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Úvodní slovo redakční rady

Vážení spoluobčané obou částí naší obce, čtenáři 
Palkovických listů,

šesté vydání listů znamená, že podzim dorazil 
do naší obce. A skutečně. Babí léto je pryč a tep-
loty začaly být ryze podzimní. To se nedá nic dě-
lat. Začal školní rok, děti mohou chodit volně do 
školy a my ostatní zase normálně do práce, a také 
za zábavou a sportem. S odstupem několika let 
bude předchozí věta znít asi divně, ale my dnes 
víme své a jsme za to rádi. V listech najdete články, 
co všechno se událo o letních prázdninách, jak se 
děti po delší odstávce opět vrátily ke školní výuce, 
senioři informují zase o svých aktivitách stejně jako 
sportovní volnočasové spolky. Za námi je tradiční 
výstava zahrádkářů a farnost má za sebou pouť 
u sv. Mořice. Zastupitelstvo má před sebou spous-
tu práce, protože se v obci stále něco buduje nebo 
přestavuje a je potřeba k tomu učinit konkrétní le-
gislativní kroky. Vy, co se rádi touláte okolní příro-
dou, můžete využít nabídky naší redakční cestova-
telky Lenky na zajímavý výlet, tentokrát medvědí 
stezkou. Buďte ale v klidu, živé medvědy tam ne-
potkáte. Pouze ty namalované ve formě turistic-
kých značek. Pokud zůstanete raději doma v teple, 
můžete si uvařit čaj s šípkovým sirupem (recept 
najdete v rubrice Holky v akci) a z pohodlí domova 
vyluštit naší „prezidentskou“ tajenku. Vy, co máte 
rádi klasické filmové umění, můžete po dlouhém 
čase opět zajít do našeho kina. Začínáme promítat 
od 1. října. Přejeme vám krásný podzim, plný sy-
tých barev a také pevné zdraví a v neposlední řadě 
pozitivní přístup ke všemu, co vám zkříží cestu.   Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa  
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Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
založením jsem optimista, a proto si myslím, 

že nejhorší dobu, co se týká koronakrize máme 
za sebou. Věřím, že se s koronavirem naučíme 
žít a různá opatření a nařízení nám zmizí z oby-
čejného života. Myslím si, že plánované aktivity, 
které jsme měli vymyšlené na letošní či minulý 
rok v příštím roce zrealizujeme. Jedná se hlavně 
o úpravu veřejného prostranství kolem myslíkov-
ské kaple a vydláždění myslíkovského hřbitova. 
V době, kdy čtete tyto Palkovické listy, by měla být 
v plném proudu stavba nového obecního úřadu. 
Zároveň zahájíme soutěž o dodavatele stavby 
chodníku na Podhůří, který by se měl na jaře roku 
2022 začít stavět. Samozřejmě nemůžeme zapo-
menout na mnoho drobných staveb, které jsou 
rozesety po celé naší vesnici. 

Vážení spoluobčané, 
8. a 9. října letošního roku proběhnou volby do 

poslanecké sněmovny. Je to jedna z mála příleži-
tostí, kdy máme my, obyčejní lidé, možnost za-
sáhnout do řízení našeho státu. Proto vás velmi 
prosím a žádám, abyste v co největším počtu přišli 
volit své zástupce. Ať už podle toho, jak je vám, 
kdo sympatický nebo jak komu věříte anebo jen 
podle toho o kom si myslíte, že je to nejmenší zlo. 
Vím, že jen málokterá strana či kandidát vám bude 
ve všem vyhovovat. Důležité je, abyste se ztotož-
nili aspoň s něčím z jejich volebního programu 
a k volbám přišli. 

Děkuji a přeji vám všem krásné a slunečné pod-
zimní dny.

Váš starosta Radim Bača

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
aktuální vydání Palkovických listů dostáváte do 

svých schránek v době těsně před parlamentními 
volbami. A tímto tématem bych své úvodní slovo 
rád zahájil. Ač mám své osobní preference, tak 
o nich zde mluvit nechci. Téma parlamentních vo-
leb zde zmiňuji hlavně z toho důvodu, abych Vás 
úplně všechny požádal o to, ať už budete volit ko-
hokoliv, tak pojďte prosím k volbám. Tyto volby dle 
mého názoru patří mezi ty nejvíce klíčové, protože 
od nich se bude odvíjet vývoj naší země na dlouhá 
léta dopředu a tento vývoj zprostředkovaně pocí-
tíme i my v naší obci. Speciálně bych chtěl apelo-
vat na mladší generaci, která se dle řady průzkumů 
voleb příliš neúčastní. Naopak právě pro Vás by 
mělo být zásadní k volbám přijít, protože právě vy 
– mladší generace nejdelší dobu pocítíte všechny 
důsledky politického vývoje u nás. A tento vývoj by 
všem neměl být lhostejný. Moc Vám za to děkuji. 

Dále bych se rád věnoval už tématům čistě lo-
kálním. Máme za sebou letní prázdniny a s tím 
i XVII. Obecní dožínky. Těm se více věnuje článek 
dále v listech. Nicméně zde bych velmi rád zmínil 
jedno téma, které je často námětem diskusí. A to 

sice, že na dožínky už dávno nechodí lidé z Palko-
vic a Myslíku a že to je akce pro „cizí“. Letošní do-
žínky byly, co se týče účasti rekordní. Během akce 
jsme si udělali anketu zhruba na 10 % účastníků a po 
přepočtu nám vyšlo, že z Palkovic a Myslíku muselo 
být na akci okolo 1 800 občanů naší obce. A toto je 
dle mého názoru velmi vysoké číslo a ukazuje to, že 
zhruba každý druhý z Vás se akce účastní. Ve světle 
řady pesimistických názorů toto číslo pro mne osob-
ně bylo velmi milým překvapením, a tak velká účast 
návštěvníků z Palkovic a Myslíku nejen mne utvrzuje, 
že tento formát akce má velký smysl. Dalším příno-
sem jsou peníze, které na akci vydělaly místní spolky 
a organizace. Troufnu si říct, že jejich výše je v pod-
statě podobná přímé podpoře spolků a organizací 
přímo z rozpočtu obce. Díky tomu si ty nejaktivnější 
mohou velmi významně přilepšit a vydělat si peníze 
na svůj provoz a rozvoj. A právě zajištění občerstvení 
ze strany místních spolků a organizací na tak velké 
akci je už dosti unikátní. Nicméně právě díky tomu si 
zde na rozdíl od jiných velikostně srovnatelných akcí 
můžete vybrat z řady různých jídel a nápojů včetně 
široké palety piv, ceny občerstvení jsou docela lidové 
a nemáte zakázáno vnášet své občerstvení. Celkově 

Obecní ÚřaD a ZastuPItelstvO

slovo starosty

slovo místostarosty
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jsem na naše dožínky velmi pyšný, protože celá akce 
ukazuje, že umíme společně tak velkou akci úspěš-
ně uspořádat a nalákat zde mimo vlastních občanů 
i občany dalších měst a obcí zejména z Moravsko-
slezského kraje i dalších krajů naší země. Vám všem, 
kteří jste se na dožínkách jakkoliv podíleli, patří jedno 
obrovské poděkování.

S nástupem podzimu bych Vás také rád po-
zval na obnovené promítání v kině. Po obrovském 
úspěchu a rekordní účasti na promítáních letního 
kina si na začátku října nejdříve zopakujeme dva 
nejúspěšnější filmy (Matky a Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel) a pak se můžete těšit na řadu dalších 
nových českých filmů (např. Deníček moderního 
fotra), pravidelné nedělní rodinné filmy a na konci 
října také na oblíbenou hororovou noc. V sobotu 
30. října se v našem kině po delší době uskuteční 
také divadelní představení Dokonalá svatba v po-
dání Sokola Metylovice a v pondělí 29. listopadu 
nás navštíví Zdeněk Troška se svou besedou. Pla-
kátky k oběma akcím jsou dále v listech.

Poslední věcí, kterou bych zde rád zmínil, je 
také rostoucí zájem o naší obec. Na jaře jsem zde 

psal o knize Proměny vesnice, kde Palkovice byly 
vybrány mezí 13 nejzajímavějších obcí v ČR, které 
si prošly významnou architektonickou proměnou. 
V půlce září zde natáčela reportáž TV Nova, kterou 
jste mezi uzávěrkou listů a jejich distribucí zřejmě 
viděli v magazínu Víkend. Nedávno nás také navští-
vila odborná porota soutěže Stavba roku Morav-
skoslezského kraje, která hodnotila přístavbu naší 
tělocvičny. Pevně věříme, že se nám na konci říj-
na podaří v této soutěži opět uspět (v předešlých 
letech jsme uspěli se stavbou hasičské zbrojnice 
a skleněného mostu). Na adrese www.stavbamsk.
cz/prehled-staveb-2020/ můžete až do poloviny 
října v této soutěži hlasovat v rámci ceny veřejnosti, 
kde můžete podpořit i naši tělocvičnu. 

Na závěr nezbývá nic jiného než velmi podě-
kovat za to, že půjdete volit, účastníte se kultur-
ních a společenských akcí, navštěvujete naše kino 
a podpoříte obec v soutěži o nejlepší stavbu MSK. 
Přeji Vám všem krásný podzim.

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

usnesení

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce Palkovice ze dne 31. 5. 2021.
2. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 8. 4. 

2021, 6. 5. 2021, 27. 5. 2021, 17. 6. 2021 a 2. 7. 2021.
3. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 

1-7/2021

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. 

Martin Polášek a Aleš Kubala.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David Kula, 

PhD., MBA, Slavomír Bača, Ing. Tomáš Huďa.
4. Výběr zhotovitele společnosti GEOSAN GROUP 

a.s. na základě nejvýhodnější předložené nabíd-
ky na realizaci zakázky „Rekonstrukce a nástavba 
domu služeb Palkovice“ a pověřuje Radu obce 
Palkovice schválením Smlouvy o dílo mezi Obcí 

Palkovice a Geosan group a.s. na akci Rekon-
strukce a nástavba domu služeb Palkovice.

5. Smlouvu o úvěru reg. č. 99030859974 uzavře-
nou mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Palko-
vice k účelu „Výstavba chodníku podél III/4849, 
Palkovice – Podhůří – Chlebovice“ – spolufinan-
cování projektu ve výši 15 000 000,- Kč a pověřu-
je starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu 
smlouvy po splnění požadavků vyplývajících ze 
smluvních závazků s Českou spořitelnou a.s.

6. Smlouvu o úvěru reg. č. 99030578638 uzavře-
nou mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Palko-
vice k účelu „Rekonstrukce a nástavba domu 
služeb Palkovice“ – přestavba domu služeb na 
obecní úřad – předfinancování dotace ve výši 
20 000 000,- Kč a pověřuje starostu obce Pal-
kovice k uzavření a podpisu smlouvy po splnění 
požadavků vyplývajících ze smluvních závazků 
s Českou spořitelnou a.s.

7. Smlouvu o úvěru reg. č. 99030860192 uzavře-
nou mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Palkovice 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 31. 8. 2021 v tělocvičně v Palkovicích, (Palkovice č. p. 20)
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k účelu „Rekonstrukce a nástavba domu služeb 
Palkovice“ – přestavba domu služeb na obecní 
úřad, včetně vybavení, zpevněných ploch, par-
kování a parkových úprav – spolufinancová-
ní projektu ve výši 34 800 000,- Kč a pověřuje 
starostu obce Palkovice k uzavření a podpisu 
smlouvy po splnění požadavků vyplývajících ze 
smluvních závazků s Českou spořitelnou a.s.

8. Smlouvu o zástavě nemovitosti reg. 
č. 10000822938 uzavřenou mezi Komerční ban-
kou, a.s. a Obcí Palkovice k zástavě nemovitostí 
parc. č. st. 167/1, parc. č. st. 167/2, parc. č. 515/2, 
parc. č. 515/4 vše v k.ú. Myslík a pozemku parc. 
č. 1 v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Pal-
kovice k uzavření a podpisu smlouvy. 

9. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2021.
10. Darovací smlouvu č. FM/20/j/2021/Ch uzavře-

nou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským 
krajem zastoupeným Správou silnic Moravsko-
slezského kraje, příspěvková organizace ve věci 
darování části pozemku parc. č. 3115/1 označené 
jako parc. č. 3115/2 ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, o výměře 652 m2, parc. č. 3115/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 185 m2, 
parc. č. 3115/4 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 9 m2, parc. č. 3115/8 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2 a části 
pozemku parc. č. 3115/6 označené jako parc. 
č. 3115/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 44 m2 a parc. č. 3115/9 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, o výměře 893 m2 v k.ú. 
Palkovice rozdělených dle Geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku č. 1425-125/2009 ze dne 
8. 4. 2021 vyhotoveného firmou GEO-INFO Ing. 
Požár s.r.o. a pověřuje starostu obce Palkovice 
k uzavření a podpisu darovací smlouvy.

11. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Lubomírem 
Huškou a Obcí Palkovice ve věci darování pozem-
ku parc. č. 157/4, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, o výměře 702 m2 

v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovi-
ce k uzavření a podpisu darovací smlouvy.

12. Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služeb-
nosti uzavřenou mezi Římskokatolickou far-
ností Palkovice a Obcí Palkovice ve věci směny 
pozemků parc. č. 2693/2 orná půda o výměře 
1 931 m2, pozemku parc.č. 2696/4 vodní plocha 
o výměře 7 m2, pozemku parc. č. 2695/2 ostatní 
plocha o výměře 101 m2 za část pozemku parc. 
č. 2985/8 označeného jako parc. č. 2985/20 orná 
půda o výměře 2 039 m2, který vznikl na základě 

Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
2240-19/2021, který vyhotovila firma GIS-STA-
VINVEX a.s., a pověřuje starostu obce Palkovice 
k uzavření a podpisu smlouvy.

III. vyhlašuje:
1. Záměr směny pozemků parc. č. 642/2, 643/3 

a části parc. č. 643/1 označeného dílem „a“ v k.ú. 
Palkovice vyměřených dle geometrického plá-
nu č. 2252-40/2021 zpracovaného společností 
GIS-STAVINVEX a. s. za pozemky parc. č. 3100/8 
a 3100/10 v k.ú. Palkovice. 

2. Záměr směny části pozemku parc. č. 574 v k.ú. 
Palkovice označený dílem „c“ za část pozemku 
parc. č. 560 označený dílem „d“ v k.ú. Palkovice. 

3. Záměr směny části pozemku parc. č. 1047/1 v k.ú. 
Myslík označeného jako parc. č. 1047/8 v k.ú. My-
slík za část pozemku parc. č. 1005/7 označeného 
dílem „a“, za část pozemku parc. č. 1000/5 ozna-
čeného dílem „b“ a za část parc. č. 1117 označe-
ného dílem „c“ vše v k.ú. Myslík vyměřených dle 
geometrického plánu č. 707-61/2021 zpracované-
ho společností GIS-STAVINVEX a. s. 

4. Záměr směny části pozemku parc. č. 3091/1 
v k.ú. Palkovice za část pozemku parc. č. 1763 
v k.ú. Palkovice oddělených dle přiloženého ná-
vrhu geometrického plánu. 

5. Záměr směny části pozemku parc. č. 1945/31 
v k.ú. Palkovice za část pozemku parc. č. 1945/8 
v k.ú. Palkovice oddělených dle přiloženého ná-
vrhu geometrického plánu. 

6. Záměr směny pozemku parc. č. 2417/7 v k.ú. Palko-
vice za pozemky parc. č. 2450/2, 2474/16, 2474/17, 
2474/14, 2453/10 a 2439/1 v k.ú. Palkovice. 

7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 157/5 
označeného parc. č. 157/7 a 157/6 v k.ú. Pal-
kovice, vyměřeného dle geometrického plánu 
č. 2271-77/2021 zpracovaného společností GIS
-STAVINVEX a. s. 

8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 180 v k.ú. Palko-
vice rozděleného na parc. č. 180/1 a 180/2 vymě-
řeného dle geometrického plánu č. 2273-79/2021 
zpracovaného společností GIS-STAVINVEX a. s. 

9. Záměr směny části pozemku parc. č. 1097/10 
v k.ú. Myslík za část pozemku parc. č. 520/1 a St. 
77 v k.ú. Myslík oddělených dle přiloženého ná-
vrhu geometrického plánu. 

V Palkovicích dne 31. 8. 2021
Radim Bača, starosta                                                                     

Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Jak dopadlo měření rychlosti na místních komunikacích?

„Jak dopadlo měření rychlosti na místních ko-
munikacích?“ Takto zněla otázka poté, co jsme 
zadali měření rychlosti a průjezdu aut na míst-
ních komunikacích, které jsou předmětem velké-
ho zájmu občanů obce. Reagovali jsme tímto na 
řadu podnětů a stížností, že na místních komuni-
kacích jezdí auta rychle a nebezpečně. Abychom 
si o tomto udělali celkový obrázek, umístili jsme 
během léta celkem na 6 míst v obci mobilní radar, 
který měřil počet a rychlost aut. S napětím jsme 
čekali na výsledky a ty byly nakonec velmi překva-
pivé, řekněme 50:50. Celkem na třech místech více 
jak 10 % aut překračovalo maximální povolenou 
rychlost, přičemž nejhorší je situace na Staré cestě 
směrem na Bašku. Počet řidičů, kteří zde povole-
nou rychlost překročili, je téměř 91 %. Druhá nej-
horší situace je pak na cestě u prodejny Rolnička 

a dobrá situace ani není na cestě směrem z centra 
na Olešnou (Dráhy).

Naopak výsledky vyšly velmi dobře v lokalitě 
na Osadě u lipky, u pekárny Boček směrem na 
Drážky a také na Horním konci směrem od Policie 
k hotelu. Zde počet překroční rychlostí byl téměř 
minimální.

Tento výzkum nám velmi dobře napověděl, kde 
reálný problém existuje a kde je situace relativně 
dobrá. Podle toho nyní připravíme kroky ke zlep-
šení. Už nyní můžu předestřít, že začneme jednat 
o tom, že na těch nejhorších úsecích začneme asi 
pravidelně měřit rychlost za účasti najaté obecní 
policie. Taktéž jsou ve hře zpomalovací prahy.

Přesné výsledky všech měření ukazují následu-
jící tabulky.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA

I. Palkovice, stará cesta - směr Baška Palkovice, stará cesta - směr od Bašky
počet % počet %

Do 30 km/h 235 9,0% 244 9,0%
31 - 35 km/h 299 11,5% 302 11,2%
36 - 50 km/h 1067 41,1% 1267 46,8%
51 - 55 km/h 437 16,8% 466 17,2%
Nad 56 km/h 561 21,6% 427 15,8%
Celkem 2599 2706
Překročení povolené rychlosti: 4963 91,0% 893 33,0%
Maximální povolená rychlost: 30 km/h 50 km/h

II. Palkovice, Osada „u lipky“ - směr Olešná Palkovice, Osada „u lipky“ - směr od Olešné
počet % počet %

Do 30 km/h 421 98,4% 345 98,3%
31 - 35 km/h 7 1,6% 6 1,7%
36 - 50 km/h 0 0,0% 0 0,0%
51 - 55 km/h 0 0,0% 0 0,0%
Nad 56 km/h 0 0,0% 0 0,0%
Celkem 428 351
Překročení povolené rychlosti: 0 0,0% 0 0,0%
Maximální povolená rychlost: 50 km/h 50 km/h

III. Palkovice, Dráhy - směr Olešná Palkovice, Dráhy - směr od Olešné
počet % počet %

Do 30 km/h 609 19,2% 571 15,6%
31 - 35 km/h 295 9,3% 495 13,5%
36 - 50 km/h 1857 58,7% 2200 60,1%
51 - 55 km/h 258 8,2% 285 7,8%
Nad 56 km/h 146 4,6% 110 3,0%
Celkem 3165 3661
Překročení povolené rychlosti: 404 12,8% 395 10,8%
Maximální povolená rychlost: 50 km/h 50 km/h
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Dopravní komise

společné jednání k dopravním opatřením 
Předmětem uskutečněného společného koor-

dinačního jednání zástupců obce Palkovice, Policie 
ČR, odboru dopravy a silničního hospodářství Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku a Správy silnic Mo-
ravskoslezského kraje, bylo projednání požadavků 
týkajících se bezpečnosti silniční dopravy v obci 
Palkovice a Myslík. Cílem bylo určení východisek 
za dodržení platných zákonů a norem k realiza-
ci navrhovaných úprav a požadavků souvisejících 
s bezpečností silničního provozu v obci, vycháze-
jících z podnětů občanů, vlastních navrhovaných 
podnětů a upozornění Policie České republiky.

V  souvislosti  s  opakovaným  upozorněním 
a požadavkem k doplnění a stanovení svislého 
dopravního značení – napojení místních komu-
nikací  na  silnici  III/4848  část 
Myslík-Palkovice, vyvstaly úkoly, 
které již dopravní komise zpraco-
vala místním šetřením s návrhem 
podkladů k vydání stanovení sil-
ničně správnímu orgánu. Doplnění 
se týká svislých dopravních značek 
přednosti jízdy a červených směro-
vých sloupků. Jakmile obec obdrží 
vydané stanovení, provede instala-
ci k vyřízení požadavku. 

IV.
Palkovice, u Rolničky,  
směr Restaurace pod Habešem

Palkovice, u Rolničky,  
směr od Restaurace pod Habešem

počet % počet %
Do 30 km/h 233 20,0% 322 26,0%
31 - 35 km/h 76 6,5% 72 5,8%
36 - 50 km/h 433 37,2% 409 33,1%
51 - 55 km/h 180 15,5% 163 13,2%
Nad 56 km/h 242 20,8% 271 21,9%
Celkem 1164 1237
Překročení povolené rychlosti: 2095 80,0% 2152 74,0%
Maximální povolená rychlost: 30 km/h 30 km / h

V.
Palkovice, u pekárny Boček,  
směr Drážky

Palkovice, u pekárny Boček,  
směr z Drážek

počet % počet %
Do 30 km/h 295 47,2% 351 59,0%
31 - 35 km/h 182 29,1% 149 25,0%
36 - 50 km/h 147 23,5% 95 16,0%
51 - 55 km/h 1 0,2% 0 0,0%
Nad 56 km/h 0 0,0% 0 0,0%
Celkem 625 595
Překročení povolené rychlosti: 1 0,2% 0 0,0%
Maximální povolená rychlost: 50 km/h 50 km/h

VI.
Palkovice, Horní konec,  
směr od Policie k hotelu 

Palkovice, Horní konec,  
směr od hotelu k Policii 

počet % počet %
Do 30 km/h 355 45,2% 299 37,7%
31 - 35 km/h 160 20,4% 136 17,1%
36 - 50 km/h 250 31,8% 334 42,1%
51 - 55 km/h 14 1,8% 19 2,4%
Nad 56 km/h 7 0,9% 6 0,8%
Celkem 786 794
Překročení povolené rychlosti: 21 2,7% 25 3,1%
Maximální povolená rychlost: 50 km/h 50 km/h
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K  navrhovanému  vodorovnému  dopravní-
mu značení – usměrnění jízdních pruhů silnice 
III/4848 v místní části u kina Palkovice, bylo 
silničně správním úřadem požadováno zpracování 
nehodovosti v daném úseku. Nehodovou statisti-
ku zpracovali policisté a doručili obci. Obec musí 
zpracovat akceptovatelný požadavek pro silničně 
správní úřad, který po zvážení oprávněnosti navr-
hovanou změnu schválí. Až následně bude možné 
prostřednictvím Správy silnic, zastupujícího vlast-
níka silnice, úpravu zvyšující bezpečnost provést. 

K  písemným  a  podpisy  doplněným  poža-
davkům  veřejnosti  v  určených  lokalitách  na 
umístění příčných prahů retardérů, požadoval 
silničně správní úřad prokázání oprávněnosti 
požadavků, s přihlédnutím na platnou legis-
lativu. Jedním z nich bylo provedení úsekového 
vyhodnocení četnosti a rychlosti projíždějících 
vozidel. Obec toto měření zajistila k posouzení 
oprávněnosti požadavku a instalaci.

Problematika  umístění  rozhledových  zr-
cadel  v  souvislosti  s  nedodržením provedení 
stavby oplocení zahrady domu, byla přenechá-
na obci k dalšímu jednání. Návrh plně neřeší da-
nou situaci a je precedentem do budoucna. 

Připomínky týkající se přemístění nově in-
stalovaných  informativních  radarů,  tak  aby 
plnily  informativní  a  vyhodnocovací  účel, 
zůstává v kompetenci obce. Ke změnám by mělo 
dojít po technické a stavební úpravě v průběhu 
tohoto roku.

Dotaz  na  umístění  přechodu  pro  chodce 
v lokalitě Myslík u kaple, byl kompetentními or-
gány z dopravně bezpečnostních důvodů zamít-
nut. Navrhované umístění není vhodné.  

Místní šetření a diskuze s místními obyva-
teli domů lokality úseku Stará cesta – Baška, 
týkající se četnosti, rychlosti projíždějících osob-
ních vozidel a rozměrné zemědělské techniky, 
nemá jiné řešení než v dodržování pravidel samot-
ných řidičů s již učiněnými dopravními úpravami 
dopravního značení, případně krokem ze strany 
obce k vyvolání jednání s místním zemědělským 
podnikem k přijetí vhodných opatření tak, aby ne-
docházelo k narušování občanského soužití. 

  Opravy povrchů cest zpracovaných na zá-
kladě výzvy k veřejnosti z jara letošního roku 
je v kompetenci a proveditelnosti vedení obce 
a zadání zakázky.

Problematika odstranění překážek umístě-
ných v ochranném pásmu místních komuni-
kací, (kovové a dřevěné tyče, vzrostlé keře a stro-
my, kameny…) našla u většiny plošně i přímo oslo-
vených vlastníků porozumění. Jsou však stále tací, 
kteří i přes veškeré učiněné písemné a osobní vý-
zvy, mnohdy „z trucu, neochotě, vlastního pohod-
lí a sobě vlastní bezohlednosti“, nadále vystavují 
účastníky provozu nebezpečí, které se může pro-
jevit v případě vzniku škody na majetku či zranění, 
osobní odpovědností s komplikacemi a následky.

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise

Dopravní značení s akustickým efektem 

V projektu navržené, v praxi ověřené a v Pal-
kovicích realizované vodorovné opticky barevné 
dopravní značení s akustickým efektem působí 
nenásilně a zároveň důrazněji na projíždějící řidiče 
s cílem snížení rychlosti a zvýšení bezpečí přechá-
zejících chodců u školy.

Výškový cca 2 mm rozdíl mezi červeným zdrs-
něným nástřikem rocbindy s bílým příčným vodo-
rovným značením na vozovce vyvolává u někte-
rých účastníků provozu a blízkých obyvatel domů 
negativní reakce. Uvádějí, že se „zvýšil hluk“ pro-
jíždějících automobilů a při průjezdu vnímají uvnitř 
vozidla „třesoucí se volant“.  
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nácvik bezpečného přecházení 

Osvojování pravidel chování na přechodu pro 
chodce předcházela předprázdninová teoretická 
výuka ve třídách a školním dopravním hřišti.

Následně si děti oblečené do reflexních vest 
s nacvičenými teoretickými i praktickými návyky 
vyzkoušely pod dohledem školních pedagogů te-
orii v praxi. Opakovaně přistupovaly a přecházely 
po přechodu pro chodce s důrazem na bezpečné 
a urychlené přejití spojené s rozhlédnutím a dá-
ním znamení řidičům, že chtějí přejít.  

Ty, které stály opodál a čekaly, až na ně přijde 
řada, pozorovaly chování svých spolužáků i sa-
motných projíždějících řidičů. Jednotlivé situace 
pak navzájem společně vyhodnocovaly. 

Zajímavým postřehem dětí bylo, že hned ně-
kolik řidičů plynule pokračovalo ve směru své 
jízdy, aniž by i přes výrazné dopravní značení, 
pohyb dětí v blízkosti přechodu oblečených do 
reflexních vest čekajících na možnost přejití, svou 
rychlost snížilo. Většinou se jednalo o ženy – ři-
dičky! 

Někteří naopak dali jasně dětem na vědomí, že 
si jsou vědomi možného rizika, a to i přesto, že 
chodci nemají absolutní přednost na přechodu. 
Dostatečně s předstihem a posunky rukou jim dá-
vali znát, že mohou přejít. 

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise 

Povětšinou jsou však ohlasy kladné, avšak je 
dobře, že zaznívají i ty negativní, které jsou důle-
žité pro další navrhované dopravně bezpečnostní 
opatření. 

K zamyšlení je úvaha, jaké reakce by vyvsta-
ly, a co by se dělo, kdyby v daném úseku byly 
umístěny „retardéry“, či jiné důraznější represivní 
dopravně bezpečnostní prvky omezující rychlost 
a plynulost dopravy. 

Jedno je jisté, kdyby se řidiči chovali ohledu-
plně, dodržovali nejvýše povolenou rychlost, rea-
govali na dopravní značení, brali v úvahu možná 
rizika z blízkosti školy a pohybu dětí, nebyla by 
nutnost instalovat doplňující prvky.  

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise 
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InfOrmace PrO Občany

Vítání občánků patří v naší obci k dlouholeté 
tradici, kterou bohužel v loňském roce přerušila 
koronavirová pandemie. Bylo zakázáno a posléze 
omezeno setkávání většího počtu osob. Děti z ma-
teřské školy, které pravidelně na vítání občánků 
vystupovaly, do školky dlouhou dobu nechodily, 

a tudíž nemohly žádné vystoupení nacvičit. Zavře-
ny byly také restaurace, kde jsme se před pande-
mii scházeli. Celá situace nás samozřejmě velmi 
mrzí. Měli jsem naplánováno již několik termínů, 
které jsme ale bohužel z důvodů koronavirových 
nařízení a opatření museli nakonec zrušit.

Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do si-
tuace, kdy není schopen fyzicky pomoci sám sobě, 
případně pomoci osobě blízké, nejspíš ani netuší, 
jak důležitou roli mohou hrát kompenzační a zdra-
votní pomůcky v našich životech. Až ve chvílích, 
kdy jsme kvůli nemoci, věku či nehodě postaveni 
mimo běžnou realitu našich dní si uvědomíme, jak 
velký přínos pro nás tyto pomůcky mají. 

Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu slu-
žeb, jejichž cílem je poskytnout pomoc osobám, 
které ji nejvíce potřebují. Jednou z našich služeb, 
je také Půjčovna pomůcek, která nabízí seniorům, 
nemocným, osobám se sníženou soběstačností, 
osobám se zdravotním postižením či lidem po 
úrazech, možnost zapůjčení kompenzačních po-
můcek. A proč to děláme? Abychom usnadnili po-
byt těchto osob v jejich domácím prostředí a pro 
pečující osoby zjednodušili péči o jejich blízké. 

Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na 
předepsání pomůcky lékařem, případně nemusíte 
vynakládat nemalé částky na jejich pořízení.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek dispo-
nuje pomůckami, jako jsou:
• elektrické polohovací postele
• antidekubitní matrace
• invalidní vozíky
• oxygenátory
• chodítka
• jídelní stolky
• WC křesla a nástavce na WC
• židle do sprch a sedačky na vanu
• infuzní stojany
• hrazdy nad postele
• pásový schodolez

Kompenzační pomůcky vám zapůjčíme na 
základě sepsané písemné smlouvy o jejich pro-
nájmu, a to po dobu po kterou pomůcku potře-
bujete anebo do doby, než danou kompenzační 
pomůcku dostanete předepsanou ze zdravotní 
pojišťovny.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek: F. Čejky 450, Frýdek-Místek, otevírací doba: pondělí a středa 8.00-
11.30 a 12.30-14.30, tel.: 734 265 571, e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz, www.charitafm.cz

vítání občánků

Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže

Pojízdná prodejna v naší obci
V naší obci provozuje pojízdnou prodejnu pan Aleš Carbol, Potraviny Pino, a to 3 x týdně – pon-

dělí, středa, pátek (mimo státní svátky). 

Pojízdná prodejna zastavuje na těchto zastávkách:
Myslík, transformátor 10.55 – 11.05
Myslík, kaple  11.05 – 11.15
Palkovice, Kopeček 11.20 – 11.25

Palkovice, Kuchař 11.30 – 11.40
Palkovice, Osada Široký 11.45 – 11.50
Palkovice, Stará osada 11.50 – 12.00
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Provázeli nás životem. buďme s nimi, když ten jejich končí. 

„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. 
Ráda o svou rodinu pečuje a radost jí dělá její 
zahrádka. S manželem si plánovali, že v dů-
chodu začnou chodit do divadel a více si uží-
vat života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili 
rakovinu tlustého střeva. Její poslední přání 
bylo zůstat doma až do úplného konce. A ro-
dina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen 
jeden z mnoha příběhů, se kterými se denně 
setkáváme. 
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle 
doma. Ale jen malému procentu se to skutečně 
podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní 
Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni 
lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. 
Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 5. ro-
kem pořádáme osvětovou kampaň. 
V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mo-
bilních hospiců z celé České republiky a spo-
lečně se snažíme informovat lidi o službách mo-
bilních hospiců, které poskytují profesionální zdra-
votní a psychosociální služby umírajícím a jejich 

rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizá-
tory kampaně je Mobilní hospic Ondrášek a Fó-
rum mobilních hospiců.
„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí 
Papučovým dnem ve středu 6. října 2021. Je-
dinečnost Papučového dne spočívá v tom, že se 
každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává nosi-
telem myšlenky umírání doma,“ popisuje ředitelka 
Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská. 
Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednodu-
chou a veselou formou. Stačí si 6. října vzít papuče 
s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fot-
ku na sociálních sítích s #papucovyden. Díky sdíle-
ní fotek v papučích nám tak pomáhají informovat 
své okolí o domácích hospicích. 
Další informace o kampani a mobilních hospicích 
se dozvíte na www.umiratdoma.cz. 
Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a pod-
pořte domácí hospicovou péči v České repub-
lice.

Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek

V současné době připravujeme vítání občán-
ků na podzim letošního roku, i když pravděpo-
dobně bude v jiné podobě než v předchozích 
letech. Doufáme, že se tentokrát již podaří akci 

uskutečnit. Rodiče našich nových občánků budou 
včas informováni formou pozvánky.

KPOZ
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ZáklaDní a mateřská škOla PalkOvIce

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všich-
ni jsme byli velmi potěšeni, že jsme se zase mohli 
setkat osobně ve třídách. Prvňáčky přišel přivítat 
i pan starosta Radim Bača, který popřál dětem 
klidnou, úspěšnou, ale i zábavnou školní docház-
ku. Žáky prvních tříd přivítaly také předsedkyně 

Školské rady paní Kozlová a za Spolek rodičů paní 
Ručková. V novém školním roce přeji všem pevné 
zdraví, příjemné a pohodové klima ve škole i doma 
a také, aby nadcházející školní rok 2021/2022 byl 
rokem plným dobré nálady, nadšení a optimismu.

Mgr. Milan Šponer

Zahájení školního roku 
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Pravidelně ve 4. ročníku absolvují děti ve spo-
lupráci s Městskou policií ve F-M dopravní kurz. 
Vzhledem k letošní covidové situaci tento kurz 
neproběhl. Proto jsme požádali Mgr. Petra Gřese 
o spolupráci při přípravě dopravní výchovy na naší 
škole.

Děti si ještě v červnu, během pátečního dopo-
ledne osvojily pravidla silničního provozu. V praxi 
si vyzkoušely přecházení po nově zbudovaném 
přechodu pro chodce před naší školou. Zjistily, 
že někteří řidiči nedodržují předepsanou rychlost 
a nereagují na to, že děti stojí před přechodem 
a chtěly by přejít silnici. Naštěstí bylo více ohledu-
plných řidičů, kteří ví, jak se mají chovat při přijíž-
dění k přechodu pro chodce.

V další části si na dopravním hřišti za školou 
děti vyzkoušely dodržování pravidel silničního 
provozu při jízdě na koloběžkách. Musely ře-
šit situace v křižovatkách, na kruhovém objezdu 
i v běžném provozu.

Celá akce se dětem velmi líbila a určitě byla pro 
ně přínosná.

Poděkování také patří Mgr. Petru Gřesovi, který 
se s dětmi podělil o své zkušenosti.

Mgr. Alice Gorelová

Ve středu 8. září se v areálu Bařiny v Palkovi-
cích konala sportovní akce pro žáky ZŠ Palkovice 
s názvem Olympijský běh 2021. Jedná se o celore-
publikovou sportovní soutěž jejímž cílem je připo-
menout dětem olympijské myšlenky a „dostat“ je 
do přírody. Děti se utkaly na dvou odlišných tra-
tích o délkách 700 m pro I. stupeň a 1500 m pro 
II. stupeň. K vidění byly výborné sportovní výkony 
i sprinterské souboje v cílové rovince. Po dokonče-
ní závodu byly všechny děti odměněny medailemi 

a pamětními listy. Na vítěze jednotlivých kategorií 
čekají navíc věcné odměny. Všem zúčastněným 
žákům gratuluji! 

Mgr. Pavel Tomalík 

https://www.youtube.com/watch?v=GoFFkaVilQE

Dopravní výchova ve 4. ročníku 

Olympijský běh 2021 
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Začátek školního roku si žáci 6.A a 8.B zpestřili 
dvoudenním pobytem v přírodě. Po téměř ročním 
odloučení to byl pro děti a jejich učitele důležitý 
a smysluplně strávený čas. Společné zážitky a je-
jich sdílení mimo vyučovací proces je způsob, jak 
se žáci mohou poznat jinak, načerpat společné 
zážitky a tím utužit kolektiv. 

A co jsme tedy všechno zažili? Od školy jsme 
se po vyřešení šifry vydali ve třech skupinkách 
podle mapy do základního tábora v Hodoňovi-
cích. Cesta ale nebyla jednoduchá, postarala se 
o to kostka osudu – někdy jsme museli jít poslepu, 
někdy pozadu nebo jsme museli zajistit přenos 

„zraněného“. …A postarat jsme se museli i o jídlo 
– očistit a nakrájet zeleninu, rozdělat oheň, uvařit 
polévku v kotlíku. Opekli jsme si špekáčky, a do-
konce jsme na ohni zvládli uvařit i sladký pudink 
– když přiložíš ruku k dílu, tak to teprve chutná! 
Nechyběla ani zábava, zahráli jsme spousty her 
a v černočerné tmě se vydali i na stezku odvahy. 
Druhý den jsme strže, nestrže, klestí, neklestí, zdo-
lali Monte Čupelo a unavení, špinaví, ale šťastní 
došli zpět do Palkovic.

Po dlouhé době, a doufejme i na dlouhou 
dobu, zase spolu!

Mgr. Dita Volná

Dvoudenní pobyt v přírodě 
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Přes medvědí skálu k vodopádům satiny 

tIPy na výlety

medvědí skála sloužila Ondrášovi 
Kamení a šotolina se později 

mění na asfalt a cesta vede kolem 
Ostré hory (783 m) k Ondrášově 
skále zvané také Medvědí. Jde 
o místo rozsáhlého kamenného 
moře na jejím západním a jižním 
vrcholovém úbočí. V dolní části 
se pak nachází několikametrový 
výchoz s výraznými výhledy do 
údolí řeky Ostravice a na proti-
lehlý Smrk. Traduje se, že když 
chtěl zbojník Ondráš promluvit 
do duše svým kumpánům, se-
zval si je ke skále a promlouval 
k nim pěkně seshora. Na pohled 
atraktivní místo je, na rozdíl od 
hlavních turistických tras, spíše 
oázou klidu, kde člověk jen sem 
tam míjí rodinnou výpravu či 
nohu turisty. Po žlutých tlapkách 
dojdeme malebným bukovým 
lesem k dřevjance U Zbuja, kte-
rá je sice turisticky vyhledávaným 
odpočinkovým místem, nyní ov-
šem až do jara 2022 kvůli opra-
vám mimo provoz. Z infotabule 
se zde zvídaví mohou dozvědět 
zajímavosti o šelmě, která provází 
na této stezce. Například jestli se 
medvěd umí mračit nebo co zna-
mená, když se postaví na zadní. 
A co myslíte, pomohl by medvě-
dici krém na oční vrásky?

Na úbočí nejvyšší hory Beskyd najdeme 
řadu přírodních zajímavostí a úkazů, k atrak-
tivním patří například malebné peřeje a vo-
dopády či skalní vyhlídka uprostřed lesa, ke 
kterým vede žlutá medvědí stezka. Její celko-
vá délka je 14 kilometrů, je možné ji rozdělit 
na několik výletů či kombinovat s dalšími tra-
sami podle vlastních možností. 

Náš pěší výlet začneme pod lyžařským areálem 
v Malenovicích, kde je možné zaparkovat auto-
mobil a vydat se strmě do vrchu po žluté medvě-
dí stezce, která se v po chvíli napojí na Naučnou 
stezku Okolo tisu. Obrazové tabule v jejím průbě-
hu nám přiblíží řadu zajímavostí o chráněné dře-
vině, která ční mezi ostatním porostem, a celkově 
o místní flóře a fauně. 
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Osvěžení v ledové vaně 
Pokračujeme dále po stezce až k Albínovu ná-

městí, které je hraničním bodem mezi Ostravicí 
a Malenovicemi. Naše kroky však nesměřují k vr-
cholu Lysé hory, ale pokračují po vrstevnici kolem 
vrchu Staškov (752 m) a dále k hostinci U Veličků, 
kde se konečně můžeme občerstvit něčím osvěžu-
jícím k pití, ochutnat domácí perníčky či výborné 
husté polévky. 

Cílem, či chcete-li odměnou za ušlapané kilo-
metry, je zastávka u Satinských vodopádů nedale-
ko Malenovic, ke kterým vedou (od Veličků) med-
vědí tlapky spolu s turistickou trasou z Lysé hory. 
Území, které přímo navazuje na přírodní rezervaci 
Malenovický kotel, bylo vyhlášeno k ochraně geo-
logicky a geomorfologicky jedinečného koryta 
potoka Satiny, které je ve flyšovém pásmu Karpat 
přirozeně vzácné. Na první pohled zaujmou pře-
devším obrovské útvary podobné obřím hrncům. 
Ty zde vytvořila příroda z měkkých jílovcových 
a pískovcových podloží, které se mísily s padlými 
kmeny stromů. Hlavní vodopád najdeme na dně 
hluboké rokle mezi dvěma skalními bloky, a přes-
tože jeho výška nepřesahuje 2 metry, okolní skály 
tvoří impozantní bránu, která společně s hučící vo-
dou a svým “geniem loci” dokáže na chvíli zastavit 

čas. Od rozcestí “U korýtka” vedou dolů k vodo-
pádu velké kamenné schody a do „vany s ledovou 
beskydskou vodou“ chodí po celý rok posedět 
řada nadšenců z řad otužilců. Zkusíte to taky? 

Náš výlet zde sice končí, ti, kterým by zhruba 
osmikilometrový výlet nestačil, mohou pokračovat 
po žlutých medvědích tlapkách k zotavovně Petra 
Bezruče a kolem Hradové (717 m) do Malenovic. 
Odměnit se můžete v místní Restauraci pod Bo-
rovou či návštěvou dominanty, kterou je Kostel 
sv. Ignáce z Loyoly a jež byl v roce 2000 vyhlášen 
v části Borová kulturní památkou. 

Mgr. Lenka Vašková 
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kultura a sPOlečenský žIvOt

V krásnou letní sobotu 21. srpna se po roční 
přestávce uskutečnily velmi vydařené XVII. Obecní 
dožínky. I přes nutná protiepidemiologická opat-
ření byla rekordní účast, zhruba o jednu čtvrtinu 
větší než v roce 2019. Už po dvanácté hodině za-
čaly do areálu proudit velké zástupy lidí, které byly 
bržděné nutnou kontrolou doložení bezinfekč-
nosti nemoci COVID-19. Více než 500 lidí využilo 
možnost nechat se otestovat na místě, přičemž při 
testování byly všechny testy negativní, díky čemuž 
mohli být úplně všichni vpuštěni do areálu.

Po úspěšném přechodu přes vstupní kontrolu 
a pokladnu už na návštěvníky čekal bohatý pro-
gram, atrakce a stánky. Na hlavní scéně ve 13 hodin 
zahájil program písničkář Pokáč, který se pak ná-
sledně také dlouho dobu všem zájemcům neúnav-
ně podepisoval a fotil se. Druhé vystoupení na hlav-
ní scéně patřilo místní dechové hudbě Palkovjanka. 
Po ní starosta obce Radim Bača a místostarosta Da-
vid Kula společně se vzácným hostem paní senátor-
kou Helenou Pešatovou a Oblakovečkou dožínky 
slavnostně zahájili a přivítali všechny přítomné. 

vydařené XvII. Obecní dožínky 
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Po tomto slavnostním uvítání vystoupila legen-
dární hudební skupina Olympic v čele s nestár-
noucím Petrem Jandou. Toto vystoupení bylo od-
měněno bouřlivým potleskem všech přítomných. 

Po Olympicu patřilo pódium místní zpěvačce 
Kaczi – Katce Koulákové. Následovalo vystoupe-
ní další hudební legendy, člena skupiny Elán Vašo 

Patejdla, který všem přítomným zahrál řadu ne-
stárnoucích hitů svých i skupiny Elán. 

Se setměním na hlavním pódiu vystoupila hu-
dební skupina Poetika. Těsné po ní byl připraven 
slavnostní ohňostroj za doprovodu zpěvu písně 
Karla Gotta. Po ohňostroji a nutné technické pří-
pravě pak už večer patřil taneční zábavě se sku-
pinou Sagar, která hrála téměř až do brzkých ran-
ních hodin. 

Kromě hlavního programu byla připravena také 
dětská scéna, na které se postupně vystřídali akro-
bati z Cirkusu trochu jinak, tanečník Patrick Ulman 
a tanečnice z tanečního klubu MG Dance, žonglér 
Patrik Hlavsa a Poppy a Adélka se svým interak-
tivním divadelním vystoupením. Po celé odpole-
dne si pak děti i dospělí mohli užívat pouťových 
atrakcí, ukázek virtuální reality nebo si prohléd-
nout prorodinnou výstavu. Velmi oblíbené bylo již 
tradiční pískohraní, malování na obličej i air brush 
tetování. 

Součásti doprovodného programu pak byla 
také edukační kampaň Senior bez nehod a dobro-
činný stánek Nadačního fondu Pavla Novotného.

Obecní dožínky již tradičně připravuje vede-
ní a zaměstnanci obce a dobrovolníci z kultur-
ní komise ve spolupráci s řadou místních spolků 
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a organizací, kterým patří obrovský dík za to, že 
tato naše největší kulturní akce má stále spíše ne-
formální charakter bez řady omezení či dražšího 
unifikovaného občerstvení, jak tomu bývá např. 
na řadě festivalů. Letošní dožínky se také naštěstí 
obešly bez vážnějších problémů a zranění. 

Na závěr nezbývá už nic jiného než Vás všechny 
pozvat na již XVIII. Obecní dožínky, které se budou 
konat 20. srpna 2022. Již nyní připravujeme pro-
gram a pevně věříme, že se i příští dožínky vydaří 
minimálně tak dobře, jako ty letošní.

Kulturní komise
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Po roce a půl omezení, která byla způsobena 
epidemiologickými opatřeními z důvodu výskytu 
nemoci COVID-19, snad již od začátku října začne-
me opět promítat v našem obecním kině. Na úvod 
jsme pro Vás na pátky připravili velmi úspěšné ti-
tuly z letního kina Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
a Matky. Dále se můžete těšit na řadu nových čes-
kých filmů, jako je např. Deníček moderního fotra, 
Cesta domů, Zbožňovaný, Ubal a zmiz nebo Muž 
se zaječíma ušima. 

Tradičně v neděli odpoledne se můžete těšit na 
řadu dětských a rodinných filmů, např. jsme při-
pravili animované příběhy Trollové: Světové turné 
nebo Hurá do džungle. Těšit se můžete i na hrané 
filmy, jako je např. český rodinný film Gump - Pes, 
který naučil lidi žít nebo klasický příběh Pinocchio.

V obecním kalendáři je v sobotu 30. října 
uvedena hororová noc, nicméně ta se z důvodu 

divadelního představení uskuteční už o den dří-
ve v pátek 29. října. Připravili jsme pro Vás nové 
hororové snímky V zajetí (17.30), Maják (19.30) 
a Neviditelný (21.30). Na hororovou noc bude 
platit jednotné vstupné 50,- Kč za všechny filmy 
a připraveno bude speciální hororové občers-
tvení.  

Vstupné na všechny páteční snímky zůstá-
vá 50 Kč, na rodinná a dětská představení pak 
30 Kč. Aby mělo smysl kino i nadále provozovat, 
je pro nás velmi důležitá Vaše divácká přízeň. 
Těšíme se, že do kina zavítáte v co největším po-
čtu a tím podpoříte jeho provoz. Na závěr je pak 
potřeba ještě dodat, že od října dochází také ke 
změně provozovatele bufetu v kině, připravena 
bude tak nová nabídka nápojů a dalšího občer-
stvení.

Kulturní komise

V sobotu 11. září jsme se s vámi mohli setkat 
u příležitosti konání Palkovického Vinobraní, kte-
ré jsme uspořádali na prostranství před hasičskou 
zbrojnicí v Palkovicích.

Mimo již tradiční degustaci vín od pana Vladi-
míra Hanáka z Blatnice pod sv. Antoníčkem jste 
mohli vyzkoušet vzorky vín z Chateau Valtice, vi-
nařství Červinka z Horních Věstonic, víno a šťávu 

Opět začínáme promítat v kině

nezávislí PrO! Palkovice a myslík
Palkovické vinobraní 
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Po velkém úspěchu bese-
dy se Zdeňkem Troškou, která 
se konala před 3 lety, jsme se 
rozhodli pozvat pana Trošku 
znovu. Tentokrát se bude jed-
nat o pořad „Vánoční úsmě-
vy Zdeňka Trošky s vánočními 
písničkami Simony Klímové“. 
Beseda proběhne v pondělí 
dne 29. 11. 2021 v 17.30 hodin 
v kulturním domě v Palkovicích. 
Vstupenky si budete moci za-
koupit od 1. 10. 2021 v Kavárně 
u dvou přátel v centru obce. 
Vstupné činí 300 Kč.

Petra Opělová

Zdeněk troška opět v Palkovicích 

od Jarka Pavlíčka z Palkovic a také např. levandulo-
vé víno od pana Janečky z Chlebovic. Velký úspěch 
mělo i italské šumivé víno Frizzante. K poslechu 
a také tanci nám vyhrávala moderní cimbálová 
muzika Poštár z Frenštátu pod Radhoštěm a na 
závěr dne pak předvedl své umění harmonikář 
Vojta Rajnoch z Palkovic.

K dobrému víno patří dobré jídlo, kterého jsme 
měli připraveného dostatek.

Vinobraní se zúčastnilo okolo 500 osob převáž-
ně z Palkovic a Myslíka, za což Vám velmi děkujeme. 

Petra Opělová
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V měsíci červenci jsme absolvovali zájezd na 
Zlatohorsko, o kterém jsem se rozepsal již v minu-
lém čísle. Kromě této akce jsme se částečně podí-
leli v sobotu 17. července na VI. Festivalu decho-
vek, pivních a gulášových slavnostech 2021 tím, že 
jsme dělali společnost našim polským přátelům 
z KGW Kobiernice.

Ve středu 18. srpna jsme pořádali tradiční sma-
žení bramborových placků ve dvoře Penzionu 
U Bačů. Měli jsme připraveno 20 kg nastrouhaných 
brambor, ale ke konci se ukázalo, že jich mohlo být 
klidně o 5 kg více. Na konzumaci bramboráků se 
podílelo 85 návštěvníků (včetně delegace z Kobi-
ernic), členové hudby Palkovjanka a také několik 
kolemjdoucích, 3 děti i hosté penzionu. Všichni 
byli spokojeni a družně se bavili. Velký dík patří 

( jako obvykle) kolektivu kuchařek pod vedením 
pana Oty Brudného. 

Hned v sobotu 21. srpna jsme se aktivně zú-
častnili XVII. obecních dožínek, kde jsme zaujali 
místa v pokladnách u vstupu do areálu.

Září jsme zahájili úspěšnou účastí našeho čtyř-
členného družstva na Krajských sportovních hrách 
seniorů, které pořádala ve čtvrtek 2. září Krajská 
rada seniorů Moravskoslezského kraje v hale a na 
hřišti Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici. 
Soutěžilo se v 8 disciplínách: šipky, florbal, snack 
golf, bolloball, basketbal, petang, běh s míčkem 
na tenisové raketě a hod míčkem na cíl. Soutě-
ží se zúčastnilo 69 družstev a naše družstvo (ve 
složení Ing. Milan Hrdina, Ing. Jiří Bužek, Ladislav 
Fuciman a Mgr. Josef Gavlas) obsadilo dělené 

seniorské bilancování 

senIOr klub
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18. a 19. místo. Navíc náš Láďa Fuciman zvítězil 
v petangu v kategorii mužů nad 70 let a získal zla-
tou medaili (stejně jako v loňském roce).

A ve středu 15. září jsme podnikli autobusový 
zájezd do Moravského krasu. Nejdříve jsme na-
vštívili výrobnu modrotisku v Olešnici na Moravě, 
kde nás přivítal a provázel majitel firmy pan Jiří 
Danzinger. Zaujal nás poutavý výklad o historii 
firmy, pracovních postupech a pochlubil se i tím, 
že jeho firma se podílela na oblečení našich olym-
pioniků na letních olympijských hrách v Pekingu. 

Po prohlídce byl velký zájem o produkci firmy 
v podnikové prodejně. Poté jsme se přemístili do 
Moravského krasu do Skalního mlýna na chutný 
oběd a po něm jsme se vláčkem vydali k Punkev-
ní jeskyni. Fyzicky náročnou prohlídku jeskyně až 
na dno propasti Macocha, zakončenou plavbou 
po říčce Punkvě, absolvovalo v pohodě všech 
46 účastníků. Unaveni, ale přesto spokojeni, jsme 
se tentokrát za velmi příznivého počasí dopravili 
v pořádku a bez problémů do svých domovů.

a co nás čeká?
V měsíci říjnu se jako každoročně vydáme na 

předdušičkový nákupní zájezd, tentokrát v úterý 
26. do polských Chalupek, a na středu 10. listopadu 
máme plánovanou besedu v místním kině o sakrál-
ních památkách Diecéze ostravsko-opavské.

společenská rubrika
V měsíci říjnu se dožívají svých krásných život-

ních jubileí paní Anna Seibertová, Anna Nová-
ková a Věra Vašinková, všechny z Palkovic, a v lis-
topadu pan Ladislav Kocich a paní Marie Bačová, 
oba z Palkovic, a pan Vlastimil Žemba z Myslíku. 
Přejeme jim pevné a stabilní zdraví, úsměv na tváři 
a dobrou osobní i rodinnou pohodu.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek
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sPOrt

memoriál antonína řezníčka 

27. srpna 2021 se v Palkovicích uskutečnil jubi-
lejní 10. ročník běžeckého závodu „Memoriálu An-
tonína Řezníčka“, který uspořádala Obec Palkovice 
ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Hlavní závod absolvovalo 45 závod-
níků a závodnic. Mezi nimi i dva občané Palkovic, 
a to Ivan Barabáš a Tomáš Huďa. 

Absolutním vítězem se stejně jako v loňském 
roce stal Krystian Zahraj – Slezan Frýdek-Místek 
(čas 1:04:35 hod.). Rovněž v ženách obhájila loň-
ské prvenství Veronika Siebeltová – Slezan Frýdek
-Místek (čas 1:16:59 hod.). 

V závodech mládeže, které se po startu hlav-
ního závodu uskutečnily v areálu u tělocvičny, 

startovalo 142 dětí ve 14 kategoriích. Palkovice re-
prezentovalo 8 dětí (5 děvčat a 3 chlapci), z nichž 
se nejlépe dařilo Marii Mertové, která ve své kate-
gorii získala bronzovou medaili. 

Nejstarším účastníkem „Memoriálu“ byl Petr Ku-
čírek (1958), čas 1:11:54. Nejmladšími účastníky byli 
Eliška Michálková a Štěpán Horák, oba ročník 2019.

Martina Mertová
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Zlepšujeme sportovní zázemí 

Pro samotný chod organizace zajišťujeme fi-
nanční prostředky, které investujeme do zlepšení 
zázemí sportovní haly ve vlastnictví obce, kterou 
využíváme na základě nájemní smlouvy.  Po loň-
ském přispění tří set tisícové investice do obnovy 
a zlepšení vnitřního osvětlení obou sportovních 
sálů, jsme v průběhu prázdnin letošního roku po-
řídili za téměř devadesát tisíc korun zastiňující ro-
lety oken v sále č. 2. 

K pořízení jsme využili část získaných prostředků 
od České unie sportu v rámci programu Mo-
ravskoslezského kraje „Podpora sportu v Mo-
ravskoslezském kraji – Sport MSK 2021-TJ/SK“

Důvodem k pořízení a instalaci bylo zkva-
litnění herních sportovních podmínek. Staré 

nedostatečné stínění nevyhovovalo účelu využití 
tělocvičny, plně nebránilo pronikajícímu sluneční-
mu svitu a zároveň docházelo k přehřívání prostor. 
V odpoledních a podvečerních hodinách se kom-
plikovala hra a možnost plného využití.

Kritériem výběru byla snadná a bezpečná ovla-
datelnost bez nutnosti stavebních úprav. 

Další podmínkou byla funkce zastínění niko-
li zatemnění, barva provedení pro zrak přívětivá 
a k interiéru se hodící.

Rolety jsou instalovány v meziprostoru ochran-
ných sítí a oken tak, aby nedošlo k jejich poškození 
a zároveň umožňovaly odvětrávání okny.

Věříme, že tuto úpravu ocení sportovci již při 
podzimním zprovoznění tělocvičny obzvláště 
v odpoledních a podvečerních hodinách při níz-
kém slunečním svitu přímo dopadajícím na palu-
bovku tělocvičny.    

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice
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korfbal 
V Palkovicích není hra kor-

fbalu neznámá. V devadesátých 
letech dostala místní škola sadu 
korfbalových košů k využití pro 
sportování během hodin tělocvi-
ku. V letošním roce v rámci pro-
pagace tohoto sportu byly staré 
koše nahrazeny novými včetně 
sady míčů. 

Zastaralé koše byly dány 
k dispozici veřejnosti. Jeden 
z nich je pevně umístěn mezi 
sportovními prvky volnočasové-
ho areálu za tělocvičnou a dru-
hý má k dispozici dle vlastního 
uvážení TJ Sokol Myslík.

K dispozici je i vybavení 
umístěné na víceúčelovém spor-
tovišti TJ Sokol Palkovice. Žluté 
plastové koše na výsuvných ko-
vových profilech se nastavují dle 
věku hráčů a rozmísťují na zpevněné ploše.  

Hra s jednoduchými pravidly, umožňuje spor-
tovní vyžití při společné hře chlapců a děvčat. Bez-
kontaktní pohyb po hřišti, založený na rychlých 

nahrávkách bez driblování, 
v níž je cílem umístit míč do žlu-
tého koše a získat bod, je ideál-
ním kolektivním sportem v sou-
časném „pocovidovém období“ 
k opětovnému získání sportov-
ních kontaktů mezi dětmi.

Řada místních dětí si měla 
možnost pravidla hry vyzkoušet 
závěrem školního roku v rámci 
ukázkových hodin v tělocviku. 
A nutno dodat, že si po krátké 
chvíli svou oblibu mezi dět-
mi našla. Také během letních 
dnů byla tato hra zařazena do 
prázdninových tenisových kem-
pů. 

V případě zájmu je připra-
ven TJ Sokol Palkovice nabíd-
nout zájemcům své sportoviště 
pro tuto hru i s vybavením, stačí 

se jen domluvit telefonicky na čísle 608 46 86 23. 
(www.korfbal.cz)

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice
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tenisovo korfbalové sportování
Čtrnáct dnů prázdninového sportovního vyžití 

uspořádal oddíl tenisu TJ Sokol Palkovice s pod-
porou Nadace OKD Srdcovka.

Oba turnusy byly realizovány na palkovických 
víceúčelových kurtech v projektu „Žijeme zdravě 
-sportujeme“ pod vedením instruktorů, se za-
měřením na hru tenisu a korfbalu. Téměř čtyřicítka 
místních a kozlovických dětí si během týdne osvoji-
la a zdokonalila své hráčské dovednosti s tenisový-
mi raketami i míči končícími v korfbalových koších. 

Po celou dobu vycházelo slunečné počasí a vý-
borná hráčská nálada. Přestávky byly vyplňovány 

výživnými a ovocnými svačinami se zajištěným 
pitným režimem a chutnou obědovou stravou Re-
staurace pod Habešem.

Po každém ukončeném dnu odcházely spor-
tem a zábavou unavené děti do svých domovů. 
Následujícího dne v ranních hodinách se opět 
s ohromným zápalem a neskutečnou energií chy-
taly tenisových raket a míčů ve společné hře.

Jednotlivé turnusy byly zakončeny tenisovými 
turnaji s odměnami a společným opékáním párků. 

Mgr. Petr Gřes, TJ Sokol Palkovice 
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tenisový nahrávací trenažér 

Díky několikaleté pod-
poře místního rodiče a za-
městnaneckého grantu 
společnosti ČEZ, získal te-
nisový oddíl TJ Sokol Pal-
kovice v projektu Životní 

energie získaná sportem, finanční obnos k po-
řízení nahrávacího trenažeru.

Zařízení se zásobníkem na desítky tenisových 
míčků, nastavením frekvence a úhlu odpálení s až 
85 km rychlostí, mohou využívat všichni tenisoví 
nadšenci. K zapůjčení stačí telefonická domluva 
(tel. 608468623) a objednání kurtů prostřednictvím 

rezervačního systému na internetových stránkách 
www.tjsokolpalkovice.cz

„Stále vyvíjíme aktivity k popularizaci tenisu 
nejen oddílovým hráčům, ale i široké veřejnosti 
z řad naších spoluobčanů. Osobně mám radost, že 
vynaložené úsilí provozovaného dostupného více-
účelového hřiště oceňují nejen oddíloví hráči, ale 
i veřejnost a podporovatelé sportu. Jedním z nich 
je pan Jaroslav Zeman, prostřednictvím kterého 
jsme v letošním roce získali ze zaměstnaneckého 
grantu společnosti ČEZ finanční prostředky urče-
né k pořízení nahrávacího zařízení pro tenisovou 
průpravu dětí i dospělých. S povděkem jsme ten-

to dar přijali 
a velice si pro-
jevené ochoty 
vážíme“ dodá-
vá předseda TJ 
Sokol Palkovice 
Jaroslav Če-
chmánek.

Mgr. Petr 
Gřes, TJ Sokol 

Palkovice

Pravnoučci – plaváčci 

Nedaleko našeho sportovního areálu, v do-
mečku s nápisem Bazén je každý den velmi živo. 
Dochází tam rodiče s malými dětmi, v podstatě 
miminky, a to do malého bazénu s názvem Narcis.

Již před 4 lety tam docházela moje vnučka se 
synem Ondráškem, který se zde v 6 měsících začal 
učit plavat. Byla to pro mě při těch návštěvách milá 
podívaná, když se malí cvrčci v náručích maminek 
ponořovali do teplé vody, ba mnohdy za dozoru 
paní majitelky i pod vodu. To bylo… Čas běžel dál, 
my jsme zestárli a zůstaly jen vzpomínky.

Ale ne na dlouho. Po čtyřech letech jsem se tu 
přišel „omladit“ pohledem na mého dalšího prav-
noučka Nika s maminkou Natálkou, aby si rov-
něž začínající život zradostnil učením se plavat. 
A nejen plavat, ale i společně zpívat, otáčet se ve 
vodě, používat záchranné prostředky.

Po ukončení lekce jsem usedl na několik otázek 
s paní Schaynovou, majitelkou a lektorkou.

Jak dlouho toto zařízení provozujete?
Je to již 20 let, co existujeme.
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První soustředění, především pro mladší a za-
čínající volejbalisty a volejbalistky se uskutečnilo 
v červenci ve stylu letního „příměstského“ tábo-
ra. Sportovali jsme především na volejbalových 
kurtech, ale využili jsme i blízkou tělocvičnu, což 
bylo super. Když bylo hezky, mohli jsme být venku, 
a když k nám počasí nebylo příliš přívětivé, mohli 
jsme být v tělocvičně. Bezvadné také bylo, že jsme 
mohli využít i fotbalové hřiště, za což děkujeme 
oddílu kopané. Naše nejmenší jsme učili základy 

volejbalu, ale kromě toho jsme se věnovali i dal-
ším činnostem. Šlo především o to, aby se děti 
po dlouhé „koronavirové“ době začaly zase hýbat. 
Jedno odpoledne jsme zapojili do tréninkové akti-
vity i rodiče a všem se to líbilo.

V srpnu se pak uskutečnilo druhé soustředě-
ní, kterého se účastnili zkušenější hráči a hráčky. 
Toto soustředění mělo již více volejbalový nádech. 
Počasí nám sice tentokrát moc nepřálo, ale i tak 
jsme si to parádně užili. Tréninky byly výživné. 

Prázdninové soustředění volejbalové mládeže 

Kolik se tu za tu dobu vystřídalo maminek?
To vám přesně nemohu říct, z každé rodiny to 

většinou bylo několik dětí.

Odkud všude jsou tito malí človíčci mající ra-
dost z vody?

Dá se říci od Ostravy až po Frenštát pod Rad-
hoštěm.

Od kolika měsíců zde miminka jsou a chodí tu 
s nimi i tatínkové?

Samozřejmě, nejen tatínkové, v každém turnu-
su bývají z osmi i tři a občas i babičky. Děti zde 
chodí již od několika měsíců.

Rozhovor jsem ukončil za zvuku radostných 
dětských hlásků, okolo jsou nadšená svítící očička 
malých dětí. Námaha zasluhuje odměnu, a tak pro 
svého pravnoučka nakupuji dvě hračky, které měli 
v bazénu, aby s nimi mohl doma ve vaně trénovat, 
a také něco na mls.

Vilém Vlk
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český pohár ve volejbale 

V sobotu 18. září se v palkovické hale bojovalo 
o postup z prvního kola Českého poháru ve volej-
bale mužů.

Konkurence byla nabitá a většina týmů přijela 
v kompletních sestavách.

• TJ Sokol Palkovice (2. liga)
• TJ Lignum Morávka (2. liga)
• TJ Sokol Bučovice (1. liga)
• Blue Volley Ostrava (2. liga)
Všechna utkání probíhala současně v obou ha-

lách. S největšími ambicemi na postup do další-
ho kola přijel soupeř z Moravy, TJ Sokol Bučovice, 
který má ve svém týmu kromě starších kvalitních 
hráčů také mladé odchovance extraligového Brna. 

A bylo poznat, že chlapi přijeli s jasným cílem. Jed-
noznačně vyhráli ve všech utkáních 3:0 a zaslou-
ženě postupují do dalšího kola, ve kterém se utkají 
již s některým přilosovaným extraligovým týmem.

Za palkovický volejbal to bohužel nebylo tak 
veselé. První ostrá zkouška našeho týmu nedo-
padla moc dobře. Za celý turnaj se nám podařilo 
vyhrát pouze jeden set. V nabité konkurenci jsme 
většinou nezvládali střední části jednotlivých setů, 
kdy jsme se nedokázali porvat s přihrávkou. Ne-
úspěch jsme také podpořili častými chybami na 
podání. 

První prověření nové sezóny nám tedy uká-
zalo kudy vést další přípravu. Soutěž II. Národní 

Samozřejmě jsme jen netrénovali, ale taky jsme si 
užili parádní odpočinek v aquaparku a měli spous-
tu doprovodných programů. Celá akce proběhla 
pod vedením trenérského dua Kuba Bohačík a To-
máš Trojčínský. Po dobu obou soustředění jsme 
využívali služeb Restaurace pod Habešem, kam 
jsme chodili na obědy a kde nám poskytli i další 
„servis“ – svačinky a pitný režim, za což jim velmi 
děkujeme. Starší děti měly soustředění pětidenní 
včetně spaní v tělocvičně. Ti mladší přespali v tělo-
cvičně jednu noc a vyzkoušeli si, jaké to je být bez 
rodičů a postarat se sami o sebe. 

Obě soustředění se obešla bez úrazů a zdra-
votních problémů, což je vždy dobře.

Jsem rád, že se mladí vrátili ke sportu i po tak 
dlouhé pauze a věřím, že jim sportovní nadšení 
vydrží i po celý školní rok.

Jakub Bohačík
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Závěrečná fotbalová utkání podzimní sezóny 2021/2022
9. kolo   Neděle 26. 9. 10:00 Smilovice B – Palkovice OP Muži

14. kolo    Úterý 28. 9. 15:30 Palkovice – Nebory        OP Muži

10. kolo  Sobota 2. 10.  9:00 Fryč./Palk. – Frýdlant KS Žáci
15:00 Palkovice – Písek OP Muži

11. kolo  Sobota 9. 10. 15:00 Janovice – Palkovice OP Muži

12. kolo  Sobota 16. 10. 12:15 Fryč./Palk. – Dobrá KS Dorost
14:30 Palkovice – Metylovice OP Muži

13. kolo    Neděle 24. 10. 14:30 Milíkov – Palkovice OP Muži
1. kolo       Čtvrtek 28. 10. 14:30 Hrádek – Palkovice OP Muži
2. kolo       Sobota 30. 10. 14:30 Palkovice – Vojkovice OP Muži

Rozpis zápasů II. Národní ligy ve volejbale mužů 
v roce 2021
02.10. 10.00 a 13.00 Palkovice  - Morávka

09.10. 10.00 a 13.00 Valašské 
Meziříčí  - Palkovice

23.10. 10.00 a 13.00 Palkovice  - Holubice

31.10. 10.00 a 13.00 SCM ČVS 
kadeti  - Palkovice

06.11. 10.00 a 13.00 Kojetín  - Palkovice
20.11. 10.00 a 13.00 Palkovice  - Blue Ostrava
27.11. 10.00 a 13.00 Šlapanice  - Palkovice
04.12. 10.00 a 13.00 Palkovice  - Nový Jičín

volejbalové ligy nám začíná 2. 10. 2021, kdy bude-
me v prvním utkání hostit právě soupeře z Moráv-
ky. Zápas začíná v 10 hodin.

Doufám že, nás přijdete podpořit.
Rád bych poděkoval všem, kteří se akce zúčast-

nili. Jak divákům za skvělou podporu, tak všem or-
ganizačním pracovníkům, kteří se starali o bufet, 
zápis, úklid...

Velké díky také obci, že jsme mohli využít úžas-
né zázemí, které tady v Palkovicích máme.

Jakub Bohačík



6/2021

33

O víkendu 18. 9. – 19. 9. 2021 proběhla každo-
roční výstava ovoce a zeleniny. Jako obvykle v Re-
stauraci pod Habešem, kde nám k letošnímu roč-
níku připravili zvěřinové hody – daňčí svíčkovou, 
kančí gulášek, výbornou daňčí paštiku, bifteky 
a dezert: čokoládové suflé s vanilkovým krémem 
a domácí šlehačkou. Letošní ročník výstavy ovo-
ce a zeleniny proběhl ve spolupráci s územním 
sdružením ve Frýdku-Místku. Takže jsme se mohli 
podívat i na to co vypěstovali zahrádkáři třeba až 
z Jablůnkovska.  Mezi různými vystavenými expo-
náty letos dominovaly převážně dýně a cukety. 
Hádankou byla letošní novinka – kulatá dýně, tu 
nám darovala paní Věra Kročková z Ostravy-Hra-
bové. K prodeji byly dýně, česnek, dřevěné výrob-
ky p. Kožucha a Šlajera. Od pana Wojnara březové 
metly a košíky. Paní Karla Menšíková opět k pro-
deji nabízela suché vazby, živé kytky a ikebany. 
Prodávali jsme i brambory Slavomíra Bače a v na-
bídce byly také macešky, vřesy a chryzantémy od 
Zbranků.

Výstava byla obohacená o pestrou a na fantazii 
bohatou nabídku výrobků a výkresů dětí z mateř-
ské a základní školy z Palkovic. Všichni návštěvníci 
mohli hlasovat o nejhezčí dětskou práci. Nejvíce 
hlasů dostala třída 1. A – Filip Koziar za ovocný ko-
šík z plastelíny a ježek z cukety Alice Cosier. Zaujal 
také nápad 4. A, vyrobit beránky z květáku a bro-
kolice. Vyrobené hroznové víno z korkových zátek 
2. A, se také líbilo. I společné práce II. oddělení 

školní družiny a třídy motýlků z mateřské školky 
dostaly hodně hlasů. Jako odměnu od nás děti 
dostanou malou sladkost, ale hlavně pomůcky do 
výtvarné výchovy a na jaře pak semínka, ať mohou 
na příští výstavu něco vlastního vypěstovat. 

Letošní fotosoutěž na téma „škůdci na zahradě“ 
byla hodně vyrovnaná. Dominovaly fotografie sli-
máků a housenek. Nejvíce hlasů však dostala fo-
tografie srnce na terase od Jana Vyviala, a ten také 
vybral téma na příští rok „pomocníci na zahradě.“ 
Na druhém místě se umístila fotografie maliny Jany 
Bužkové a na třetím místě pak fotka lískového oře-
chu Ivety Eliášové.  Fotografie do soutěže na příští 
rok posílejte prosím na e-mail: myslik.59@email.cz. 

Výstavu jsme zakončili v pondělí dopoledne, 
kdy se přišly podívat děti ze ZŠ a MŠ Palkovice. 
Pak už se už jen uklízelo, stěhovalo a odnášeno…  
Děkujeme všem, kteří se přišli pochlubit svými vý-
pěstky, výrobky a také všem návštěvníkům, kteří se 
přišli podívat, soutěžit, hlasovat a svou účasti nás 
potěšit. Samozřejmě děkujeme i obecní Restauraci 
pod Habešem za výborné a chutné občerstvení, 
jako vždy.

Hlavně však těm, kteří připojili své ruce, nápady 
a podíleli se na přípravě, průběhu i úklidu.

Lenka Žaarová,  
výbor ZO zahrádkářů v Palkovicích

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

sPOlky v ObcI

Zahrádkáři

výstava ovoce a zeleniny 
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V neděli 19. září se u příležitosti svátku sv. Mau-
ricia (Mořice) konala poutní mše svatá. Každým 
rokem se scházíme v prostorách před kaplí sv. 
Mořice na Dolním konci (nejstarší stavba v obci, 
zapsaná kulturní památka). Mše venku je vždy jiný 
duchovní zážitek než uvnitř kostela. Tentokráte ale 
počasí nebylo na naší straně. Od rána byla hod-
ně zatažená obloha a poměrně chladno. Byli jsme 

rádi, že se můžeme schovat pod střechu posta-
veného přístřešku. Obec nám vychází pravidelně 
vstříc a postaví na travnatém prostranství u kaple 
párty stany a zajistí lavice na sezení. Je už tako-
vou tradicí, že Otec Bronislav vždy pozve nějakého 
hosta z řad duchovních, který pak vede slavnostní 
mši svatou společně s ním. Letos k nám dorazil 
vzácný host až z Opavy. Pozvání přijal trvalý jáhen 
Mgr. Bc. Marek Chovanec, který je povoláním pro-
fesionální voják a svůj život zasvětil práci v misiích. 
Přes popisované nevlídné počasí přišlo poměrně 
hodně lidí, kteří prakticky zaplnili veškerá místa 
k sezení. Odhadem nás mohlo být kolem 80 farní-
ků. Děkujeme Obci Palkovice za zajištění přístřeší 
a všem ostatním lidem z farnosti za pomoc při re-
alizaci této akce.

Ing. Tomáš Huďa

U příležitosti nedělní slavnosti u sv. Mauricia nás 
na odpoledne pozval pan farář na společné setkání 
na farní zahradě. Vzhledem k nestálosti počasí, jsme 
se v hojném počtu sešli ve společenské místnos-
ti. Ještě že je tak velká, protože nás bylo opravdu 
hodně. Pro děti byl venku připraven skákací hrad 
(těm nižší teplota při skákání vůbec nevadila) a pro 
všechny přítomné bylo připravené malé občerst-

vení včetně čepovaného piva. Společné setkání se 
uskutečnilo po dvou letech, kdy se v rámci vládních 
opatření nedalo scházet ve větším počtu.

Akce se určitě vydařila a všichni účastníci si měli 
co povídat až do pozdních odpoledních hodin. Dě-
kujeme za pozvání a těšíme se na další společenství 
v rámci farnosti.

Ing. Tomáš Huďa

Pouť ke kapli sv. mauricia 

farní odpoledne

žIvOt ve farnOstI
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Výměna krytiny a oprava omítky věže kos-
tela pokročila výrazně dál. Jak jste si jistě mohli 
všimnout, měděná krytina již prakticky pokryla 
celou střechu věže. Souběžně s pokládkou kryti-
ny započaly také zednické práce na fasádě věže 
kostela. Věž tak dostává „nový kabát“. Zedníci 
začali natahovat novou omítku, která ještě do-
stane nový fasádní nátěr. V nejbližší době bude 
vyzdvižena na věž také opravená kopule neboli 
báně a kříž. Tím nám nastane zodpovědný úkol, 
uschovat do kopule, a tak předat dalším gene-
racím nějaký vzkaz vztahující se k naší době. Co 
jsme se rozhodli předat dalším generacím se do-
čtete v příštím čísle. 

V souvislosti s rekonstrukcí kostela je stále ak-
tivní veřejná sbírka, kdy byl zřízen transparent-
ní účet, na který je možno bezhotovostně přispí-
vat libovolné finanční částky. V současné době se 
již na účtu shromáždilo 70 tis. Kč. Všem dárcům 
patří velké díky. Pevně věříme, že to není konečný 
stav. I nadále je možno také přispívat v hotovosti 
do zapečetěných kasiček rozmístěných na veřej-
ně dostupných místech v obci. Sbírka bude pro-
bíhat až do konce měsíce října. 

Veškeré informace najdete na stránkách far-
nosti: www.farnostpalkovice.cz. 

Vyhodnocení veřejné sbírky bude zveřejněno 
také v Palkovických listech.

Ing. Tomáš Huďa

Oprava věže kostela sv. Jana křtitele
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sPOlečenská rubrIka

Říkáte si, jak čas letí,
životem se plavíte,
už jste spolu půl století,
zlatou svatbu slavíte.
Vaše láska, ať dále vzkvétá,
i po další společná léta.

Dne 11. září 2021 oslavili významné jubileum, 50 let výročí svatby, 
manželé Lumír a Miroslava Grossmanovi.
Do dalších let společného života přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti a rodinné pohody.

Gratulujeme Vám ke zlaté svatbě. Jste krásným příkladem skvělého manželství. Ať Vám slunce 
svítí na Vaší cestě i nadále!

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

Dne 20. srpna 2021 oslavili krásné výročí společného života,
smaragdovou svatbu, manželé Ladislav a Marie Kocichovi.

Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 55 let.
Tak jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí,
lásku, zdraví a štěstí Vám k výročí přejí.
Vše nejlepší k Vaší smaragdové svatbě.

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

Zlatá svatba manželů  
lumíra a miroslavy Grossmanových z Palkovic 

smaragdová svatba manželů  
ladislava a marie kocichových z Palkovic 
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A lesy stále šumí, které jste měli tolik rádi. 
Váš hlas se ztratil, úsměv vítr vzal … 
Stromy rostou a kytky stále voní, 
jen ten, kdo zažil, porozumí.

V srpnu jsme se rozloučili s panem Františkem Bílkem 
(1943), panem Františkem Širokým, oba z Palkovic 
a s panem Vladimírem Holišem z Myslíku.

Všem pozůstalým vyslovuje  
upřímnou soustrast redakční rada  

Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

čest a památka předsedovi tJ sokol Palkovice 

Sviť sluníčko zlatým světlem,
s láskou pohlaď zemi teplem,
pohlaď toho, kdo dnes slaví
a popřej mu štěstí, zdraví...

V měsíci srpnu oslavila své krásné životní jubileum paní 
Irena Kulová, 85 let, z Myslíku. 

V srpnu slavili své krásné narozeniny pan Hartmut Moškoř, 
92 let a paní Jarmila Zemanová, 92 let, oba z Palkovic. 

V měsíci září slavil své narozeniny pan Jaroslav Galia, 
85 let, z Myslíku.

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

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková, redakční rada  

Palkovických listů, rada a zastupitelstvo obce.

Jak ten čas letí přicházejí v naší sportovní organizaci také smutné události. Těmi 
nejsmutnějšími jsou události, při kterých ztrácíme úmrtím své členy.

Koncem letních prázdnin jsme přijali skutečnost, že zemřel náš dlouholetý spor-
tovec, oddílový i organizační činovník František Široký – předseda TJ Sokol  
Palkovice z období let 1989-1998.
Vzpomínky zůstanou. S úctou a poděkováním za dlouhodobý přínos pal-

kovickému sportu.
Jaroslav Čechmánek, předseda TJ Sokol Palkovice
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HOlky v akcI

šípkový sirup

šípkový džem

Už naše babičky věděly, že šípky jsou vzácné 
a mají blahodárné účinky na náš organismus. Na-
víc jsou plné vitamínu C, který naše imunita v tom-
to období nezbytně potřebuje. Takže běžte k šíp-
ku... a udělejte si vynikající šípkový sirup.

Suroviny:
• 1 kg šípků
• 1,5 kg cukru krystal (můžete dát méně a místo 

cukru přidat dle uvážení med)
• 1 l vody
• z 1 ks pomeranče vymačkanou šťávu
• z 1 ks citrónu vymačkanou šťávu

Postup:
Šípky opláchněte a rozdrťte, zalijte převařenou, 
vychladlou vodou a nechejte 24 hodin v chlad-
nu louhovat. Na druhý den přeceďte přes plá-
týnko a do výluhu přidejte cukr a šťávu z po-
meranče a citrónu, podle uvážení můžete přidat 
ještě med, aby to byla pořádná mňamka.  Ne-
chejte vše rozpustit, odstavte z vařiče a nechejte 
vychladnout. Pak už stačí nějaká pěkná sklenice, 
do které sirup přelijete a máte hotovo.

Můžete si přidávat do čaje nebo jen tak na lžič-
ku po ránu. 

Suroviny:
Na 3 sklenice po 300 ml:
• 600 g šípků zbavených okvětí
• 200 g cukru krupice
• šťáva z 1/2 citrónu

Postup:
Prvním krokem je si zajít na procházku a otrhat 
šípky, nesmí být moc měkké! Šípky je následně 
potřeba očistit. Tedy zbavit je okvětí a stopek. 
Poté šípky uvařte do měkka. Hladina vody by 
měla být lehce nad šípky. Následně tyčovým 
mixérem rozmixovat a vzniklou kaši scedit přes 
plastové síto, které má větší spáry, aby se kaše 
zbavila semínek a slupek. Vzniklou hmotu vařte 
asi 10 minut s cukrem na mírném ohni, a to za 
stálého míchání, aby se vám cukr zdola nepřipa-
loval. Až se cukr rozpustí, hrnec sundejte z plo-
týnky a přidejte citrónovou šťávu. Pak už jen 
zbývá džemem naplnit sklenice a nechat přes 
noc vystydnout víčkem dolů. 

Dobrou chuť a pevné zdraví přejí Holky v akci.
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Pátek 1. 10. 2021, 19.30 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyři-
cátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo 

aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč… 
Komedie / Česko / 2021 / 118 min / ČSFD 76 % / 12+

Neděle 3. 10. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Trollové: Světové turné
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, proto-
že tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, 
kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, 
žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, 
nebo Rockoví  Trollové.  Těm vládne  královna Bárbra,  která upřednostňuje nejen  trochu drsnější muziku, 
ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle 
už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým 
největším kamarádem Větvíkem vydává na hudby plnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, 

jak rockovou kolegyni zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy 
/ Muzikál / USA / 2020 / 91 min / ČSFD 56 % / přístupný

Pátek 8. 10. 2021, 19.30

Matky
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu 
se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má hezký 
zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté 
kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák 
David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil) bez peněz, 
prostě upracovaná a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvělého kluka (Ště-
pán Benoni), nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou…

Komedie / Česko / 2021 / 95 min / ČSFD 57 % / 12+

kInO PalkOvIce
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Neděle 10. 10. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Ainbo: Hrdinka pralesa
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však 
zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých “andělů 
strážných,” roztomilého a  legračního armandilla Dilla a obtloustlého tapíra Vacyho se Ainbo vydává na 
záchrannou misi  svého  ráje.  Podaří  se  jí  najít moudrou matku pralesa  želvu Motelo Mamu a  společně 
s ní zabránit blížící se katastrofě? Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa Ainbo na počest své 
maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Amazonie stejně  jako Ainbo. Své syny odmalička do 
pralesa vodila, vyprávěla jim kouzelné příběhy, a kladla jim na srdce, že Amazonii je třeba chránit, protože 

bez stromů nemůžeme žít.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Peru / Nizozemsko / 2020 /        85 min / 

ČSFD 47 % / přístupný

Pátek 15. 10. 2021, 19.30

Deníček moderního fotra
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Na-
taša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu 
lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na 
mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek 
času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalé-
zavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. 

Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…
Komedie / Česko / 2021 / 101 min / ČSFD 67 % / přístupný

Neděle 17. 10. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Červený střevíček a 7 statečných
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. 
Má to ale  jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a  ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla 
a čáry, aby je dostala nazpět. Jako by nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se 
jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení mrňousové 
dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se znovu stanou udatní princové Mer-
lin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, Kio. Jenže co je vlastně krása? Pochopí Sněhurka a jejích sedm statečných 

společníků, co krása doopravdy znamená?
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Rodinný / Romantický

Jižní Korea / 2019 / 92 min / ČSFD 62 % / přístupný
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Pátek 22. 10. 2021, 19.30

Cesta domů
Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí 
osudy všech stěžejních postav. V Cestě domů se v hlavních rolích vrátí Bolek Polívka a Eva Holubová jako 
zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodina přistěhovaná z města, Tomáš 
Vorel ml. a Lucie Šteflová jako revírník Ludva a jeho žena. Objeví se i Milan Šteindler v roli vypečeného před-
sedy myslivců nebo Dominika Elischerová, kterou lidé znají ze sociálních sítí jako Mínu. Starého a tradičního 
zemědělce Papoše začíná trápit stáří a skutečnost, že jeho syn Ludva nechce přebrat statek. Ludva chce totiž 
zůstat revírníkem v místním lese. Lesní správa chce ale prodat hájenku, kde bydlí. Jeho žena dráždí vesnici 
svým“ bio“ přístupem k životu a musí se vyrovnat s tím, že na pohledného Ludvu mají políčeno některé 
místní ženské. Tomáš, který se kdysi z města a z kanceláře na vesnici přesunul, je už se vsí pevně spjatý, 

pracuje jako dřevař v lese a rád si přihne, zatímco jeho žena pro zájemce meditace v přírodě.
Komedie / Romantický / Česko / 2021 / 92 min / ČSFD 61 % / 12+

Neděle 24. 10. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Křupaví mazlíčci
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc proměnit vás 
v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou ženu a malou dcerku. A pak 
to přijde, Owen zdědí  cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla být  šance na změnu, na dobrodružství 
a zábavu, na opravdový rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji krachu, nestíhá konkurenci obrovského 
zábavního řetězce, klauni, akrobati a další už jsou postarší a leccos je bolí. Tohle dědictví se zdá být spíš 
prokletím a pohromou, ale pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka Boba. Krabici s kouzelnými sušen-
kami, které mohou proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí 
akrobatické kousky – a pak se s pomocí sušenky znovu promění do lidské podoby. Nic jim nemůže zabránit 
v úspěchu a oživit zašlou slávu! Nebo ano? Je tady totiž ještě Horatio, zákeřný bratr strýčka Boba, který chce 

kouzelný cirkus jen pro sebe. A aby ho získal, je schopen udělat úplně cokoli.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný 

/ Fantasy / USA / Španělsko / 2017 / 105 min / ČSFD 49 % / přístupný

Pátek 29. 10. 2021

V zajetí 17.30
Mateřské lásce se nedá uniknout. Z bezpečného přístavu lásky se ale někdy může stát smrtící hrozba, mladá 
dívka Chloe o tom ví své. Je na vozíku a vyrůstá o samotě v úplné izolaci jen se svou milující maminkou. 
Jejich vztah a život se můžou zdát zvláštní, možná až zneklidňující, nikdo ale nemůže upřít mámě neko-
nečnou snahu chránit svou dceru, starat se o ni do roztrhání těla a pro její vlastní dobro ji mít stále pod do-
hledem. Chloe má řadu zdravotních problémů, potřebuje péči a s oddanou mámou tvoří sehranou dvojici. 
Když se v sedmnácti chystá na vysokou, začne objevovat tajemství, která jsou stále děsivější. Místo odpovědí 
na otázky se od mámy dočká jen dalších omezení. Chloe je připoutána ke svému vozíku, z ocelově pevného 
mateřského objetí musí ale za každou cenu utéct. Odpovědi jsou totiž strašnější, než si dovedla představit

Thriller / Horor / Mysteriózní / USA / 2020 / 90 min / ČSFD 67 % / 12+
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Pátek 29. 10. 2021

Maják 19.30
Spolužitie  vetrom  i  rokmi  ošľahaného a  prepitého námorníka  a  jeho nového neskúseného asistenta  sa 
začne prepadať do šialenstva a paranoje, zatiaľ čo nový asistent postupne odkrýva okolnosti záhadného 
osudu svojho predchodcu. Strhujúca kompozícia čiernobielej kamery v kombinácii s precíznou zvukovou 

réžiou utvárajú uhrančivú atmosféru, do ktorej sa spolu s postavami prepadnú i diváci.
Drama / Horor / Mysteriózní / USA / Kanada / 2019 /110 min / ČSFD 71 % 

Neviditelný 21.30
Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle 
majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se od ex partnerova 
právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobod-
ně nadechnout. Navíc je bohatá, protože bývalý přítel jí asi ve zvráceném gestu odkázal obrovský majetek. 
Tak proč je i dál tak neklidná? Proč má pořád nervy na pochodu? Proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže 
vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a důsledek? Existují jen dvě alternativy. Buď se Cecilia regulér-
ně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji 
o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo. Jenže jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který 

možná navíc existuje jen ve vaší hlavě?
Horor / Thriller / Sci-Fi / USA / 2020 / 125 min / ČSFD 72 % / 15+

Neděle 31. 10. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Hurá do džungle
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Mun-
ki a slonice Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu 
tohoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan! S sebou si přivezl překladové zařízení, díky kterému zvířata 
mohou mluvit. Malý fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem, krutým dobyvatelem vesmí-
ru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá talent na dobývání no-
vých světů. Stýská se mu po domově, se svou vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc. 
Munki, Chobotka a jejich zvířecí přátelé se rozhodnou spojit síly, aby malému dobyvateli pomohli dostat 
se k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí spoustu legrace a Fneep poznává, že kamarádství může 
být největší silou ve vesmíru… Hurá do džungle je okouzlující animované dobrodružství pro děti i rodiče.

Animovaný / Rodinný / Mauricius / 2020 / 89 min (Alternativní 84 min) / ČSFD 51 % / přístupný

Pátek 5. 11. 2021, 19.30 

Rodinu si nevybereš
Jednoho krásného letního rána se Morelovic rodina probudí s obrovským problémem. Jejich těla a duše prošly 
opravdu hodně zvláštní proměnou. Šestiletá holčička je najednou v těle svého táty, který je teď svým puber-
tálním synem a ten je zase v těle své starší sestry… Kdo je teď v těle matky? A kdo je v těle šestileté Chachy? 
Hlava vám to nebere? No, to ani jim. Jenže tímto to vše teprve začíná… A k tomu všemu ještě ta lama!

Komedie / Francie / 2020 / 92 min / ČSFD 68 % / 12+
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Neděle 7. 11. 2021, 17.30 (rodinné představení)

Gump – Pes, který naučil lidi žít
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde 
jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správ-
nému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, 
která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá 
dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak 
silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk 
v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném 
očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je 
ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh 

skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
Rodinný / Dobrodružný / Česko / 2021 / 92 min / ČSFD 64 % / přístupný

Pátek 12. 11. 2021, 19.30 

Ubal a zmiz
Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, 
která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bul-
harem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky. Dva policisté ze staré školy (Martin Hofmann 
a Leoš Noha) byli suspendováni. První z nich se chová jako psychopat a druhý je vyhořelý, takže když přijdou 
se žádostí o návrat do útvaru, jsou svým nadřízeným odmítnuti. Aby získali zpět svoji práci i čest, rozhodnou 
se na vlastní pěst pátrat po kufru plném vzácného zboží a rozhodně si při tom neberou servítky. André S. 
(Marek Lambora) je rocker. Ale má problém. Podepsal smlouvu, ve které se zavazuje k natočení třech popo-
vých alb pro teenagery. André se na veřejnosti tváří jako hvězda, jenže uvnitř šílí. Celý svůj byt, auto i slávu by 
vyměnil za jednu pořádnou rockerskou noc. A přesně to se mu splní, když si na letišti omylem vezme cizí kufr.

Komedie / Česko / 2021 / 99 min / ČSFD 62 % / 12+

Neděle 14. 11. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Super Mazlíčci
Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat 
o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to 
nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže 
bezstarostné dny právě končí. Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domo-
va udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat 
pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemo-
torným mopsem Walterem a domácím prasátkem Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, 
což z něj dělá naprostého dobráka. Tahle nesourodá partička se vydává po stopě záhady starostova pomatení. 
Musí se pokusit zachránit své domovy a snad i celé město. Animované rodinné dobrodružství Super mazlíčci 

napsal a režíroval Reinhard Klooss, který si malé i velké diváky získal už svým filmem Hurá do Afriky!
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Německo 

/ Čína / Velká Británie / 2019 / 93 min / ČSFD 36 % / přístupný
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Vstupné 50 Kč, na rodinné představení 30 Kč.

Pátek 19. 11. 2021, 19.30

Zbožňovaný
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk  (Jiří Bartoška)  jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným 
lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka 
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera 
Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova 
vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku 
do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje 
milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk 
teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná 

pohoda, kterou si plánoval...
Komedie / Drama / Česko / 2021 / 99 min / 12+ 

Neděle 21. 11. 2021, 17.00 (rodinné představení)

Pinocchio
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nej-
vzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružství. 
Jednoho dne  je podveden, unesen a honí ho bandité  tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – 
z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit 

si svůj sen stát se opravdickým klukem?
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / Itálie / Velká Británie 

/ Francie / 2019 / 125 min / ČSFD 57 % / přístupný

Pátek 26. 11. 2021, 19.30

Muž se zaječíma ušima
Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch 
v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich 
myšlenky… Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá 
přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední šance, 
jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy… Muž se zaječíma 
ušima je tragikomedií o muži, kterému se život převrátí vzhůru nohama ze dne na den, ale i vyprávěním 

o našich představách o životě a o tom, jak někdy mohou být mylné a zároveň smutné i komické.
Komedie / Slovensko / Česko / 2020 / 104 min / ČSFD 63 % / 12+
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POZvánky na akce
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V PALKOVICKÉM KINĚ
17:30 hodin     V ZAJETÍ    (ČSFD 67 %)
Thriller / Horor / Mysteriózní / USA / 2020 / 90 min / ČSFD 67% / 15+

Režie: Aneesh Chaganty Hrají: Sarah Paulson, Kiera Allen, Onalee Ames a další.

19:30 hodin     MAJÁK    (ČSFD 71 %)
Drama / Horor / Mysteriózní / USA, Kanada / 2019 / 110 min / ČSFD 71% / 15+

Režie: Robert Eggers Hrají: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman

21:30 hodin    NEVIDITELNÝ     (ČSFD 72 %)
Horor / Thriller / Sci-Fi / USA / 2020 / 125 min / ČSFD 72% / 15+

Režie: Leigh Whannell Hrají: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid a další.

Vstupné: 50 Kč na všechny filmy dohromady!
Kino i bufet bude otevřen 45 minut před představením.
Adresa kina: Palkovice 295, 739 41 Palkovice 
Provozovatel kina: Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice, 
IČ: 00297054, DIČ: CZ00297054  Změna programu vyhrazena.

Více informací na: www.palkovice.cz (rubrika Kino) a www.facebook.com/ObecPalkovice

V PALKOVICKÉM KINĚ

Obec Palkovice Vás zve na:

pátek 29. října 2021

Těšit se můžete na tyto horory a thrillery: 17:30 V ZAJETÍ 19:30 MAJÁK 21:30 NEVIDITELNÝ

Speciální hororové občerstvení!
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ve spolupráci s Obcí Palkovice Vás zve na:

v Restauraci pod Habešem

Můžete se těšit na:
Svatomartinské husí menu

Svatomartinská vína

v sobotu od 15:00 k tanci i poslechu zahraje živá hudba

Dětský koutek

od 11. 11. do 14. 11. 2021od 11. 11. do 14. 11. 2021od 11. 11. do 14. 11. 2021

Budeme se na Vás těšit od 11:00 – 22:00, v sobotu do 24:00
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TJ Sokol Palkovice 

oddíl kopané 

pořádá  

ve spolupráci ZŠ a MŠ Palkovice 

 

TRÉNINKOVÝ NÁBOR DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

Mladší přípravka děti ročníku 2013-2014 tréninky út-čt 15.00-16.30 

Starší přípravka děti ročníku 2011-2012 tréninky po-st 15.00-16.30 

Žáci mládež ročníku 2007-2010 tréninky út-čt 16.00-17.30 
 

PRVNÍ TRÉNINK PŘÍPRAVEK 
středa 22.9.2021 v 15.00 hodin 

fotbalové hřiště v Palkovicích 

 
Přijď si zasportovat a pobavit se s kamarády. Rádi Tě mezi námi přivítáme a budeme se těšit. 

 

Předseda oddílu kopané Josef Bílek   606 710 558 
Trenér starší přípravky Patrik Onderka   728 950 828 

Trenér mladší přípravky Jiří Cahel    731 828 526 
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN

InZerce
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Hledáme posily 
pro práci v chovu laboratorních hlodavců 

v Místku ulice Palkovická 
pro pracovní pozici: 

CHOVATEL, Operátor chovu 
 

Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná. Dochází zde k 

manipulaci s drobnými hlodavci. 

JSME SCHOPNI ZAUČIT V PODSTATĚ KOHOKOLIV Z 

JAKÉHOKOLIV OBORU 

 

Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech. Je možno 

domluvit individuální časy nástupů do práce v případě potřeby (dle 

dopravy, odvodu dětí do školky, ostatních zohlednitelných situací) 
 

Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni 

17.000-25.000 čistého 
 

Možné formy spolupráce:   

   Dohoda o pracovní činnosti 

   Částečný pracovní úvazek 

   Plný pracovní úvazek 

   Spolupráce na ŽL při specifickém druhu práce 

 

Místo výkonu práce:  (objekt bývalé drůbežárny – v areálu Technosvar adresa: Palkovická 320, 

Frýdek.Místek , Tel. 725 635 600 ( po-pá 8,30-16 hod) email: 602742224@seznam.cz 
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termínový kalendář

kino Palkovice

22. 10. Branný den – SKSC Myslík – 16.30

26. 10. Senior klub – zájezd do polských Chalupek

29. 10. Hororová noc – kulturní dům

30. 10. Divadelní představení „Dokonalá svatba“ (Divadelní spolek Metylovice) – kulturní dům 19.00

  2. 11. Farnost Palkovice – „dušičková“ pobožnost na hřbitově

  7. 11. Farnost Palkovice – výročí posvěcení kostela (krmáš)

10. 11. Senior klub – beseda s Miroslavem Lyskem: Poutní místa ostr.-op. diecéze – kinosál 16.00

13. 11. Krmášové posezení se svatomartinskou husou – Restaurace pod Habešem

29. 11. Beseda se Zdeňkem Troškou

  1. 10.   Prvok, Šampón, Tečka a Karel

  3. 10.  Trollové: Světové turné (rodinné představení)

  8. 10.   Matky

10. 10.   Ainbo: Hrdinka pralesa (rodinné představení)

15. 10.   Deníček moderního fotra

17. 10.   Červený střevíček a 7 statečných (rodinné představení)

22. 10.   Cesta domů

24. 10.   Křupaví mazlíčci (rodinné představení)

29. 10.   V zajetí   /   Maják    /    Neviditelný 

31.10.  Hurá do džungle (rodinné představení)

  5. 11.  Rodinu si nevybereš

  7. 11.  Gump – Pes, který naučil lidi žít (rodinné představení)

12. 11.  Ubal a zmiz

14. 11.  Super Mazlíčci (rodinné představení)

19. 11.  Zbožňovaný

21. 11.  Pinocchio (rodinné představení)

26. 11.  Muž se zaječíma ušima
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PrO DětI

Podzim 
List za listem létá lehce, 
vlaštovička zimu nechce. 
Poletí přes velkou louži, 

ať nám podzim pěkně slouží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybarvi ježečka a nakresli k němu 3 věci,                               
co bys mu dal k jídlu. 

 
  



6/2021

54

Spojovačka 
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taJenka

Dnes vám přínášíme tajenku přímo prezidentskou. Vaším úkolem je uhádnout 11 příjmení českých prezidentů, 
které vždy definovala nějaká méně známá skutečnost.

Znění tajenky (ve žlutých polích) zasílejte e-mailem na adresu: mmertová@palkovice.cz. Ze správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce, kterého odměníme tričkem.

1. Prezident, který  svou budoucí manželku Annu potkal v Paříži a který jí přesvědčil, aby se dobrovolně přejmeno-
vala na Hanu…

2. Prezident, který se „téměř přímo z vězení“ přestěhoval na Hrad, kde vystřídal svého věznitele…

3. Prezident, který při státní návštěve Brazílie během plavby a koupání v řece Amazonce vlivem silného proudu 
řeky svým hostitelům málem uplaval …

4. Prezident, který velmi rád četl už od školních let. Nabyté vědomosti a široký rozhled rád využíval k tomu, že ze 
svých znalostí zkoušel ostatní...

5. Prezident, který v rámci své mocenské páky korumpoval své podřízené za pomocí tučných prémií  (až 100 tis. 
korun) v pověstných modrých obálkách ...

6. Prezident, který  ačkoliv pocházel z vesnického rodu, nastoupil do prezidentského úřadu jako excelentní a uzná-
vaný právník …

7. Prezident, který ovládal  němčinu, angličtinu, latinu, francouštinu, jen s češtinou dlouho zápasil…

8. Prezident, který ačkoliv se narodil svobodné nezletilé matce, měl svůj původ po otci příbuzný s rodem Kenne-
dyových v Americe... 

9. Prezident, který se v našem kraji proslavil poněkud komickým slavnostním zapálením nedodělané vysoké pece... 

10. Prezident, který nechal ze své pracovny odnést a  spálit prvorepublikovou Masarykovou knihovnu, aby jí nahra-
dil sektorovým nábytkem...

11. Prezident, který než se stal prezidentem, strávil se svou ženou 8 let života na Podkarpatské Rusi, aby s odstupem 
časo toto období označil za nejlepší léta jejich života…

1. E

2. E

3. A

4.

5. T

6.

7. A

8. A

9. O

10.

11. B

Zpracováno podle knihy Jedenáct prezidentů.

Správná odpověď z minulého čísla je: pozpátku Obecní dožínky. 
Výhercem obecního trička je paní Iva Mičulková z Palkovic.
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3. A

4.

5. T

6.

7. A

8. A

9. O

10.

11. B
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Výhercem obecního trička je paní Iva Mičulková z Palkovic.
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Výhercem obecního trička je paní Iva Mičulková z Palkovic.
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