muž a současně má někdo svatbu,  
 



4/2018

23

zemře do roku ženich. V opačném případě ne-
věsta. Zdá-li se vám o vytrhnutém zubu, tak umře 
někdo z rodiny. Sen o kalné vodě věští do domu 
neštěstí. 

Svatební pověry – když přicházel ženich 
k nevěstě ve svatební den, musela jej spatřit jako 
prvního, aby měla v manželství štěstí. V kostele 
musí dát pozor, aby ji ženich nepřikleknul šaty, 
neboť to vyznačuje fakt, že by nemohla od ženi-
cha odejít, i kdyby se jí v manželství dařilo špat-
ně. Pokud ženich dá své milé za oltářem hrst pe-
něz při oféře, nebude nevěsta v manželství peně-
zi oddělována. Když nevěsta vyjde po vdavkách 
z kostela, nesmí první promluvit na ženicha, ne-
boť to znamená, že by musela vždy první začít 
mluvit po hádce. Před spánkem je třeba dát že-
nichovi kvítí a závoj do klobouku, aby se po celý 
život o všechno sám staral. 

V současnosti je obec obklopena kulturními 
zážitky. Během celého roku jich můžeme v Pal-

kovicích a na Myslíku navštívit hodně. Dochová-
váme tradice, možná v modernějším duchu, ale 
můžete tu oslavit Pálení čarodějnic a stavění máj-
ky, pouť, Festival dechovek, pivních a gulášových 
slavností, Dožínky, vánoční jarmark a další příle-
žitostné akce. 

V obci můžeme využívat kino (v létě je připra-
vováno letní kino), knihovnu jak v Palkovicích, tak 
i na Myslíku, děti mohou využívat ke zdokonalo-
vání svých schopností a dovednosti různé krouž-
ky. 

Dále se v letošním roce připravuje projekt vý-
stavby Komunitního centra, kde bude k dispozi-
ci knihovna, PC učebna a multifunkční sál, které 
bude umístěno vedle hasičárny. 

Zpracováno dle dostupných knih a kronik 
např. Pohlednice z Palkovic od Jaromíra Šupiny

Ing. Veronika Zajaczová
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SPORT

V sobotu 5. 5. 2018 se v Mošnově uskutečnila 
regionální soutěž CPP „Medvědí stezka“ – závod 
v turistických dovednostech a znalostech. 

Na trati dlouhé cca 5 km předváděli soutěží-
cí své znalosti ze zdravovědy, kulturně poznávací 
činnosti, fauny a flory, vázání uzlů, orientaci mapy, 
práci s buzolou, hod na cíl a další.

Našim dětem se zde dařilo. Získaly 10 medailí 
a do krajského kola postoupilo 7 hlídek. 

Výsledky:

Mladší žákyně 
Markéta Bužková, Viktorie Krčová  3. místo

Starší žákyně III
Adéla Radová, Eliška Ručková 1. místo

Dorostenky
Hana Polášková, Kateřina Žváková 2. místo
Anna Huďová, Eliška Kubalová 3. místo

Mladší žáci
Tomáš Menšík, Michal Řezníček 2. místo
Tomáš Slípek, Sofie Zhorelová 3. místo

Starší žáci III
Vít Kubala, Štěpán Zeman  1. místo

Starší žáci IV
Matěj Huďa, Jiří Ryška  1. místo
Jiří Menšík, Tomáš Rumián 2. místo

Dorostenci
Ondřej Šnajder, Michal Bužek 1. místo

Regionální soutěž CPP

Z ČINNOSTI ODBORU ASPV (ASOCIACE „SPORT PRO VŠECHNY“)
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Máme přeborníky Moravskoslezského kraje

Krajská soutěž CPP se uskutečnila 19. 5. 2018 
v rovněž v Mošnově. Náročnou trať zvládli všich-
ni velmi dobře. Krajskými přeborníky se stali Eliška 
Kubalová a Michal Bužek v kategorii dorostenců. 

Výsledky:

Starší žákyně III
Adéla Radová, Eliška Ručková 3. místo

Mladší žáci
Michal Řezníček, Tomáš Menšík 4. místo

Starší žáci III
Vít Kubala, Štěpán Zeman 3. místo

Starší žáci IV
Jan Ryška, Matěj Huďa 2. místo
Tomáš Rumián, Jiří Menšík 3. místo

Dorostenci
Michal Bužek, Eliška Kubalová 1. místo
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Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka

Republiková soutěž CPP – Medvědí stezka se 
uskutečnila ve dnech 15. – 17. 6. 2018 v Horním 
Bradle v pardubickém kraji. V silné konkurenci  
280 účastníků z celé republiky se naši závodníci 
rozhodně neztratili. Anežka Sochová a Bára Šidel-
ková získaly stříbrné medaile.

V kategorii dorostenců se Ondřej Šnajder a Mi-
chal Bužek umístili na 4. místě. Rovněž tak Jiří Ryš-
ka a Daniel Borek (OL) v kategorii starších žáků. 
Všichni naši závodníci se umístili v první polovině 
závodního pole. 

V nočním orientačním běhu se Ondřej Šnajder 
a Michal Bužek umístili na 5. místě, Bára Šidelková 
a Anežka Sochová na 7. místě a Jan Ryška a Matěj 
Huďa na 10 místě (celkem 44 hlídek).

Moravskoslezský kraj, i když velmi těsně (pouze 
o 3 body) obhájil putovní pohár po nejlepší kraj. 

Všem dětem děkujeme za skvělou reprezentaci 
Palkovic. Martina Mertová
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Krajská a republiková soutěž v lehké atletice

Přeborníci ČR ve sportovní gymnastice z Palkovic

V sobotu 12. 5. 2018 se ve Stonavě konala kraj-
ská soutěž v lehké atletice ČASPV (Česká asocia-
ce „Sport pro všechny“). Soutěžilo se ve čtyřboji 
– hod, skok do dálky, sprint a 400 m (mladší žac-
tvo), 800 m (starší žactvo). Náš oddíl reprezento-
vali Alena Jakubková a Štěpán Zeman. Ve velmi sil-
né konkurenci obsadila Alenka 4. místo a postou-

pila do republikové soutěže. Štěpán se umístil na 
7. místě a postup do republiky mu unikl opravdu 
o vlásek (postupoval 6 nejlepších).

Republiková soutěž se konala v Třebíči. Alena 
Jakubková zde obsadila 27. místo. 

Martina Mertová

Gymnasté a gymnastky z oddílu TJ VP Frýdek-
-Místek zažili 11. – 13. 5. 2018 nejúspěšnější ví-
kend sezóny, kdy se konalo republikové finále ve 
sportovní gymnastice pořádané ČASPV v Doubí 
u Třeboně. Konkrétně palkovickým gymnastkám 
a gymnastům se vedlo obdivuhodně. V kategorii 
starších žákyň nás reprezentovala Vanda Gřesová 
a Karolína Bužková. Obě se staly mistryněmi ČR 
v kategorii družstev. V jednotlivcích si Vanda vybo-
jovala krásné 3. místo a Kája 5. místo. 

V kategorii dorostenek závodila Kristina Gře-
sová, která se stala dokonce dvojnásobnou pře-
bornicí ČR v kategorii družstev i jednotlivců. Hol-
kám se závod velice povedl, bez většího zavá-
hání, a tudíž si zasloužily stát na nejvyšším stu- 
pínku. 



4/2018

28

Kromě holek jsme měli zastoupení i u kluků – 
Honzu Provazníka, který závodil v kategorii star-
ších žáků. Honza se se svým družstvem stal pře-
borníkem ČR. V kategorii jednotlivců si Honzík od-

vezl krásné 2. místo. Všem moc gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci. 

Kateřina Kohutová, 
trenérka TJ VP FM

Z činnosti TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
tak opět jsou za námi další vydařené akce. Tou 

první akcí bylo „Stavění májky a slet čarodějnic“. 
I když se akce konala v pondělí, tak Vás přišlo 
hodně. Trochu jsme se bály, abychom se neslét-
ly jenom my dvě čarodějnice, ale bylo nás více. Byl  
připraven soutěžní program pro děti, zdobení 
mini čarodějnic a stavení májky. I přes hodně větr-
né počasí byla majka postavena. Jediné, co jsme 
neupálili, byla veliká čarodějnice, na doporučení 
hasičů a z bezpečnostních důvodů. Ale i tak si děti 
mohly udělat malou čarodějnici a tu následně buď 
upálit, nebo si jí odnést. Vše se završilo opékáním 
buřtů a volnou zábavou. 

Další spíše poklidnější událostí bylo kladení 
věnců k Pomníku padlých na Myslíku 4. května. 
Letos jsme to spojili s kdysi tradičním lampiono-
vým průvodem, který si děti užily. Průvod vyšel 
od zastávky „Myslík transformátor“ a pokračoval 
směrem ke kapli. Z Palkovic byl vypraven auto-
bus s účastníky akce, žáky ZŠ Palkovice, seniory 
a zastupiteli. Po pietní akci, recitaci a zpěvu žáků 
bylo připraveno drobné pohoštění v SKSC. Snad 
tato tradice bude zachována a bude i dál ze stra-
ny obce takto podporována. Děkujeme všem za 
účast. 

Tou největší a asi pro děti nejvíce očekávanou 
byl 2. června „Dětský den“. Letos jsme to nazvali 
Moto Techno party. Ve spolupráci s Enduro Palko-
vice jsme odstartovali již v ranních hodinách, kdy 
nad loukou nad hřištěm zašly závody na fichtlech, 
prohlídka závodních vozů aj. V 15 hodin odstar-
tovaly soutěže pro děti. Letošní program doplnilo 
popelářské auto z Frýdecké skládky a dále ploši-
na z Technických služeb. Během celého odpole-
dne byl k dispozici foto koutek, odkud si každý 
mohl odnést na památku fotografii. Děti zaujala 
také speciální „Ondrova“ točená zmrzlina. Na obě 
tyto aktivity se stály fronty. Velký dík patří všem  
organizátorům, kteří celý program připravovali, 
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vytvářeli fajn podmínky a zážitky hlavně dětem. 
Moc děkujeme za podporu a účast.

Již nyní všechny zveme na gulášové slavnosti, 
kde jsme se i letos rozhodli opět Vám uvařit gu-
láš. Ale nejenom guláš, v nabídce bude na čepu 
“Nachmelená Opice“ a spoustu jiných dobrot. Tak 

jako loni i letos jsme si už našli téma, tak přijďte 
a uvidíte!

Všem dětem přejeme krásné a slunečné prázd-
niny!

Těšíme se na Vás 
za TJ Sokol Myslík H@H
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Měsíc květen 2018 jsme prožili velmi aktivně 
uskutečněním dvou jarních vycházek a jedno-
ho zájezdu. Tradiční se již stává prvomájová vy-
cházka po blízkém okolí. Tentokrát jsme vychá-
zeli od myslíkovské kaple, přes Babí hůru, k Hos-
podě Ve Dvoře v Měrkovicích. Za kaplí nás čeka-
lo náročnější stoupání na vrchol Babí hůry, který 
jsme s krátkými přestávkami dosáhli. Odměnou 
nám však byla nádherná panoramata Beskyd. Ná-
sledně jsme jen mírně stoupali lesem, postiže-
ným vývraty, k úbočí Kozlovické hory a pak jsme 
již šlapali jen dolů po lesní i asfaltové cestě s cí-
lem v Hospodě Ve Dvoře v Měrkovicích, kde jsme 
svlažili žíznivá hrdla. Hezké počasí i spokojenost 
s průběhem vycházky určitě přispělo k rozhodnu-
tí 26 účastníků sejít se znovu za tři týdny na další 
jarní vycházce.

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil první 
letošní zájezd. Vyjížděli jsme za nejistého poča-
sí, v okolí Lipníku nad Bečvou jsme projeli men-
ší přeháňkou, ale za Olomoucí již byly silnice su-
ché. V Úsově jsme navštívili na zámku Lovecko-
-lesnické muzeum s bohatými sbírkami: v prv-
ním patře loveckých trofejí Jindřicha Lichtenštej-
na z výprav do Afriky, Polska a Itálie a ve dru-
hém patře přehlídku domácí fauny a lesnictví, 
preparáty ptáků, savců, ryb, obojživelníků, pla-
zů a hmyzů a mnoho dalších zajímavých expo-
nátů (lovecké a pytlácké zbraně, nábytek z koře-
nů stromů, sbírka dřevin a další zajímavosti). Na 
schodišti zámku dominovala paroží jelenů, pře-
devším z jižní Moravy. Na nádvoří jsme si zašli 
do sklepa se Strašidelným labyrintem a do sta-
ré školy s expozicí Kolébka lesnického školství na 
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Moravě i na interaktivní výstavu Hádanek pánů  
z Vlašimi.

Počasí se mezitím umoudřilo a zbytek dne byl 
zalit slunečním svitem. Po dobrém obědě v re-
stauraci Morava Camp v Mohelnici se výprava 45 
účastníků zájezdu přesunula do obce Javoříčko. 
Kolem památníku obětem druhé světové války 
na místě vypálené vesnice jsme trochu náročněj-
ší cestičkou vystoupali ke vstupu do Javoříčských 
jeskyní pod kopcem Špraněk – jeden z největších 
jeskynních systémů u nás a zároveň jeskyní s nej-
bohatší výzdobou v České republice. Absolvovali 
jsme trasu dlouhou 788 metrů s 214 schody, začí-
nající v nádherném Suťovém dómě a pokračující 
kolem Lví propasti do Dómu gigantů. Přes Pohád-
kové jeskyně a kolem Záclony jsme došli do Svě-
cené díry, abychom pokračovali přes Panenskou 
jeskyni a tři chodby do Jeskyně míru a do Závr-
tového dómu. Kolem útvaru U koně a odbočky 
k Černé propasti jsme došli do uměle proražené 
výstupní štoly, dlouhé 155 metrů. Cestou jsme ob-
divovali překrásné mnohobarevné stalaktity, sta-
lagmity, stalagnáty, heliktity (excentrické krápní-
ky) a brčka. Po sestupu na parkoviště jsme spo-
kojeni odjížděli zpátky k domovu. Děkujeme Ing. 

Jiřímu Bužkovi za výborný zájezd, který zorgani-
zoval i vedl. 

Středa 23. května 2018 byla dnem další vycház-
ky, začínající rovněž u myslíkovské kaple, ale nyní 
směřující opačným směrem přes Myslíkovské „Lur-
dy“ do Areálu Na Mlýně. Opět jsme museli absol-
vovat náročnější stoupání až k rozcestníku na My-
slíkovské „Lurdy“ a vrchol Kubánkov. Po nabažení 
se výhledů na Beskydy jsme odbočili směrem na 
Myslíkovské „Lurdy“, kde jsme si pak krátce odpo-
činuli. „Lurdy“ jsou poutním místem budovaným 
od roku 1946. Šlapali jsme ještě chvíli nahoru le-
sem a loukou k lesní cestě s nádherným výhledem 
na dřevěnku s citlivě upraveným okolím. Pak jsme 
již kráčeli dolů lesní a asfaltovou cestou k Areálu 
Na Mlýně. Zde jsme si prohlédli zemědělské nářa-
dí a stroje z dávnějších časů i kovárnu a okoštovali 
pivní speciality z kozlovického pivovaru. Všech 16 
účastníků, jejichž menší počet byl zřejmě ovlivněn 
nejistým počasím, bylo s vycházkou velmi spoko-
jeno. 

 
Co nás čeká?

Na středu 18. 7. 2018 připravujeme zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm.
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Připravujeme se rovněž na vaření guláše na 
Festivalu dechovek, pivních a gulášových slavnos-
tech. Tato akce proběhne v sobotu 14. 7. 2018 pod 
patronací obecního úřadu.

Společenská rubrika
V měsíci červenci oslaví svá kulatá životní ju-

bilea naši členové: Břetislav Damek, Růžena 

Mališová a Marta Morysová, všichni z Palkovic. 
Následně v měsíci srpnu budou slavit Stanislava 
Hlisnikovská z Měrkovic, Emilie Dobrovičová, 
Miloslav Maršálek, Josef Masař a Ludmila Žiž-
ková, všichni z Palkovic. Vážení oslavenci, do dal-
ších let Vám přejeme šťastné zdraví, rodinnou po-
hodu a životní optimismus.

Výbor Senior klubu Palkovice
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SPOLKY V OBCI

Za krásného počasí jsme ráno v sobotu 5. 5. 
2018 vyjeli na jarní zahrádkářskou prodejní výsta-
vu do Věžek u Kroměříže. Tržiště bylo plné prodej-
ních stánků, stánků s občerstvením a dalším zboží. 
Na místě jsme si mohli vybírat ze všech známých 
i neznámých letniček, rostlinek, bylinek a stromů. 
Ve stáncích nám nabízeli i další zahradní a ostat-
ní zboží, také byla možnost zakoupit králikárnu 
a další dřevěné výrobky. Všichni vybírali a nakupo-
vali, aby si domů přivezli co nejvíce zážitků a do-
plňků do zahrady. Expozice byla zaměřena na po-
hádky: O šípkové Růžence, O Popelce, O ptáku 
Ohnivákovi… Po celý den byl zajímavý doprovod-
ný program pro děti a k poslechu nám zahrála Dri-
etomanka. Odpolední návrat spokojených zahrád-
kářů a chovatelů s plnými taškami se vydařil a příš-
tí rok pojedeme zase.

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích 
Lenka Žaarová

Zájezd do Věžek u Kroměříže

ZAHRÁDKÁŘI

Letošní smažení vaječiny bylo hodně ovlivněno 
polední průtrží mračen, hodně účastníků to bo-
hužel odradilo. Ty z nás, které počasí neodradi-
lo čekal odpoledne prosluněný areál zahrádkářů 
s novou kadibudkou. Sluníčko nám krásně hřálo 
a na vaječině, kterou nám jako vždy dobře usma-
žil pan Ota Brudný, jsme si moc pochutnali. Krásně 
jsme si společně popovídali, přítomné děti si po-
hrály a pochutnaly si na čerstvých borůvkách od 
p. Knollové.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce 
a hlavně panu Brudnému za nejlepší vaječinu.

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích 
Lenka Žaarová

Smažení vaječiny
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V sobotu 19. května 2018 uskutečnila místní or-
ganizace Zahradkářského svazu v Palkovicích zájezd 
do Polska – do květných zahrad Pudelek Azalia Pi-
szarovice a zahradnické slavnosti v městě Pszczyna. 

Byl opět naplněn celý autobus. Místní zahrád-
káři a občané Palkovic si zde nakoupili od truhlí-
kových rostlin, skalniček až po keře a stromky v ro-

dinném zahradnictví. Počasí nám také přálo, přes 
ranní květnový deštík bylo krásně slunečno.

V Pszczyně si občané prohlédli návrhy zahrad-
nické architektury na náměstí a prohlédli si zámec-
ký park a památky města. Všem zúčastněným se zá-
jezd moc líbil.

Za zahrádkáře Mgr. Jana Radová

Ve středu 16. 5. 2018 se na ZŠ El. Krásnohor-
ské ve Frýdku konalo okresní kolo soutěže mladý 
zahrádkář, které pod záštitou svazu českých za-

hrádkářů pořádalo okresní sdružení ve Frýdku-
-Místku. Pod vedením paní Libuše Kocichové (ve-
doucí zahrádkářského kroužku na ZŠ Palkovice) 
se soutěže zúčastnilo 16 žáků z naší školy. V kon-
kurenci celkem 36 účastníků všichni prokazovali 
znalosti v poznávání vzorku rostlin a také písem-
ného testu.

V kategorii mladších, žáci naší školy obsadili:  
4. místo, 6. místo, 7. místo a 8. místo.

V kategorii starších žáků se na 3. místě umís-
tila Alice Vraníková a dále jsme obsadili 9. místo, 
10. místo, 11. místo, 12. místo, 13. místo, 15. místo, 
17. místo, 23. místo a 24. místo

Děkujeme všem dětem za reprezentaci a paní 
Libuši Kocichové velmi děkujeme za úspěšnou 
přípravu žáků a všem za celkovou výbornou práci 
v kroužku mladých zahrádkářů.

Za výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích 
Lenka Žaarová

Zájezd do Polska

Soutěž Mladý zahrádkář 2018
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Obec Palkovice opět vítala nové občánky. V ne-
děli 3.června 2018 jsme přivítali do života 21 no-
vých občánků naší obce. Bylo pozváno 22 dětí zú-
častnilo se jich 21 z toho 9 děvčat a 12 chlapců. 
Slavnostní akt začal krátce po půl jedenácté v Re-
stauraci pod Habešem. I když nám nepřálo po-
časí, sál zaplnili nejen rodiče nových občánků, ale 
také babičky, dědečkové a další rodinní přísluš-
níci. Paní Helena Kapsová přivítala rodiče a hos-
ty. Poté vystoupily děti z MŠ s pásmem básniček 
a písniček pod vedením paní učitelky Zuzany Chýl-
kové a Hanky Praussové. Následně se rodiče po-
depsali do pamětní knihy obce. Maminky dostaly 
od pana starosty Radima Bače růžičku a dárek pro 
jejich děti. Tatínkové převzali peněžitý dar v hod-
notě 2000 Kč. Nechybělo ani fotografování u ko-
lébky. Celá akce byla zakončena slavnostním pří-
pitkem a malým rautem pro všechny zúčastněné. 
K poslechu nám hrál krásné melodie houslista pan 
Břetislav Chovanec. Všem dětem přejeme do živo-
ta mnoho zdraví, štěstí a rodičům samou radost ze 
svých ratolestí.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu starosto-
vi Radimu Bačovi, paní Heleně Kapsové, paní Dag-
mar Bajtkové, paní Daně Lakomé, paní Lence Žaa-
rové, učitelkám Zuzce Chýlkové a Hance Prausso-
vé a dětem z MŠ za hezké vystoupení. Jsme rádi, 
že se vítání občánků líbilo.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
foto Dana Lakomá

Vítání občánků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Rozloučili jsme se

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 
Očima drahýma se již nepodíváte, 
teď klidným spánkem odpočíváte.

V březnu jsme se rozloučili s panem Antoní-
nem Tabachem z Myslíku. V dubnu pak s paní 
Antonii Sasynovou a Evou Vlkovou, obě 
z Myslíku a Františkem Mertou z Palkovic. 

V květnu a červnu jsme na poslední cestu vy-
provodili pana Františka Jurečku a paní Dra-
homíru Slípkovou, oba z Myslíku a paní Pavlí-
nu Kurečkovou z Palkovic.

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

Blahopřejeme

Hodně štěstí, hodně zdraví,
plnou náruč růžiček,
hodně lásky věrných přátel
a splněných přáníček.
Krásné narozeniny.

V měsíci květnu 2018 oslavily své životní ju-
bileum paní Ludmila Morysová, 92 let a paní 
Alena Červíková, 80 let, obě z Palkovic. V mě-
síci červnu oslavili své krásné narozeniny paní 
Libuše Ivánková, 94 let a pan Antonín Eliáš, 
80 let oba z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.
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Suroviny:  
1 avokádo
3 lžíce bílého jogurtu
1-2 stroužky česneku
čerstvá citronová šťáva
sůl a pepř

Postup:
Avokádo rozkrojíme na půl, vyjmeme pec-

ku a dužinu vydlabeme. Poté ho nastrouháme na 
jemném struhadle do menší misky, přidáme utře-
ný česnek, jogurt, citronovou šťávu podle chuti 
a doladíme solí, případně i pepřem. Vše důkladně 

Suroviny:  
2 cibule nakrájené najemno
sezamový olej na smažení cibulky
mořská sůl
1 balíček uzeného tofu (cca 150-200 g)
80-100 ml vody podle velikosti tofu
Variace na dochucení:
pomleté oříšky, česnek, křen, chilli, čerstvé bylinky, 
sójová omáčka

Postup:
Cibulku dejte do vyššího kastrůlku na rozehřá-

tý olej a smažte v dostatečném množství oleje. 
Osolte. Nakrájejte tofu na menší kousky a přidej-
te k cibulce. Zalijte vodou nebo vývarem a spo-
lečně povařte cca 5 minut. Ponorným mixérem 
směs tofu s cibulí a olejem rozmixujte přímo 
v hrnci. Můžete samozřejmě mixovat i v mixéru, 
ale pokud máte ponorný mixér, tak je to praktič-
tější, rychlejší a zbytečně nemažete další nádobí. 
Během mixování ochutnejte. Pokud se vám zdá 
pomazánka málo slaná nebo příliš tuhá, přidejte 

sójovou omáčku nebo trošku oleje. Výsledek musí 
být jemná krémovitá pomazánka. Jak bude po-
mazánka chladnout, tak i více zatuhne. Připravte 
ji v dostatečném předstihu, aby vychladla. Základ-
ní pomazánku z tofu můžete jakkoli ochucovat. Já 
osobně mám nejradši tuhle pomazánku s namle-
tými vlašskými ořechy a bylinkami. Pokud chcete, 
aby pomazánka byla bílá, použijte bílé tofu, které 
ale potřebuje výraznější ochucení než uzené. Bílé 
kombinujte s křenem nebo česnekem a bylinka-
mi. Ostřejší kombinaci získáte, když přidáte chil-
li pastu při restování cibulky. Pro změnu můžete 
přidat nastrouhanou mrkvičku nebo šťávu z čer-
vené řepy.

Náš tip:
Stejný základ lze použít i na sladký krém. Po-

vaříte bílé tofu v jablečné šťávě, popřípadě i s ro-
zinkami a se špetkou soli, rozmixujete a dosladíte 
například agáve sirupem nebo jablečným koncen-
trátem. Pro zjemnění přidejte při mixování pár lžic 
sójové smetany.

Dominantou českých 
kuchyní jsou nápadité 
recepty, šikovné ruce 
a skvělá chuť pokrmů. 
Mezi „stálice“ receptů 
najdou své místo také 
pomazánky. Jednoduché 
pokrmy na desítky způso-
bů, chutné, zdravé i nezdra-
vé a v neposlední řadě i levné. Vý-

borný nápad, jak napří-
klad zužitkovat zbytky 
různých druhů potravin. 
Recepty na tyto pochu-
tiny se dědí z generace 
na generaci. Dnes vám 

přinášíme dva recepty na 
pomazánky z poněkud ne-

tradičních surovin, o to více 
však zdravějších.

HOLKY V AKCI

Česneková pomazánka z avokáda

Uzená tofu pomazánka
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promícháme. Můžeme ihned konzumovat, i když 
lepší je nechat pomazánku alespoň chvilku uležet. 
V lednici vydrží až 3 dny.

Náš tip: 
Stejný základ lze použít i na sladký krém. Jed-

no zralé avokádo, 20 g holandského kakaa (100 % 
kakaový prášek), 30 g agávového sirupu. Dužinu 
z avokáda vydlabeme a spolu s ostatními ingredi-
encemi umixujeme v mixéru, či tyčovým mixérem, 
dokud nezískáme hladký krém.

Avokádo je jeden z nejlepších zdrojů těch nej-
zdravějších tuků. Hodí se proto zejména těm, kteří 
bojují s vyšší hladinou LDL cholesterolu. Ze všech 
druhů ovoce má nejvyšší obsah vitaminu E, důle-
žitého antioxidantu, který ochraňuje buňky před 
působením volných radikálů a zpomaluje tak stár-
nutí. Má také preventivní účinky proti rakovině, 
zvyšuje plodnost a zlepšuje činnost nervového 
systému. Určitě jste avokádo už mnohokrát viděli 

v obchodě, nebo jinde a možná přemýšleli o jeho 
koupi, ale co s ním? Teď už si hlavu lámat nemu-
síte, zkuste tuhle výbornou pomazánku a pak se 
uvidí, jestli avokádo získá pravidelně své místo ve 
vašem jídelníčku.

Dobrou chuť vám přejí Holky v akci!

Dovolili jsme si pro naše čtenáře připravit ta-
kový malý seriál zajímavostí, rad a nápadů pro 
domácnost. Znáte to. Rady našich babiček platí 
dodnes, bez ohledu na plynoucí čas. Vybrali jsme 
pro úvod dvě oblasti (bytové květiny a šperky), 
abychom vám nabídli několik zajímavých postře-
hů. Třeba se vám některé rady a nápady budou 
hodit v praktickém životě. Drobný komentář (kur-
zívou) se snaží toto téma trochu s nadsázkou od-
lehčit. 

Květiny v bytech

Česnekové růže
Zkuste mezi růže zasadit česnek. Rostlinky 

pak budou voňavější a odolnější proti chorobám. 
A v neposlední řadě také proti upírům. 

Krásné kytice
Květiny vydrží dlouho pěkné a svěží, zapíchne-

me-li je do rozkrojeného bramboru a pak teprve 
vložíme do vázy s vodou.

Lesklé listy
Přidáme-li do trošky olivového oleje trochu 

piva a tímto roztokem potřeme listy pokojových 
květin, budou krásné lesklé a zelené. Roztok pak 
už nikomu raději nenabízejte k dopití. V tomto  

případě by se totiž místo lesku (vlivem olivové-
ho oleje) pravděpodobně dostavilo úplně něco  
jiného. 

Proti červům
Proti červům v květinách lze chytře „bojovat“ 

tak, že do hlíny dáme kousek syrového bramboru. 
Červi se chytře soustředí na něj, začnou ho okou-
sávat a vy je pak (také chytře) a zároveň lehce vy-
hodíte i s bramborem ven. 

Mšice
Máme-li na pokojových rostlinách tyto nezvané 

návštěvníky, stačí je posypat mletou pálivou papri-
kou a máte po problému.

Voda z akvária
Nám může dobře posloužit jako bezvadné 

hnojivo na květy. Rybičky však nechejte v akváriu. 
Ty se dlouhodobým zkoušením jako hnojivo neo-
svědčily. 

Brýle, čočky, šperky a jejich údržba

Brýle a čočky
Aby se nám z brýlí neuvolnil a neztratil malý 

šroubek, přetřeme ho bezbarvým lakem na 
nehty. Spadne-li nám na zem kontaktní čočka  

Rady pro domácnost
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a nemůžeme jí najít, zhasneme světlo nebo za-
temníme místnost a posvítíme na zem baterkou. 
Čočka se nám (díky fyzikálním zákonům) v jejím 
světle zaleskne.

Drahé kameny a perly
Tyto doma vůbec nečistíme a jejich údržbu svě-

říme do rukou odborníků. Bude to pro nás ta nej-
levnější a nejefektivnější varianta. Odborníci, kte-
ří chodí „udržovat šperky“ zpravidla v nočních ho-
dinách a nikým nezváni, nejsou ti odborníci, které 
máme na mysli. 

Stříbro
Stříbro vyčistíme tak, že jej položíme na 30 mi-

nut do kysaného mléka, poté opláchneme vo-
dou a vytřeme do sucha. Černání šperků ze stříb-
ra omezíme, když do šperkovnice vložíme kousek 
křídy. Co pak máme udělat se zdravým kysaným 
mlékem, literatura nezmiňuje. Ale stříbro ještě ni-
koho nezabilo, ledaže by se z něj odlévaly nábo-
je a kulky. 

Zlato
Zářivého lesku dosáhneme tak, že zlato vy-

vaříme v saponátové vodě, slijeme a následně 
utřeme do sucha. Druhou možností je vyvařit jej 
v bramborové vodě nebo ve 2 dl vody s lžičkou 
soli a kouskem alobalu. Šperky ze zlata bez draho-
kamu můžeme vyčistit i tak, že je dáme na noc do 
sklenice s pivem a druhý den důkladně opláchne-
me a do sucha vytřeme. Pokud máte doma „dra-
hou polovičku“ milující pěnivý mok (pivo), řekněte 
mu raději o svém čistícím úmyslu předem. Mohlo 
by se vám totiž stát, že ráno už nebudete mít co 
oplachovat a váš drahý bude ještě dražší a zároveň 
plný očekávání, jak to všechno dopadne.

V příštím vydání PL se zaměříme na oblast 
zdraví a zdravého životního stylu. 

Sestavil Ing. Tomáš Huďa

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

„Budeme děti učit lítat, aby se dostaly ráno do školy? „
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Pátek 20. 7. 2018 od 20:00

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy 
byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta 
vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodi-
la, jí pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v dámském 
prádle, kde obslouží přes 3 tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON! Ten první a pravý! To si aspoň Olga 
myslí do okamžiku, než ho přistihne při nevěře. Olga studuje psychologii, a tak má svou situaci teoreticky 
zvládnutou. Praxe je ovšem jiná. Zvlášť, když se potká s vyhlášeným děvkařem a ten ji odveze do karpat-
ských hor. Anebo, když se málem utopí v kanoi před očima toho mladíčka ...anebo, když zjistí, že ten kluk, 
který ji poprvé viděl nahou, není zas takový kretén ...anebo, když pochopí, že její syn už není dítě ...anebo... 
těch „anebo“ je na cestě, kde Olga hledá báječný vztah, hodně. Určitě ale platí, že film Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smí-

chu, tak to prostě nesmíte vzdát!“
Komedie / Česko / 2018 / 83 min / ČSFD 25 % / 12+

Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Pavel Kříž, Jiří Dvořák, Alice Bendová, Lenka Vlasáko-

vá, Martin Kraus, Halina Pawlowská a další.

Sobota 21. 7. 2018 od 20:00 (rodinné představení)

Paddington 2
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komu-
nity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dob-

rodružstvím začne, když je tento dárek ukraden...
Komedie / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / Francie / 2017 / 103 min / ČSFD 80 % / přístupný

Režie: Paul King
Hrají: Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Hugh Grant, Julie Walters a další.

Pátek 27. 7. 2018 od 20:00

Fakjů pane učiteli 3
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vy-
Zeki Müller (Elyas M‘Barek) byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené 
násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí. Ať už po nich střílel, nasazoval jim pouta, využíval elektrošoky nebo 
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je dokonce nutil se něco ve škole naučit. Ale teď, v třetím díle filmové série Fakjů pane učiteli, přichází oka-
mžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají studenti a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro 
volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, kte-
ré mají prověřit jejich schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli i studenty zavládne děsivá deprese. Pe-
dagogové se bojí, že přijdou o práci. Studenti propadají zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou 
pro ně definitivně zavřené. Ředitelka Gudrun Gerster (Katja Riemann) všechny tyto starosti s radostí hodí 
na krk hlavně Zekimu a nové školní posile Biggi Enzbergerové (Sandra Hueller). Mají se postarat o několik 
rychlých, výrazných studentských úspěchů, aby zabránili zavření školy. A tak jsou na řadě soutěže o nejlepší 
studentský hudební a výtvarný výkon, o nejlepší školní noviny. Na programu se musí objevit i veledůležitá 
kampaň proti šikaně na škole. Je tedy na Zekim, aby své svěřence konečně donutil vzít osud do vlastních ru-
kou. Jenže jedna věc je někoho přesvědčit a druhá, aby to pak dotyční i udělali. Na řadu přichází další Zeki-
ho novátorské pedagogické postupy zahrnující i nelegální podkožní čipování studentů, aby se mu netoulali 
za školou. Protože studenti Chantal, Danger, Zeynep i Burak mají vedle obtížné vzdělatelnosti i jiné, hodně 

odlišné problémy. Je vůbec nějaká naděje, že Zeki k maturitě protlačí celou 11. B?
Komedie / Německo / 2017 / 120 min / ČSFD 61 % / 12+

Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra Hüller, Max von der Groeben a další.

Sobota 28. 7. 2018 od 20:00 (rodinné představení)

Coco
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho 
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v pře-
krásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu 

odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Animovaný / Hudební / Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / USA / 2017 / 105 min / ČSFD 87 % / přístupný

Režie: Lee Unkrich, Adrian Molina

Pátek 3. 8. 2018 od 20:00

Tátova Volha
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.  Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kro-
mě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň na-
značuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse 
ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Spo-
lečně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma 
Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství 

zjistily víc...
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min / ČSFD 66 % / přístupný

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová, Emília 

Vášáryová, Martin Myšička, Boleslav Polívka a další.
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Sobota 4. 8. 2018 od 20:00 (rodinné představení)

Já, padouch 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho 
vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není 
zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru 
dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který pře-
chytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou popu-
lární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro 
oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvý-
kačkové bubliny. Prostě odporný typ. O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to 
neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jen-
že Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří 
ho kvůli jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu 
zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout 
na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně sekunduje 
jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří si až ve vězení uvědomili, co je pro ně v životě nejdůležitější

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný / USA / 2017 / 90 min / ČSFD 62 % / přístupný
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

Vstupné: dobrovolné.  
Začátek představení je orientační. V případě nepříznivého počasí kino nehraje.

INZERCE

MONTÁŽE OPLOCENÍ ‐ KOVOVÝROBA 
WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 
Tel. 722 550 000 (8‐15 hod.) 

 

STAVÍME PLOTY PLETIVOVÉ, SVAŘOVANÉ, KOVOVÉ, BETONOVÉ 
 

KOVOVÝROBA: BRANKY, BRÁNY, PLOTOVÉ DÍLCE, ZÁBRADLÍ, 
MŘÍŽE do oken a dveří, KOTCE. 

 

GARÁŽOVÁ VRATA: VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ – montáže 
www.VRATA‐OSTRAVA.cz 



Termínový kalendář

Kino Palkovice

20. 7.  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

21. 7. Paddington 2     (rodinné představení)

27. 7. Fakjů pane učiteli 3

28. 7. Coco     (rodinné představení)

  3. 8. Tátova Volha

  4. 8. Já, padouch 3    (rodinné představení)

30. 6. SDH Palkovice – Memoriál Miloše Menšíka „O pohár palkovické sjezdovky“

14. 7. Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti – pozvánka na zadní straně PL

18. 7. Senior klub – zájezd do Rožnova pod Radhoštěm

28. 7. Položení základního kamene k dostavbě tělocvičny – Palkovice

28. 7. Tradiční fotbalový turnaj – travnaté hřiště na Myslíku od 9 hodin 

18. 8. Obecní dožínky  

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

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