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Úvodní slovo redakční rady

Vážení spoluobčané obou 
částí naší obce, milí čtenáři 
Palkovických listů,  
přinášíme vám poslední letošní 
vydání. Dovolte mi několik slov 
jako shrnutí končícího roku.

Letošní rok byl opět úplně 
jiný než roky předchozí. Na za-
čátku jsme do něj vstupovali za 
poměrně velkých epidemiolo-
gických opatření. Ano, Covid-19 
se i letos stal naším „spoluob-
čanem“. Ostatně jako všude kolem nás. S velkou 
nadějí jsme vzhlíželi k tomu, že prolomíme jeho 
nadvládu nad našimi životy a začneme už ko-
nečně žít svobodně a normálně. Do jaké míry se 
nám to povedlo, záleží na úhlu pohledu každého 
z nás. Součástí každé svobody je i zodpovědnost. 
A možná právě ta zodpovědnost nebyla taková, 
aby podpořila naši svobodu. Nicméně určitě nemá 
smysl tento rok hodnotit v negativním světle. Za-
žili jsme spoustu pozitivních okamžiků.  Společně 
jsme dokázali, že si umíme i přes odlišné pohledy 
na věc vzájemně pomáhat, že pro klidný a spo-
kojený život svůj i svého okolí dokážeme udělat 
mnohdy hodně. V naší obci se život nezastavil. 
Přes veškerá omezení a vládní nařízení jsme budo-
vali a zvelebovali svá obydlí i naši vesnici, scházeli 
se ke společným duchovním, kulturním a sportov-
ním akcím, užívali si je naplno, prostě žili více či 
méně své každodenní životy. Co se týče budování 
a obnovy staveb a prostranství v obci můžeme 
říct, že se její tvář začíná postupně měnit. Nejen 
centrum obce začíná dostávat novou tvář. Ostatně 

budete moci si to prohlédnou 
na zajímavých pohlednicích 
obecního kalendáře. Opět 
jsme zvolili pohlednice, abyste 
měli možnost podělit se o krá-
sy míst, kde bydlíte se svými 
známými. Kalendář obdržíte 
buď společně s těmito listy, 
nebo samostatně, a to v nej-
bližší možné době. I letos je 
zdarma pro všechny předpla-
titele listů. Ti, kteří neodebírají 

listy, si mohou zakoupit kalendář v úředních ho-
dinách na obecním úřadě. Počet je však ome-
zen. Stejně tak i všichni, kteří mají zájem pravi-
delně dostávat Palkovické listy do svých schrá-
nek, si je mohou předplatit na obecním úřadě.                                                                                                                        
Redakční rada PL se snažila po celý rok přinášet 
vám aktuální informace o dění v naší obci a jejím 
okolí a zároveň vás třeba i trochu pobavit. Právě 
proto jsme zavedli luštitelskou rubriku pro sou-
těživé a také tvořivou rubriku pro naše nejmladší 
„čtenáře“. Aby si i oni našli trochu té zábavy. Bu-
deme se v tom snažit pokračovat i v roce příštím. 
Jsme moc rádi za vaše články a náměty, se který-
mi se podílíte na vydávání listů společně s námi 
a přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále. Chtěl 
bych touto cestou moc poděkovat všem členům 
redakční rady za jejich práci.

Milí spoluobčané, přejeme vám klidné 
a spokojené prožití doby vánoční, pevné 
zdraví a pozitivní mysl v roce 2022. Kéž by se 
„covid“ stal jeho minulostí.

 Jménem redakční rady Ing. Tomáš Huďa  
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Vážení Palkovjané a Myslíkovjané, 
rok 2021 uběhl skoro rychleji, než když se řekne 

koronavirus.  Vyměnilo se pár ministrů zdravotnic-
tví a my jsme zase tam, kde jsme byli. Je to trošku 
trápení. V kombinaci s neskutečným selháváním 
státu a jeho Energetického regulačního úřadu při 
řešení energetické krize, kdy se mnozí z nás do-
stali do strašné situace při odběru elektrické ener-
gie a plynu, tak ten rok opravdu nebyl moc veselý. 
Víte, že nejsem zvyklý si stěžovat a komentovat 
vysokou politiku, ale umělé navyšování cen všeho 
mě upřímně rozčiluje. 

Milí spoluobčané, určitě jste si všimli, že jsme 
začali budovat nový obecní úřad. Myslím, že už 
jsem to někde zmiňoval, ale znovu chci připome-
nout, že obec Palkovice nikdy svůj obecní úřad 
neměla. Úřad jako takový, vždy sídlil někde v sou-
kromí u zrovna sloužícího starosty, v nájmu nebo 
v nějakém provizóriu. Obecní úřad, který si mnozí 
z vás pamatují sídlící v bývalé budově Zeměděl-
ského družstva Palkovice byl odkoupen obcí na 
začátku devadesátých let. Mnozí z nás jsme cítili, 
že budova je to reprezentativní, multifunkční, ale 
v centru obce úplně není. 

Už od začátku osmdesátých let vedení obce 
chystalo studii centra. V té době bylo rozhodnu-
to, že centrum se bude budovat mezi kostelem 
a tělocvičnou. Dlouhých 30 let pak tato myšlen-
ka ležela v archivu obecního úřadu. Před víc jak 
deseti lety jsme tuto vizi oprášili a snažíme se ji 
dotáhnout do konce. Několik budov v centru 
obce jsme již zrekonstruovali a v současné chvíli 
začínáme stavět nový obecní úřad, který vyroste 
na základech bývalého Domu služeb. Snažíme 
se, aby obecní úřad byl reprezentativní, funkční, 
a aby to nebyl jen úřad, ale aby zde bylo i místo 
pro lékařky, lékárnu a drobné občerstvení. Věřím, 
že Palkovice s Myslíkem si důstojný úřad zaslouží. 
Škoda jen, že před šesti lety jsme se jako vedení 
obce nechali zastrašit a úřad již tehdy intenzivně 
neprosazovali. Postavili bychom ho určitě o 30 % 
levněji než v této chvíli. 

Milí Palkovjané a Myslíkovjané, 
do roku 2022 vám přeji hlavně zdraví. Věřím, že 

to bude rok, kdy zvítězíme nad koronavirem a svět 
se aspoň trošku vrátí do starých kolejí. Přeji vám 
také krásné Vánoce. .

Váš starosta Radim Bača

Obecní ÚřaD a ZastuPitelstVO

slovo starosty
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Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
právě jste dostali do svých schránek poslední 

číslo Palkovických listů v letošním roce. Vzhledem 
k tomu, že v době psaní tohoto úvodního slova 
chybí do konce roku ještě měsíc a půl, ponechám 
bilancování letošního roku na první vydání v no-
vém roce a dnes se zde budu věnovat několika 
aktuálním tématům.

Po letním optimismu a naději, že život bez 
protivirových opatření je již blízko, nás během 
podzimu postihla další vlna onemocnění. O tom, 
jak závažné onemocnění to je, zde nebudu psát 
a ponechám to na úsudku a svědomí každého 
z Vás. Chtěl jsem zde ale napsat o své určité ske-
psi ohledně kulturního a společenského života 
a akcí, které se k nim váží. Během podzimu jsme 
již naplno chtěli rozjet promítání v kině, pořá-
dat pravidelné i nepravidelné akce, zkrátka jsme 
již byli připraveni na „normální“ průběh. I když 
v podstatě nic není zakázáno, přítomnost one-
mocnění COVID 19 a opatření na něj navázané 
vytváří situaci, kdy řada z Vás bohužel nemůže 
nebo nemá chuť se těchto akcí účastnit. Proto 
je na místě otázka, zda i přesto má smysl vše 
nyní organizovat nebo raději počkat na dobu, 
kdy bude vše v pořádku. Abychom nepodléhali 
skepsi, rozhodli jsme se jít spíše první cestou. Od 
října začal opět pravidelný provoz kina, kde jsme 
se snažili vybrat ty nejatraktivnější dostupné ti-
tuly. I přes relativně pěknou návštěvnost je však 
počet návštěvníků menší, než tomu bývalo dříve. 
Neházíme flintu do žita, a i na další období při-
nášíme výběr těch nejlepších dostupných filmů, 
přičemž až na jednu výjimku se jedná o pěkné 
a dobře obsazené české filmy a komedie. Tak-
též v rámci nedělních rodinných představení 
se snažíme nabízet úspěšné animované filmy 
v kombinaci s dalšími příběhy, které sice nejsou 
příliš známé, ale děti i rodiče by mohly zaujmout. 
Proto neváhejte naše kino navštívit a užít si pá-
teční český film nebo nedělní rodinné předsta-
vení. O občerstvení je postaráno v bufetu v kině. 
Obdobně jako o kině přemýšlíme o dalších kul-
turních a společenských akcích. Na konec října 
bylo naplánováno divadelní představení, které 
se bohužel ze zdravotních důvodů na straně 
jednoho z účinkujících nekonalo. Vstupenky na 
toto divadelní představení zůstávají v platnosti 
na nový termín v příštím roce. Pokud byste je ale 

chtěli vrátit, můžete tak učinit na pokladně OÚ 
v úřední hodiny. S plným nasazením jsme se také 
pustili do přípravy Předvánočního jarmarku v so-
botu 4. prosince. Tentokrát jsme chtěli uspořádat 
jarmark delší, se začátkem již ve 14 hodin. Byl 
připraven bohatý kulturní i doprovodný program 
s řadou novinek. Bonusem mělo být promítání 
životopisného dokumentu o Karlu Gottovi KA-
REL. Bohužel z důvodu koronavirových opatření 
musíme konání jarmarku zrušit. Ale o film KA-
REL nepřijdete. Ten budeme promítat v neděli 
5. 12. 2021 od 17.00.

Taktéž již chystáme obecní ples na sobotu 
26. února, který by měl být v duchu plesů v opeře. 

Kromě kulturních akcí bych se zde rád věno-
val i naší aktuálně největší investiční akci, kterou je 
přestavba domu služeb na obecní úřad a dům pro 
lékaře. Po dlouhé přípravě a prodlení během vý-
běrového řízení začala stavba v polovině října de-
moličními pracemi. V době psaní tohoto článku je 
vše již zbouráno a zůstávají pouze obvodové zá-
klady a ústředna Cetin. Vše ostatní šlo pryč, i když 
původně se počítalo s částečným zachováním ob-
vodových zdí. Přestože původní stavba byla stará 
cca 35 let, nebyla tak kvalitně provedena, jak se 
původně očekávalo. Zejména věnec stavby byl 
ve velmi špatném stavu a místy byl beton více či 
méně nahrazen molitanem. Proto na základě do-
poručení statika bylo rozhodnuto i o odstranění 
těchto obvodových zdí, které budou nahrazeny 
novou vyzdívkou, to vše se podařilo vyjednat s mi-
nimálním dopadem do rozpočtu stavby. Během 
listopadu začnou také zemní práce tak, aby do 

slovo místostarosty
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konce roku byly hotovy. Pevně doufáme, že zima 
nebude příliš velká, a že stavba bude moci probí-
hat i během zimy dále nad zemí tak, aby v říjnu 
2022 bylo vše hotovo. 

Vedle stavby nového OÚ pokračuje také úprava 
veřejného prostranství za prodejnou potravin, kde 
se již na jaře můžete těšit na první část malého par-
ku s lavičkou a místem k odpočinku. Dále během 
podzimu provádíme nápravu ne příliš zdařené vý-
sadby alejí, které v roce 2016 realizovalo Povodí 
Odry a dále se o stromy příliš nestaralo. Proto mu-
síme část stromů nahradit, aby aleje byly tak pěk-
né, jako jsou ty vysazené později přímo obcí (např. 
alej směrem na Kúty či alej nad dětským hřištěm). 
V polovině listopadu jsme měli také významnou 
návštěvu pana profesora Miroslava Vosátky pů-
sobícího v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. 

Ten spolu se svým kolegou provedl v obci inova-
tivní ošetření významných stromů v podobě injek-
táže posilujících látek přímo ke kořenům v lokalitě 
Švehlovy aleje, u zastávky centrum, před školou, 
na soutoku a nový doubek v lokalitě „u lipky“. Po 
tomto zásahu by stromy měly celkově posílit, lépe 
čelit suchu či znečištění ovzduší a také snad by 
měly více odolávat jmelí. Celá akce se stromy byla 
pojata jako pokus, kdy několik kontrolních stromů 
nebylo takto ošetřeno a v dalších letech budeme 
moci pozorovat, jak moc tento inovativní přístup 
byl účinný.

Na závěr svého úvodního slova bych Vám všem 
chtěl popřát radostné Vánoce a snad úspěšnější 
a pozitivnější rok 2022, než byl ten současný.

Ing. David Kula, Ph.D., MBA – místostarosta
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OBEC - MĚSTO Palkovice - sudé čtvrtky
LEDEN 13 27
ÚNOR 10 24
BŘEZEN 10 24
DUBEN 7 21
KVĚTEN 5 19
ČERVEN 2 16 30
ČERVENEC 14 28
SRPEN 11 25
ZÁŘÍ 8 22
ŘÍJEN 6 20
LISTOPAD 3 17
PROSINEC 1 15 29

infOrmace PrO Občany

rozpis svozu komunálního 
odpadu v roce 2022 

Obec Palkovice připravuje  
na 1. ledna 2022 tradiční  

novoroční výstup na Kubánkov. 

Vše se ale bude odvíjet  
od koronavirové situace.  

Sledujte proto webové stránky obce, 
obecní facebook a vývěsní skříňky, 
kde se dozvíte aktuální informace.

Oprava cest
Počátkem roku zveřejněná výzva, kterou jsme 

žádali spoluobčany k zmapování poškozených 
„obecních silnic“ v okolí svých domovů, byla na 
jaře předána vedení obce. Cílem bylo zabránit je-
jich dalšímu poškození a vzniku případných škod 
účastníkům silničního provozu. V průběhu letních 
měsíců byly některé zjištěné závady označeny 

dopravním značením, u některých musela pro-
běhnout úprava ve spojitosti s inženýrskými sítě-
mi a následně byly zapraveny správci sítí. Většinu 
poškozených částí vozovky opravila najatá firma 
v měsíci listopadu formou zástřiku k opravě a udr-
žitelnosti její sjízdnosti. 

Děkujeme veřejnosti za zájem a spolupráci.

informace dopravní komise obce 

novoroční výstup 
na Kubánkov 
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stanovení vodorovného dopravního značení u Kina 
Navržená úprava vodorovného značení s cílem 

zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu 
a obyvatel okolních domů „dostala zelenou“.

Za posledních pár let došlo právě v tomto úseku 
k pěti dopravním nehodám, které si naštěstí vyžáda-
ly jen škody na majetku. Věříme, že navržená úpra-
va napomůže k upozornění řidičů na možná rizika 
s nutností ubrat na rychlosti v obou směrech jízdy. 

Více jak rok od záměru a po několika měsíč-
ních administrativních průtazích a schvalovacích 
požadavcích, již nic nebrání tomu, aby se jeden 
z dalších úseků silnic naší obce stal bezpečnější. 
Samotné provedení a umístění vodorovného do-
pravního značení bude realizováno podle návrhu 
na základě požadavku obce správou a údržbou 
silnic.  
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beskydské centrum duševního zdraví 

umístění zpomalovacích prvků “stará cesta“ 
Z výsledku provedeného měření projíždějících 

vozidel je zcela zřejmé, že řidiči nerespektují nejvý-
še povolenou 30 km rychlost upravenou umístěným 
dopravním značením. 

V současné době probíhají jednání s vlastníky 
domů v okolí této cesty se snahou nalézt vhodné 
místo pro umístění těchto zpomalovacích prvků, kte-
ré jsou nezbytné k samotné realizaci včetně dalších 
technických podmínek – nasvětlení. 

A právě toto je největším problémem. U míst, kde 
by to mělo své opodstatnění i po technické stránce 
narážíme na „nesouhlas sousedících obyvatel s oba-
vou ze zvýšeného hluku a obav o vznik škod na ma-
jetku“.  

Pokud se nepodaří nalézt řešení, shody a sou-
hlasu s vlastníky sousedících pozemků, je možné, že 
k realizaci vůbec nedojde. A tak budou muset dotče-
ní přijmou skutečnost, že obec snahu k řešení měla, 
ale vzhledem k neústupnosti, opatření upravující si-
tuaci nevzniknou.

Mgr. Petr Gřes, Dopravní komise  ilustrační foto
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Cítíme, že nám bere energii stálé vysvětlování, zá-
kazy, příkazy, křik…
Nejde to tak, jak bychom si to představovali, a při-
tom je máme tak rádi! 
Co s tím?
• Pojďte s námi získat nové podněty, podporu, 

způsoby, inspiraci
• Pojďte se s námi naučit mluvit tak, aby nás děti 

poslouchaly
• Pojďte se s námi naučit naslouchat tak, aby děti 

s námi mluvily

Nabízíme interaktivní setkávání
Rodičovské skupiny pro posílení osobních 
a rodičovských kompetencí
kurz vytvořený na základě individuální psycholo-
gie Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikurse. Možnost 

přijít se svým výchovným problémem, nahlédnout 
do výchovných stylů, sourozeneckých konstelací, 
zjistit, proč děti „zlobí“, jak funguje v našem životě 
podpora a povzbuzení, jak sdělovat, abychom byli 
slyšeni. Možnost se zastavit, načerpat, sdílet.
Setkání budou probíhat v Palkovicích vždy v úte-
rý od 18. 1. 2022 do 15. 3. 2022 od 17.00 – 21.30 
hodin v Klubovně hasičské zbrojnice.
Přihlásit se můžete na izajickova@prorodiny.cz, tel 
777 313 141
Kurz je pořádán v rámci projektu KOMPETENCE 
PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II 
pro účastníky zdarma.
Kapacita míst je omezena, proto s přihlášením ne-
otálejte!

Ing. Jana Kotásková

někdy už býváme jako rodiče z výchovy unaveni 
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„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik 
věcí. Když jsem si šla vyzvednout ozdobu na stě-
nu u její autorky, zjistila jsem, že je to má sou-
sedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka 
se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby 
metodou Macrame. Byl to její první výtvor a měla 
obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc 
jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat 
doma s rodinou,“ vzpomíná Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla 
nakoupit dárky pod stromeček na Vánočním Tr-
žišti radosti. Veškeré peníze, které se zde vyberou 
totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho 
pacientům. Díky těmto finančním příspěvkům 
mohou umírající strávit své poslední chvíle doma 
mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jednodu-
še. Zapojit se může každý hned dvěma způsoby. 

Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit, nabíd-
nout své služby jako například kurz šití nebo vý-
měnu pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii 
se rozhodně meze nekladou. V minulém roce bylo 
mimo jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. 
Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce 
Galajdové na mhondrasek2004@gmail.com nebo 
777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro ra-
dost sobě nebo svým blízkým, a tím pomoct li-
dem na konci jejich života. Celá částka je darem 
pro Mobilní hospic Ondrášek. 
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.
trzisteradosti.cz. 
Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, 
který má smysl a splňte tak nevyléčitelně ne-
mocným poslední přání.

Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek

Výměna poničeného vodoměru se domácnostem 
prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy 
dorazily noční a ranní mrazy, a proveďme potřeb-
ná opatření!
Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je 
potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, 
aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování 
jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vo-
doměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, 
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít 
je možné například polystyren nebo minerální izo-
lační vatu – nikoliv ale skelnou.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, cha-
ty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné 
zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru 
účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. 
Je potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý 
vzduch pronikat k vodoměru například sklepním 
oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo 
pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se 
musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. 
Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolač-
ním materiálem.
K poškození vodoměru může dojít také v přípa-
dě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci 
včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou 

– například horkovzdušnou pistolí nebo otevře-
ným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede 
k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné 
ho vyměnit. Poškození plastových částí zařízení 
vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. 
Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně 
vyhněme, přinesou vždy víc škody než užitku.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní 
přípojku. Základním faktorem je to, aby byla do-
držena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se do-
poručuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, 
ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritic-
kým místem jsou zde místa venkovních uzavíra-
cích armatur, místa se sníženým krytím (například 
přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím 
dešťových kanalizací.
Za zabezpečení vodoměru odpovídá odběra-
tel, od něhož v případě poškození zařízení bude 
SmVaK při výměně požadovat náhradu škody. Její 
výše se bude odvíjet od aktuální prodejní ceny da-
ného typu vodoměru a času potřebného pro jeho 
montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.

Mgr. Marek Síbrt, 
Mluvčí Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s.

lidé darují lidem

Zima se blíží. Zabezpečme vodoměry před mrazem! 
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ZáKlaDní a mateřsKá šKOla PalKOVice

První říjnový týden letošního roku je věnován 
čtenářství. I naše škola se zapojila do celorepub-
likového projektu Celé Česko čte dětem, který si 
klade za cíl prohloubit pevné vazby mezi lidmi – 
jak v rodinách, tak i mezi kamarády a spolužáky 
– a to formou společného předčítání. 

Na stránkách akce (https://celeceskoctedetem.
cz/ ) se dočteme, že: „Pravidelné předčítání dětem 
má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionál-
ního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představi-
vost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto 
mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti 
si!“, ale „Pojď, budu ti číst“. Stačí 20 minut 
denně. Každý den.“

Proto se i žáci druhého stupně pustili smě-
le do přípravy. Vybrali si knihu vhodnou pro 
žáky prvního stupně, připravili k ní pracovní list 

s různorodými úkoly (otázky na pochopení textu, 
křížovky, doplňovačky, omalovánky či kresba scé-
ny z příběhu atd.) a přišli za mladšími spolužáky. 

Prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci i páťáci už je 
netrpělivě očekávali a společně se v malých sku-
pinkách pustili do práce. Někdo u práce seděl 
v lavici, jiní odpočívali na koberci nebo se usadi-
li na křesílkách na chodbě. Každý prostě našel tu 
ideální pozici, ve které se mu dobře posloucha-
lo. Na závěr hodiny na oplátku prvostupňoví žáci 
přečetli kousek i těm starším a pak už zbyl jen čas 
pro sdílení společného čtenářského zážitku nebo 
povídání o životě. 

Chci moc poděkovat všem zúčastněným žákům 
i paním učitelkám za hladký průběh akce. Pevně 
věřím, že to byl užitečně a příjemně využitý čas.

Ivana Zemanová

Ve středu 13. 10. se žáci VII.B měli možnost 
zúčastnit terénní exkurze s panem Martinem Hla-
váčem, jejímž cílem bylo dětem přiblížit jednot-
livá rybí pásma, druhy ryb, se kterými se v nich 
mohou setkat a seznámit je s rozmnožováním 
pstruha duhového na pstružovských líhních. Vý-
ukový program začal na břehu řeky Ostravice, kde 
žáci viděli rozdíly mezi jednotlivými rybími pás-
my a seznámili se s druhy ryb, které jsou pro ně 

celé česko čte dětem 

Za pstruhem duhovým na pstružovské líhně 
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V úterý 21. září jsme brzy ráno celá třída čekali 
se svými koly před tělocvičnou na příjezd autobu-
su. Byli jsme velmi ospalí a zmrzlí, ale na kurz jsme 
se těšili. Po chvíli jsme uviděli dvě světla, která se 
k nám přibližovala, byl to náš autobus. Naložili 
jsme svá kola, zavazadla a ujížděli na jižní Moravu 
směr Lednicko-valtický areál. V Lednici jsme na-
vštívili zámek, zámecký skleník s palmami a zá-
mecký park, kterým jsme se dostali k Minaretu. 
Loďkou jsme se z přístaviště u Minaretu přesunuli 
k Janovu hradu, kde jsme si zahráli hru Na náho-
du. Měli jsme štěstí, po celý den svítilo sluníčko. 
Večer jsme dorazili do Dolních Věstonic, kde jsme 
se ubytovali. Po večeři v blízké restauraci jsme měli 
chvíli volno, povídali si, pak nastala večerka. 

Další den nás čekala cyklistika. Ráno ale nebylo 
vůbec tak hezky jako minulý den, proto jsme se po 
snídani věnovali nejdříve uzlování. Asi po hodině 
přestalo pršet. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – 
první skupina jela okruh přes Horní Věstonice, Mi-
kulov, Bulhary a zpět. Cesta byla dlouhá a v deš-
ti, který se během cesty znovu objevil, poměrně 
náročná. Přijeli jsme zmoklí a unavení. Lehli jsme 

si pod peřiny a odpočívali. Druhá skupina se pro-
jela kolem vodní nádrže Nové Mlýny, zmokli až 
v závěru. Večer jsme šli opět do stejné restaurace 
jako minulý den, po večeři jsme pak v ubytovně ve 
skupinách soutěžili v luštění šifer.  

Třetí den jsme si po snídani sbalili věci a vyra-
zili na výlet do CHKO Pálava. Vyšli jsme od na-
šeho ubytování a vydali se směrem ke zřícenině 
hradu Děvičky, kde jsme měli chvilku na prohlídku 
a rozhlédnutí po okolní krajině. Bylo pěkně vidět 
na celou vodní nádrž Nové Mlýny. Posvačili jsme 
a někteří z nás si zde udělali pár fotografií. Poté 
jsme se vydali dál na Sirotčí hrádek, nacházející 
se v obci Klentnice a na Stolovou horu. Sešli jsme 
po turistické značce dolů k cestě a počkali na náš 
autobus, který nás odvezl do Mikulova. Tam jsme 
měli rozchod – zašli jsme si na oběd, nakoupit sva-
činu na další den, někteří si sedli na lavičku na ná-
městí a odpočívali, jiní se šli podívat do zámecké 
zahrady. Pak jsme se vraceli zpět do Věstonic. Po 
večeři jsme trávili čas aktivitami na školní zahradě 
a později hráli logické hry v jídelně ubytovny. Po 
večerní hygieně jsme si ještě před usnutím poví-

dali na pokojích.  
V pátek ráno jsme si sbalili věci, naložili 

je do autobusu a rozdělili jsme se opět na 
dvě skupiny. Vyjeli jsme na kolech každý 
svým směrem a potkali se zase v Ledni-
ci. Tam na nás čekal autobus s přívěsem, 
do kterého jsme kola naložili. Měli jsme 
rozchod na oběd a ve 13.00 jsme už od-
jížděli unavení, ale spokojení, zpět domů.  

Štěpán Zeman,  
Zuzana Jursová a Viktorie Krčová 

cykloturistický kurz – Dolní Věstonice očima 9. a 

typické. Následně jsme se přemístili proti proudu 
řeky Čeladenky na Pstruží, kde na líhních program 
pokračoval ukázkou krmení ryb, ukázkou krmení 
generačních ryb, nakonec se žáci měli možnost 
zblízka podívat na pstruha duhového a pohladit si 
jej. Třešničkou na pomyslném dortu byla ukázka 
rybářských prutů a následného rybolovu.

I když nám počasí příliš nepřálo, celý program 
hodnotím velmi pozitivně a těším se na další spo-
lupráci s panem Hlaváčem.

Mgr. Pavel Tomalík
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Kultura a sPOlečensKý žiVOt

Dne 30. října 2021 se mělo uskutečnit divadelní představení Dokonalá svatba, to však mu-
selo být ze zdravotních důvodů na poslední chvíli zrušeno. Za toto zrušení a případné komplikace 
se velmi omlouváme. Vstupenky však zůstávají v platnosti na nový termín, který zatím není 
znám. Pokud byste chtěli vstupenky vrátit, může tak učinit na pokladně OÚ vždy v pondělí a stře-
du v čase 7.00 – 11.00 a 12.00 -17.00.

Divadelní představení Dokonalá svatba

Patnáct let pracoval na šachtě, folklor v sobě 
ale nezapřel. Jak sám uváděl hudba byla jeho 
láska. Ze samouka se stal mistr, na cimbál vyučo-
val, a nakonec jej i vyráběl. Jeho umění však ne-
zanikne. Firma Holak bude i nadále pokračovat.

Na Myslíku se cimbály vyrábí od roku 1992. 
Vyváží se do různých zemích v zahraničí a do 
všech koutů České republiky. Tento tradiční ná-
stroj patří k těm nejstarším vůbec. O jeho dlou-
holeté existenci nás přesvědčuje i starodávné 
ikonografické zobrazení v Santiagu de Com-
postela dochováno z roku 1184. Jeden se podle 
výrobce zhotoví minimálně za 400 hodin. Vyhlá-
šená firma Holak funguje na Myslíku už 29 let 
a nemůže za to nikdo jiný než Vladimír Holiš. 
Pojďme si připomenout jeho památku a pár  
zajímavosti z jeho života.

Narodil se v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
se zrodila jeho láska k hudbě. Již do svých devíti 
let chodil do souboru Malý Radhošť, kde tančil 
a zpíval. Jak uvedl pro periodikum E15.cz, přiže-
nil se do Kozlovic, kde se zakládala cimbálová 
muzika, byl zrovna jediný cimbalista široko da-
leko, uměl však pouze šest akordů. V hraní na 
cimbál byl v podstatě samouk, avšak později vy-
studoval i lidovou konzervatoř. Sedm let vyučo-
val v Kozlovicích nové cimbalisty. Hraní na tento 
nástroj, podle jeho slov, vyžaduje hlavně přes-
nost. Po 25 letech hraní s Valašským vojvodou 
byl schopen cimbál sám i opravit. Když pak po 
patnácti letech odešel ze šachty do invalidního 
důchodu, tak se pokusil cimbál i sestrojit. A jak 
jistě tušíte, to se mu povedlo a při rušení hasičské 
zbrojnice na Myslíku měl před sebou jedinečnou 
možnost zřídit si zde dílnu.

Vladimír Holiš tak spolu se svými dvěma spo-
lečníky začali vyrábět cimbály pro národopisné 
soubory a lidové školy umění. Dodávali tak napří-
klad na Myjavu na Slovensko, do Strážnice, Břec-
lavi, také pro hudební soubory do Kroměříže, Os-
travy a Prahy. Na nástroje firmy Holak se hraje na 
konzervatoři v Ostravě. Cimbály z Myslíku putují 
i do Maďarska, Francie, Moldávie nebo Holand-
ska a jeden stolní se nachází i v San Francisku. 
Za rok se v dílně zhotoví sedm až osm cimbá-
lů. Může se to zdát jako malý počet, ale práce 
je to vskutku složitá a nedá se nijak urychlit. Jak 
již bylo zmíněno výše, jeden cimbál vyjde až na 
400 hodin. Podle výrobcových slov to není práce 
na osm hodin denně, s prací se v dílně začíná 
v šest ráno a končí se večer.

Na Myslíku se cimbály nejen vyrábí, ale i ladí 
a opravují. Například v roce 2017 ladil Vladimír 
Holiš cimbály pro meziříčský Cimbálfest. Celý 
proces výroby je inspirovaný systémem Bohak. 
Nové nástroje ale upravují i podle přání zákaz-
níků do různých tónových rozsazení. Vše probíhá 
za použití tradičních materiálů. Deník.cz uvádí, 
že hlavním materiálem pro výrobu je rezonanční 
dřevo z Beskyd, především z Bílé. 

Vladimír Holiš zemřel ve věku 64 let v srpnu 
letošního roku. Jeho cimbály však budou hrát dál 
a svým dokonalým zpracováním oslavovat svého 
zhotovitele.
https://fm.denik.cz/zpravy_region/palkovicke-
cimbaly-putuji-do-usa20080729.html
http://www.holak.cz/
https://www.e15.cz/magazin/byvaly-havir-dnes
-stavi-cimbaly-853152

Marie Kurečková

Dědictví Vladimíra Holiše
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S příchodem podzimu se opět zhoršila celková 
zdravotní situace, ale to nám nezabránilo zúčastnit 
se ve středu 20. října vědomostní soutěže, pořá-
dané Krajskou radou seniorů Moravskoslezského 
kraje ve Stříteži. Do Senior kvízu 2021 jsme vyslali 
dvě tříčlenná družstva, která odpovídala na 10 otá-
zek v 10 oblastech: Co je to? Česká příroda, Inte-
ligenční kvocient (IQ), Informační technologie (IT), 
Medicína, UNESCO, Všehochuť, Zeměpis světa, 
Olympijské hry a Moravskoslezský kraj. Na každé 
téma byl vymezen čas 10 minut, ve kterém jsme se 
museli rozhodnout pro správnou odpověď ze tří 
nabízených možností, abychom dosáhli maximál-
ního počtu 100 bodů celkem. Soutěže se zúčastni-
lo 21 družstev a ti nejlepší získali pouze 68 bodů. 
Naše první družstvo se s 64 body umístilo na pěk-
ném 4. místě a jako jediné odpovědělo na 10 bodů 
ve dvou oblastech. 

Druhé družstvo se s 48 body umístilo někde 
uprostřed startovního pole.

Další akcí v měsíci říjnu byl tradiční předdušičko-
vý nákupní zájezd do Polska v úterý 26. října. Zajeli 
jsme tentokrát přes Chalupki do Zabełkówa, kde 
nás hned vedle parkoviště čekala spousta stánků 
s všemožným sortimentem od potravin přes dro-
gerii, oblečení, květiny, cukrovinky, ovoce, zeleninu, 

nábytek, bytový textil až po průmyslové zboží. Vše 
bylo pěkně pohromadě a všech 20 účastníků bylo 
s touto změnou proti Polskému Těšínu velmi spoko-
jeno. V příštím roce uvažujeme ale s posunutím na 
čtvrtek, kdy je nabídka obvykle ještě širší. 

Ve středu 10. listopadu jsme se v zasedací 
místnosti Obecního úřadu sešli na besedě s Ing. 
Miroslavem Lyskem na téma „Poutní místa Ost-
ravsko-opavské diecéze“. Poutavý výklad pozorně 
sledovalo pouze 13 velmi spokojených poslucha-
čů, kteří se dověděli řadu zajímavostí o těchto 
místech i jejich okolí a nezapomněl ani na naše 
Myslíkovské Lurdy. Tato akce, podobně jako oba 
letošní zájezdy, byla finančně podpořena z roz-
počtu Moravskoslezského kraje.

a co nás čeká?
Pokud nám to zdravotní situace dovolí, sejde-

me se (v rouškách) ve středu 8. prosince na před-
vánočním posezení s jubilanty (slavícími v tomto 
a předešlém roce 70. a 75. narozeniny), které tra-
dičně zve Obecní úřad. Potom se „uložíme k zim-
nímu spánku“, abychom svou činnost obnovili 
v únoru členskou schůzí.

společenská rubrika
V měsíci prosinci se dožívají svých krásných ži-

votních jubileí paní Libuše Bálková, Bedřiška Ka-
hánková a Marie Prašivková a pan Zdeněk Hala-
ta, všichni z Palkovic. A v lednu příštího roku paní 
Marie Bujnochová, Jindřiška Ondračková a Lud-
mila Ondrušáková, opět všechny z Palkovic. Pře-
jeme jim pevné a stabilní zdraví, optimismus v této 
nelehké době a dobrou rodinnou pohodu.

Za celý výbor Senior klubu Vám všem přeji spo-
kojené prožití vánočních svátků a zdravý vstup do 
(snad již lepšího) nového roku.

Za výbor Senior klubu Jiří Bužek

seniorské bilancování 

seniOr Klub
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asPV Oceloti Palkovice 

Před sedmi lety si Ladislav Merta a Petr Bílek 
řekli, že by si mohli zajít občas zahrát florbal. Do-
mluvili si tělocvičnu v Palkovicích a pravidelně kaž-
dou neděli začali se svými přáteli hrát.

Od začátku nás vedl pan Hetmer, který byl i na-
ším dlouhodobým trenérem a sponzorem. Jsme 
mu vděční, že stále můžeme hrát. Svoji činnost 
u nás ukončil na konci sezony 2018/2019.

Jsme již druhý florbalový tým v Palkovicích. 
Naším starším a zatím velmi úspěšným tátou jsou 
Roveři, kteří dokázali na nejednom turnaji potrápit 
i profíky, a tak Palkovice proslavit i ve florbalovém 
prostředí.

Naše tréninky jsme se v roce 2016 rozhodli 
zpestřit a přihlásili jsme se do frýdlantské podbes-
kydské florbalové ligy. V prvním roce jsme skončili 
na 10. místě. Letos se připravujeme již na pátý start 
v téhle amatérské lize.

Účastníme se také různých amatérských sou-
těží, které se hrají od tři na tři, až po velký florbal 
pět na pět, jak ho můžete znát z televize. Naším 
největším úspěchem je zatím vítězství v Raškovi-
cích v roce 2018, kde jsme vyhráli amatérský tur-
naj, který se hraje na běžných rozměrech hřiště 
a v systému pět na pět. Pro nás je to o to cennější, 
že v našich podmínkách v Palkovicích se dá hrát 
maximálně čtyři na čtyři a na malém hřišti.

Během let a našich tréninků si nás začali vší-
mat i místní hráči a nadšenci florbalu. Ti se k nám 
přidali a tím jsme postupně doplnili naši sestavu 
o zajímavá jména a zkušené hráče. Díky tomu 
šla i naše kvalita hry nahoru. Před 2 lety jsme 
dostali možnost trénovat s florbalovým klubem 

FBC Frýdek-Místek, odkud k nám dojíždí i někteří 
bývalí hráči a trenér. Ve svých řadách máme také 
bývalou českou florbalovou reprezentantku, kte-
rou nám závidí nejeden florbalový klub.

Naším posledním úspěchem mělo být to, že si 
nás frýdecko-místecký florbalový klub, který hraje 
nejvyšší krajskou soutěž, vybral na přátelské utká-
ní. To se uskutečnilo pátého listopadu ve sportov-
ní hale na Čeladné. Pro nás to byla velká výzva 
z mnoha důvodů (velikost hřiště, delší čas zápasu, 
hra pět na pět, kvalita soupeře).

Zásluhou toho, že někteří naši spoluhráči pů-
sobili, nebo stále působí ve frýdecko-místecké se-
stavě, bylo o motivaci předem postaráno. Začátek 
zápasu ukázal rozdíl mezi malou tělocvičnou a vel-
kým hřištěm a my se hledali. Díky tomu jsme první 
dějství prohráli 1:3. V druhé části jsme už našli něja-
ký svůj rytmus, ale bohužel v oslabení FBC zvyšova-
lo již na 1:4 a vypadalo to s námi špatně. Naštěstí se 
nám podařilo ještě v této části skóre upravit a snížit 
na 2:4. Do třetí třetiny jsme vcházeli nebojácně a za 
to jsme byli oceněni čtyři minuty před koncem vy-
rovnávací brankou. V základní části už gól nepadl, 
a tak jsme se domluvili, že rozhodne pětiminutové 
prodloužení nebo případně nájezdy. Na ty už ne-
došlo, protože v polovině prodloužení jsme roz-
hodli o našem vítězství. Díky tomu jsme náš první 
zápas proti týmu, který hraje oficiální soutěže, do-
kázali vybojovat pro Palkovice vítězně. 

Pokud jste florbaloví nadšenci a máte zájem si 
zatrénovat, budeme se na vás těšit. Scházíme se 
každou neděli od 14.30 v palkovické tělocvičně.

Vladan Sukač
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Termíny prodeje povolenek a členských známek:
29. 12. 2021

  7. 1. 2022
25. 2. 2022
Prodej bude probíhat v restauraci „U Ku-

chaře“, vždy od 16.00 do 18.00.

Povolenku i členskou známku si můžete 
zakoupit rovněž po tel. domluvě denně do 
30. 4. 2022 u pana Lubomíra Najdka, Zelinko-
vice, ul. Rovenská 5, tel. 608 364 136.

Členská schůze se koná dne 18. 3. 2022 
od 17.00 v restauraci „U Kuchaře“.

smažení vaječiny a opékání špekáčků 

První říjnový den jsme se v areálu zahrádkářů 
sešli, abychom si opožděně pochutnali na vaje-
čině. Hygienická opatření nám to v každoročním 
pravidelném červnovém termínu neumožnila. Tak 
jsme se sešli v krásný podzimní den, 1. října 2021 
po 15. hodině a každý si podle chuti přinesl vajíčka 
nebo špekáček. Ota Brudný se opět chopil vařeč-
ky a na špeku nám připravil výbornou vaječinu. 

Kdo chtěl, opekl si špekáčky. Vaječina byla celkem 
pro 37 osob ze 120 vajíček. Počasí nám opravdu 
přálo, a tak jsme na sluníčku a čerstvém vzduchu 
chvíli i poseděli a konečně si i popovídali. Pro děti 
byl připraven kreslící a výtvarný koutek, kterého 
využívaly nejen děti.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 
a hlavně Víťovi Olejákovi za pokosení a Romanu 
Žaarovi za přípravu posezení.  Příští rok se snad 
bude konat smažení vaječiny v červnu jako ob-
vykle. A na podzim nám v kalendáři na příští rok 
přibude nová akce: opékání špekáčků.

Za výbor ZO zahrádkářů  
v Palkovicích Lenka Žaarová

Další fotky pak najdete na… https://palkovice-
zahradkari.rajce.idnes.cz/

sPOlKy V Obci

informace pro rybáře ms Palkovice
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po několikaměsíční pau-
ze se nám znovu ukázal náš 
kostel v celé své kráse. Ko-
nečně bez lešení a s nově 
pokrytou střechou, tentokrát 
měděným plechem. Když 
svítí slunce, tak se jeho pa-
prsky hezky odrážejí a věž 
kostela se nám blýská už 
z dálky. A k tomu ještě čistě 
bílý kabát nové omítky věže 
kostela. No není to úžasné?

V rámci práce na této věži 
kostela asi časově nejdéle 
zabrala výměna napadených 
krovů za nové. Dá se říct, že 
celá spodní polovina věže je 
zrekonstruována z nových 
krovů. V horní části věže kro-
vy vypadají v pořádku, proto 
se nevyměňovaly. Co se týká 
oplechování měděným plechem, tak časově nej-
náročnější byly jednotlivé vikýře na každé straně 
věže. Docela dost času zabrala i poslední fáze re-
konstrukce-oprava omítek věže kostela. 

Celá věž kostela je nově přetažená jemnou 
omítkou, naimpregnovaná a opatřena bílým fa-
sádním nátěrem. Vše podle návrhu Národního 
památkového ústavu (kostel sv. Jana Křtitele je 
zapsanou kulturní památkou a tím pádem se na 
něho vztahují zpřísněná pravidla dle NPÚ -pozn. 
redakce). 

Jistě vás všechny zajímá, kolik to všechno stálo. 
Tesařské a klempířské práce celkem i s materiálem 
vyšly na 2 735 421 Kč, dále omítka věže kostela 
stála 306 640 Kč, dohromady vyšla rekonstruk-
ce na celkových 3 042 061 Kč.

K zaplacení tak obrovské sumy nám pomoh-
la i naše veřejná sbírka. Ta byla schválena Mo-
ravskoslezským krajem a probíhala v období od 
1. června do 31. října. Vybralo se 187 680 Kč 
(144 937 Kč na transparentním účtu a 42 743 Kč 
v hotovosti v kasičkách). Upřímně řečeno-nedou-
fal jsem, že se tolik vybere. Tím chci moc podě-
kovat všem dárcům. Každý z vás jste mohli tyto 

své penízky využít i jinak, 
a přesto jste je věnovali na 
náš kostel, který je zde pro 
všechny a snažíme se ho za-
chovat i pro další generace. 
Ještě jednou velký dík všem. 
Letos už asi ne, ale příští rok 
hned nějak z jara chceme 
udělat akci Den otevřených 
dveří – možnost podívat se 
do věže kostela pro všechny 
občany Palkovic a Myslíka, 
kteří by měli zájem. 

Ještě zde chci zmínit dal-
ší dotace a dary, které nám 
taky nesmírně pomohly:

Obec Palkovice nám z roz-
hodnutí zastupitelstva přispě-
la darem ve výši 400 000 Kč 
(z toho 200 000 Kč v letošním 
roce a 200 000 Kč v příštím 

roce.) I za tuto pomoc velice děkuji!
Z Biskupství ostravsko-opavského jsme obdr-

želi finanční pomoc ve výši 150 000 Kč.
Z Ministerstva kultury jsme získali dotaci ve výši 

260 000 Kč. 
A z Moravskoslezského kraje nám byla přislí-

bená částka 350 000 Kč z Havarijního programu. 
Celkově dotace a dary činí 1 347 680 včet-

ně výnosu z veřejné sbírky. Zbývající částku ve výši 
1 694 381 Kč jsme platili z farního účtu, tedy ze 
sbírek a darů farníků. 

Kéž by každého palkovjana tato opravená věž 
kostela těšila a ty, kteří pomohli, také hřála u srd-
ce, že přispěli na dobrou a trvalou věc pro mnohé 
generace. Díky moc každému z vás!

V neděli 7. listopadu jsme slavili takzvaný „Kr-
máš“ – výroční den posvěcení našeho kostela. Při 
této slavnosti jsme taky Bohu děkovali za pomoc 
a Boží ochranu při opravě věže kostela. Za 10 let 
nás čeká významné kulaté výročí. Nad vchodem 
do kostela se dozvíte, jak je náš kostel starý. 

Farář P. Bronislav Wojnar

Drazí spoluobčané Palkovic, 

žiVOt Ve farnOsti
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Před nedávnem byla ukončena rekonstrukce 
střechy a omítky věže kostela sv. Jana Křtitele. Při 
podobných opravách střech kostelů je takovým 
pravidlem či tradicí, že se nechává ve věži nějaký 
vzkaz pro budoucí generace. Až se za nějaký čas 
bude kostel opětovně opravovat, dozvědí se ti, 
co to budou realizovat, také něco o nás. Vzkaz se 
ukládá do pevné schránky (roury) a ta se umístí do 
báně (kopule) věže kostela. Je tak bezpečně ulo-
žená několik desítek metrů nad zemí a chráněná 
před různými nástrahami ať už lidského či přírod-
ního charakteru.

Ne jinak tomu bylo i v případě našeho kostela. 
Při sundávání báně, která se odvážela na pozlace-
ní, jsme našli odkaz našich předků starý bezmála 
125 let. O tom jsme již podrobně psali v Palkovic-
kých listech 4/2021. A teď je naopak řada na nás, 
abychom se podobným způsobem o něco po-
dobného pokusili my. Asi nemusíme zdůrazňovat, 
jak zodpovědný úkon to je. 

Termín vyzdvižení a umístění opravené (pozla-
cené) kopule na věž kostela byl realizační firmou 
stanoven na pátek 1. října. Den předem navečer 
jsme se společně se starostou a panem farářem 
sešli na faře, abychom naplnili novou schránku 
potřebným obsahem a připravili ji tak k uložení 
do kopule. Schránka je vyrobena z mědi, opatřena 
názvem a znakem obce. Má trochu větší rozměry 
než ta původní. Pan farář připravil dopis s infor-
macemi za farnost, my jsme připravili dopis plný 
informací ze života obce (oba dopisy zveřejňuje-
me na konci článku v původním znění) a k tomu 
ostatní předměty a tiskoviny. Oba dopisy jsou ru-
kou psané speciálním inkoustem na ručně vyrobe-
ný papír z Velkých Losin. Přepisu se ujala paní uči-
telka Mgr. Miroslava Žídková. Nebyl to jednoduchý 
úkol, textu bylo docela dost a termín neskutečně 
krátký, ale paní učitelka to zvládla s noblesou. 

Starosta obce a pan farář pak pečlivě uložili 
do nové schránky následující věci: oba zmiňova-
né dopisy, kopii zřizovací listiny ohledně znaku 
naší obce vydané Parlamentem ČR, výtisk Pal-
kovické listy 4/2021 popisující mimo jiné opravu 
kostela a veřejnou sbírku, plakát Kultura v Palko-
vicích informující o plánovaných kulturních akcích 
v obci na daný měsíc, památní list vydaný k výročí 
600 let obce, letošní výtisk novin Právo přinášející 
informace o naší obci, několik velkoformátových 
leteckých fotografií pořízených z různých částí 

naší obce, aktuálně platné mince po jednom kuse 
z každé nominální hodnoty, nákrčník s logy naší 
obce, malou láhev domácí slivovice (uspěla na 
celorepublikové soutěži), štamprli s logem obce 
a respirátor jako symbol dnešní doby.  To vše bylo 
potřeba pečlivě zabalit a uložit do schránky. 

Následující den, v pátek 1. října v 11.00 hodin, 
jsme se sešli v poměrně slušném počtu u věže kos-
tela. Přítomni byli pracovníci realizační firmy Artes 
Frýdek-Místek, zástupce TV Polar, vedení obce 
(starosta a místostarosta), kronikář, zaměstnanci 
biskupství a místní pan farář. Počasí nám přálo, 
nefoukalo, svítilo slunce a první část cesty na věž 
jsme mohli absolvovat celkem pohodlně vnitřkem 
kostela. Šplhání po lešení nás ale nakonec nemi-
nulo, neboť ze střechy věže se po něm muselo 
pokračovat až ke špici. Většina z nás se pak v těch-
to výškách pohybovala s určitým „respektem“, pan 
farář však poněkud rozechvěle (asi že měl „Šéfa“ 
na dosah). Nakonec jsme však všichni úspěšně 

Odkaz ve věži kostela
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stanuli na vrcholu a mohli se, mimo jiné, pokochat 
krásným pohledem na velký kus Palkovic. Překva-
pující bylo velké množství zeleně a stromů napříč 
celou obcí, na zemi si to člověk ani neuvědomí, jak 
jsou Palkovice „zelené“. 

Pak již nastal dlouho očekávaný okamžik – do 
pozlacené kopule byla vložena měděná schránka 
(tubus) s materiály a informacemi pro budoucí ge-
nerace. 

Následně bylo vše nasazeno na připravený 
„trn“ a zajištěno proti uvolnění. Ještě ve výšinách 
pak krátce o této události na kameru promluvil 
místostarosta a pan farář. O nějaký ten metr níž, 
byl poté požehnán renovovaný kříž, který později 
osadili pracovníci realizační firmy na kopuli a tím 
celé dílo zpečetili. 

To už jsme však všichni stáli na pevné zemi, tak 
nějak jistější a klidnější. A také vděční za nevšední 
zkušenost a zážitek, kterému jsme mohli být pří-
tomni. 

Rádi bychom tímto způsobem poděkovali 
všem, kteří se na úspěchu této akce podíleli. Veliké 
díky také patří paní učitelce Mgr. Miroslavě Žíd-
kové za překrásný ruční přepis velkého množství 
textu v pravdě šibeničním termínu.  

Ing. Tomáš Huďa, Ing. Richard Vysloužil
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text (za obec) vložený do věže kostela
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Ostatní  vybrané  informace:
Představitelé veřejného života, sPolků a organizací v obci:
Starosta obce:  Bača Radim (Palkovice č.p. 119)
Místostarosta obce: Kula David (Palkovice č.p. 260)
Ředitel školy:  Šponer Milan (Frýdek-Místek)
Starosta hasičů:  Polášek Martin (Palkovice č.p. 923)
   Vyvial Martin (Myslík č.p. 118)
Předseda TJ Sokol Palkovice: Čechmánek Jaroslav (Palkovice č.p. 646)
Farář:   Wojnar Bronislav (Palkovice č.p. 40)
Kronikář obce:  Vysloužil Richard (Palkovice č.p. 885)
Nejstarší občané Palkovic: muž (ročník 1927), 
   žena (ročník 1923)

 Aktuální  ceny  vybraného  zboží:
• chléb 29,- Kč
• brambory 1 kg 15,- Kč
• cukr 1 kg 14,- Kč
• mléko 18,- Kč
• pivo 0,5 l  12,- Kč
• máslo 250 g  38,- Kč
• med 1 kg 120,- až 180,- Kč
• mouka 1 kg 13,- Kč
• benzín 1 l  33,- Kč
• nafta 1 l  31,- Kč
• Výše mzdy: 38 275,- Kč (průměr)
 32 408,- Kč (medián)

Současné  světové  trendy:
tlak na zavádění elektromobilů, rozmach kryptoměn, rozvoj technologií v celé řadě oblastí (5G sítě, 
big data, internet věcí, inovace ve vzdělávání), důraz na životní prostředí
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Svět v roce 2021
Největší události ve světě, která ovlivnila veškerý 
život na planetě i v obci Palkovice, byla epidemie 
nákazy koronavirem (infekční onemocnění způ-
sobené virem SARS-CoV-2), pro kterou se vžilo 
označení covid-19. Epidemie propukla na přelo-
mu let 2019/2020 a pod kontrolu se dostala až 
v polovině roku 2021 (v době psaní tohoto textu 
bylo v naší zemi už minimum nakažených).

Pandemie si vyžádala ochromení prakticky veš-
kerého života a dopravy ve světě. Došlo k opatře-
ním, kdy občané nesměli nikam vycestovat a mu-
seli se zdržovat doma. Byl nařízen také večerní 
zákaz vycházení. Na poměrně dlouhý čas (několik 
měsíců) se zavřely školy, kostely, divadla, kina, 
restaurace a velmi se omezil provoz firem. Děti 
se učily za pomocí počítačové techniky z domu, 
podobně jako řada zaměstnanců, kteří pracovali 
z domova.

Všichni lidé museli povinně na veřejnosti nosit 
zakrytá ústa (roušky a respirátory). Nemocnice 
byly přeplněné nakaženými lidmi a v některých 
zemích došlo ke kolapsu zdravotních zařízení 
(v ČR naštěstí ne). 

Světová ekonomika prudce poklesla, hospodář-
ský růst zpomalil. Mnoho lidí přišlo o práci a řada 

firem musela ukončit svou činnost (hlavně oblast 
cestovního ruchu, kultury a gastronomie).

Očkovací látka byla vědci vyrobená až koncem 
roku 2020 a bez předchozího většího odzkoušení 
začalo v roce 2021v celém světě masivní očková-
ní populace. To nakonec ve spojení s opatřeními 
způsobilo, že se epidemie více či méně dostala ve 
světě pod kontrolu.

Na celém světě pak zemřelo v souvislosti s covi-
dem několik stovek tisíc obětí. V ČR to bylo cca 
30 tis. obětí. Přesný počet obětí v Palkovicích 
a na Myslíku není znám, ale i zde zemřelo v této 
souvislosti několik místních obyvatel.

Následky této epidemie však pociťujeme svým 
způsobem dodnes. A netýká se to jen hospo-
dářství, ekonomiky, zesnulých či kulturně-spole-
čenského života. Výrazná je především proměna 
celospolečenské nálady (od počáteční soudrž-
nosti a podpory až po rezignaci či odpor vůči 
řadě vyhlašovaných vládních nařízení) či rozpady 
rodinných, osobních a pracovních vztahů v této 
souvislosti (rozdílné názory na přijatá opatře-
ní, otázka očkování, zavírání škol, nošení roušek 
a respirátorů atd.).
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text (za farnost) vložený do věže kostela
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Jak jste si možná někteří už všim-
li, lešení od kříže, který stojí na rohu 
u budovy fary u vstupu na hřbitov, 
zmizelo. To znamená, že jeho opra-
va skončila. Je to na něm zajisté vidět 
a doufejme, že mu tento stav vydrží co nej-
déle. Opravu této zapsané kulturní památky 
provedla firma akademického sochaře a re-
staurátora MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D. z Ost-
ravy Poruby. Cena této opravy byla necelých 
199 tisíc korun. Je to sice suma vysoká, ale 
kříž byl už ve špatném stavu a opravu nutně 
potřeboval. Na tuto cenu přispěl obci Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje dotací ve výši 
98 tisíc korun. Příjemcem dotace mohla být 

pouze obec, proto Římskokatolická 
farnost tuto kulturní památku Obci 
Palkovice darovala. 

Chtěl bych poděkovat panu sta-
rostovi a zaměstnancům obecního 

úřadu za to, že celou akci zúřadovali a tato 
proběhla v pořádku.

Kamenný barokní pískovcový kříž ( jedna 
z šesti kulturních památek v obci) s kovo-
vým korpusem ukřižovaného Krista pochází 
z roku 1741. Kříž byl původně umístěn v  are-
álu hukvaldského hradu a v roce 1800 byl 
darován kostelu v Palkovicích. 

Za komisi pro správu a zachování kultur-
ního dědictví Aleš Kubala.

Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme 
přesnou odpověď. „Všechno připravujeme tak, 
aby mohla sbírka proběhnout jako tomu bylo dří-
ve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí koordinátorka 
Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek Silvie Voj-
kovská, „Chystáme pokladničky, tašky s cukříky a ka-
lendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na zub 
pro koledníky. Koledování bude probíhat, tedy po-
kud to situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“ Po 
stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové 
sbírky také do statických pokladniček, které budou 
rozmístěny stejně jako loni v kostelích, úřadech, in-
formačních centrech, některých obchodech, lékár-
nách apod. „Seznam míst bude v lednu na našich 
webových stránkách a bude průběžně aktualizován. 
Tato možnost se loni osvědčila a bude určena pro 
ty, kdo budou chtít přispět přímo do pokladničky 
ve své obci nebo městě a koledníky nepotkají nebo 
koledníci nebudou moci vůbec vyjít,“ doplňuje Voj-
kovská. Další z novinek, kterou přinesl loňský co-
vidový ročník, a která bude pokračovat i v příštím 
roce, je možnost využít možnost bezhotovostního 
příspěvku do sbírky, a to buďto přes platební bránu 
na webu Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo na 
účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu. 
Tato možnost bude až do konce ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky 
využije? „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou 
podobné jako v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj 
a provoz mobilní hospicové péče naší Salvie a do-

učování v sociálně potřebných rodinách. Část pro-
středků půjde na spolufinancování nákupu potřeb-
ných automobilů pro terénní služby, tak aby se naše 
pracovnice bezpečně dostaly ke svým klientům. 
Zbytek pak použijeme na plánovanou rekonstrukci 
v Domově pokojného stáří a zřízení tréninkového 
bytu pro lidi s duševním onemocněním,“ nastiňuje 
ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledová-
ní nebo organizace Tříkrálové sbírky a osobně se 
tak účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, 
bude více než vítán a neodejde s prázdnou. Kon-
takt na koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek 
Silvii Vojkovskou je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 
733 741 564. Děkujeme.

JUDr. Jana Havláková, PR manažer

Kříž u fary 

Jaká bude tříkrálová sbírka?

V Palkovicích a na Myslíku bude pro-
bíhat koledování podle aktuálních „kovido-
vých“ podmínek. Pokud nebudou moci koled-
níci vyjít ven koledovat od domu k domu, bu-
dou zapečetěné kasičky umístěny na veřejných 
místech v obou částech obce. Aktuální situaci 
ohledně koledování můžete sledovat na face-
bookových a webových stránkách naší obce 
a na webových stránkách Římskokatolické far-
nosti Palkovice.

Ing, Tomáš Huďa, místní asistent sbírky
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Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.
Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku,
ať tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.
Ať tě máma něžně hladí
vždycky, když jdeš spát,
ať si spolu se svým tátou
můžeš hezky hrát.

24. října a 7. listopadu se konalo v zasedací míst-
nosti dočasného sídla Obecního úřadu v Palkovicích 
(v tělocvičně) opět téměř po roce a půl oblíbené ví-
tání občánků naší obce Palkovice a Myslíku. Někteří 
občánci už byli trošku odrostlejší, ale jsme rádi, že 
přišli všichni a mohli si tak užít svůj den vítání mezi 
občany. Tradiční obřad jsme nově uspořádali vzhle-

dem k epidemiologické situaci v komornější formě, 
kdy zveme děti s rodiči v menších skupinkách, aby-
chom zamezili shromažďování většího počtu osob 
v uzavřeném prostoru.

Starosta obce pan Radim Bača spolu s předsed-
kyni KPOZ Karlou Menšíkovou a paní matrikářkou 
Helenou Kapsovou přivítal celkem 66 dětí, z toho 
37 chlapců a 29 děvčat. Rodičům jsme předali 

Vánoční blahopřání 

Vítání občánků 2021

sPOlečensKá rubriKa

Kouzlo Vánoc, to je klid a radost,
vzájemná blízkost, štěstí,
o které se můžeme podělit.
Kouzlo Vánoc, to je i vůně
jehličí, vanilky a svíček.
A především je to teplo
domova, kouzlo okamžiku
a láska našich nejbližších.
Krásné a požehnané 
vánoční svátky a v novém 
roce 2022 spoustu zdraví,
štěstí, radosti a hezkých setkání.

Vážení spoluobčané Palkovic a Myslíku přeji Vám v této nelehké době pevné zdraví a hodně sil 
a spokojenost po celý rok 2022.

Za komisi pro občanské záležitosti předsedkyně Karla Menšíková
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kytičku, dárky a finanční dar v hodnotě 2000 Kč. 
Rodiče se podepsali do pamětní knihy. 

K poslechu nám hráli 24. října pan Marian Šídlo 
Friedl z Kozlovic, který získal ocenění Anděl v roce 
2017 v kategorii Folk a 7. listopadu nám hrál pan 
Vítek Pavlíček z Palkovic. 

Nechybělo ani fotografování u kolébky s rato-
lestmi s paní fotografkou Danou Lakomou. Pře-
jeme našim nejmenším a jejich rodičům hodně 
zdraví, pohody, štěstí při výchově jejich dětí a ra-
dostný život v obci.

Poděkování patří panu starostovi Radimu Bačo-
vi, paní Helence Kapsové, Dagmar Bajtkové, Daně 
Lakomé, Evě Vranové, Martině Mertové a Richar-
du Vysloužilovi.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková
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21. října 2021 oslavili krásné výročí společného života – diamantovou svatbu manželé Kahánkovi.

Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let, 
Vašemu manželství se dnes klaní celý, celičký svět!
Manželství je nebeský dar, 
když jsou dva lidé tak krásný pár!

Gratulujeme k Vaší silné a pevné lásce, k Vaší diamantové svatbě, která je toho důkazem.
Do dalších let společného života přejeme zdraví, lásku, štěstí a rodinnou pohodu.

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

16. října 2021 oslavili zlatou svatbu manželé Kubalovi. Skutečná láska 
začíná okamžikem, narůstá časem a trvá navěky!

Ať Bůh nadále žehná Vašemu krásnému spojení a provází Vás na 
Vaší cestě i nadále! Gratulujeme Vám k Vašemu krásnému, padesát let 
trvajícímu citu a ze srdce Vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, lásky 
a božího požehnaní.

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

Diamantová svatba manželů  
miroslava a bedřišky Kahánkových z Palkovic

Zlatá svatba manželů  
miloše a marty Kubalových z Palkovic 

21. 10. 1961 21. 10. 2021
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Nárazy vesel o hladinu tlukou,
mha vystupuje z horizontu dun. 
A Charónovou řízen temnou rukou, 
z druhého břehu pluje pro mne člun…

V září jsme se rozloučili s panem Štefanem 
Hrušovským z Palkovic.

V říjnu jsme na poslední cestu vyprovodili 
pana Lumíra Drgu, pana Jaroslava Fuksu 
a pana Bedřicha Šefránka (r. 1966), všichni 
z Palkovic a paní Jiřinu Bůžkovou a pana 
Františka Vlka, oba z Myslíku.

V listopadu jsme se pak rozloučili s paní 
Marii Slípkovou z Myslíku.

Všem pozůstalým vyslovuje  
upřímnou soustrast redakční rada  

Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

Vše nejlepší k Vašim narozeninám,
samé růže, samé kvítí,
spokojenost, dlouhé žití.
Ať se na Vás štěstí směje,
to vše ze srdce Vám přeje....

V měsíci říjnu oslavili svá krásná životní 
jubilea paní Anna Seibertová, 80 let, pan Josef 
Bálek, 80 let, paní Anna Nováková, 80 let, paní 
Věra Vašinková, 80 let všichni z Palkovic. 

V měsíci listopadu slavili své krásné 
narozeniny pan Ladislav Kocich, 80 let, paní 
Viktorie Haluzíková, 91 let oba z Palkovic.

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

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková, redakční rada Palkovic-

kých listů, rada a zastupitelstvo obce. 
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HOlKy V aKci

Perníkový vánoční likér 

likér z ledových kaštanů Vánoční medový likér

Suroviny na přípravu:
2 polévkové lžíce krystalového cukru 
70 ml horké vody
200 ml sladké smetany 30%
50 g hořké čokolády
2 lžičky perníkového koření 
200 ml rumu

Postup přípravy:
Z krystalového cukru si připravíme karamel, za-
lijeme ho vroucí vodou a promícháme. Přidáme 
smetanu, čokoládu, perníkové koření a dobře 
promícháme a provaříme. Necháme vychlad-
nout a přilijeme rum. Promícháme a přelijeme 
do láhve. Skladujeme v chladničce.

Suroviny na přípravu:
250 ml smetany na šlehání 33%
1 salko (zahuštěné slazené plnotučné mléko)
3 čokoládové tyčinky ledové kaštany
4 kostičky hořké čokolády
1/2 litru rumu

Postup přípravy:
Šlehačku nalijeme do hrnce, přidáme čokoládu 
a nalámané tyčinky ledových kaštanů. Za stálé-
ho míchání povaříme. Poté sejmeme z plotny 
a necháme vychladnout. Vlijeme Salko a nako-
nec rum. Vše důkladně promícháme, aby byl li-
kér hladký, a nalijeme do lahví. Z jedné dávky je 
1 litr likéru. Je to výborné kvalitní pití, zase jiné 
než vaječné koňaky. Navíc je bez pudinku, vajec 
a podobných kazících se přísad.

Suroviny na přípravu:
1 hrnek tekutého medu
0,5 l rumu
3 ks citrónů
kousek zázvoru, hřebíček, badyán, skořice

Postup přípravy:
Med rozehřejeme, vložíme nakrájené citróny 
a na plátky nakrájený zázvor, takto necháme 
odležet alespoň 2 dny, nebo i déle. Opět med 
hřejeme, vložíme koření a necháme louhovat 
několik hodin, přes sítko přecedíme, vložíme do 
nádoby, kde smícháme med s rumem. Do lahví 
nejprve vložíme celou skořici, plátek citrónu 
a špalíček zázvoru, zalijeme medovým likérem, 
pak láhve důkladně zašpuntujeme.

Po předvánočním shonu 
potřebujete na pár minut 
vypnout a odpočinout si? 
Vánoce by měly být svátky kli-
du a pohody. Pojďme spojit příjem-

né s užitečným. Doplníme 
tekutiny, prohřejeme orga-

nismus a vychutnáme si po-
hodový okamžik s lahodnými, 

přitom nevšedními horkými nápoji.

Dobrou chuť!
Krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku přejí Holky v akci.
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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...
Komedie / Slovensko / Česko / 2020 / 104 min / ČSFD 62 % / přístupný 12+

Neděle 28. 11. 2021 (rodinné představení), 17.00

Moře kouzel
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca Sokolowa, nominovaného na Oscara za film Toy 
Story: Příběh hraček. Bojácný a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou 

rybu proměnit v to, čím by chtěla být…
Animovaný / Komedie / Rodinný / Rusko / 2020 / 84 min / ČSFD 42 % / přístupný

Pátek 3. 12. 2021, 19.30

Chyby
Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. To-
máš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic 
zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit 
se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. Náhodné 
setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.

Romantický / Drama / Česko / 2021 / 99 min / ČSFD 75 % / přístupný 15+

Neděle 5. 12. 2021, 17.00

Karel
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomo-
vaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.

Dokumentární / Česko / 2020 / 133 min / ČSFD 79 % / přístupný

KinO PalKOVice
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Pátek 10. 12. 2021, 19.30

Láska na špičkách
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina 
koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po 
úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maru-
škou na opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční prostředky sta-
vení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov. A přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek 
pohybové výchovy. Učí životem unavené ženy dávno zapomenutým tanečním pohybům a jejich dcerky 
základům baletu. Petr na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství procházející krizí, 
nejistá existence a lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí táhnout na vlastních 
bedrech víc, než možná dokáže unést. Naštěstí jsou tu její malé „primabaleríny“, které mají do dokona-

losti daleko, ale o to víc jsou roztomilejší a Terezin nakažlivý optimismus.
Komedie / Romantický / Česko / 2021 / 103 min / ČSFD 56 % / přístupný

Neděle 12. 12. 2021 (rodinné představení), 17.00

Chlupáčci
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle 
chlupáči poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco 
jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapadají 
mezi ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející Květinový festival, ona i její 
bratr jsou ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci 
odpustili a přijali je zpět. Při průzkumu narazí na záhadnou zářící květinu. Ta je ve skutečnosti bránou 
do současnosti. A tak než se Pupí a Eda nadějí, během chvilky se ocitnou v moderní Šanghaji plné aut, 

světel a rámusu.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2021 / 85 min / ČSFD 52 % / přístupný

Pátek 17. 12. 2021, 19.30

Přání Ježíškovi 
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a oko-
řeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sen-
timentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezod-
povědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská 
odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou 
uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit 
ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, 

možná dostanou ještě jednu šanci.
Romantický / Komedie / Česko / 2021 / 109 min / ČSFD 60 % / přístupný
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Neděle 19. 12. 2021 (rodinné představení), 17.00

O čertovi a jiné vánoční pohádky
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tra-
dic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy 
výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, 
Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je čert 

Florimón, jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí.
Animovaný / Pohádka / Loutkový / Povídkový / Česko / 2021 / 63 min / přístupný

Pátek 7. 1. 2022, 19.30

Rychle a zběsile 9
Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle 
Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout 
svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je 
to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu 

zkříží, bude je to asi oba hodně bolet.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller / USA / 2021 / 145 min / ČSFD 44 % / přístupný 12+

Neděle 9. 1. 2022 (rodinné představení), 17.00

Croodsovi: Nový věk
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, 
v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili 
Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný 
a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Crood-
sovi takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení 

napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně zaostalí Croodsovi.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA / 2020 / 95 min / ČSFD 74 % / přístupný

Pátek 14. 1. 2022, 19.30

Ztraceni v ráji
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit 
tamější buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho otec naopak 
v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela schopen 
postavit svému dominantnímu otci. Pro něj je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost a jediné, na čem 
mu záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen na-
opak v Praze provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a nakonec 

to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit...
Komedie / Road movie / Švýcarsko / Česko / 2021 / 75 min / ČSFD 54 % / přístupný 12+
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Neděle 16. 1. 2022 (rodinné představení), 17.00

Dračí země
Rodinný film s trojící neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se 

vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Německo / 2020 / 93 min / ČSFD 56 % / přístupný

Pátek 21. 1. 2022, 19.30

Minuta věčnosti
Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera 
Lucie (Martina Babišová) má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plánované operaci. 
Po operaci se společně vydají na dobrodružnou výpravu na nádherný severský ostrov. Tady mají dost času, aby 
k sobě opět našli cestu, protože Lucie se s ním už moc nestýká a stále ji trápí, že její matku opustil. Petr musí 
během dobrodružné výpravy přijít na spoustu věcí, které mu unikly a neustále je nucen odpovídat své dceři na 
všetečné otázky. Petr si uvědomuje, že mu Lucie chybí, že by měl některé věci ve svém životě změnit a naučit 
se nebýt tak velkým egoistou jakým je. Jednoho dne však Lucie náhle uprostřed divoké přírody zkolabuje. Petr si 
náhle není jistý, jestli neudělal někde chybu. Navíc má pocit, že je uprostřed nekonečné přírody ztracený a začne 
se mu stírat rozdíl mezi realitou a fikcí. Opravdu se plánovaná operace podařila? Opravdu Petr vyrazil s Lucií na 

dalekou výpravu? Není to všechno jen výplod jeho fantazie, která s ním hraje podivnou hru?
Drama / Česko / 2021 / 78 min / ČSFD 53 % / přístupný

Neděle 23. 1. 2022 (rodinné představení), 17.00

YAKARI – Velké dobrodružství
Dobrodružný animovaný film podle kultovního francouzského komixu. Hlavním hrdinou je siouxský chlapec 
jménem Yakari. Zatímco se jeho kmen vydá sledovat nebezpečného bizona, Yakari se vypraví po stopách 
nezkrotitelného Malého Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se Yakari poprvé o samotě setká se svým 
totemovým zvířetem, Velkým Orlem, který mu daruje obrovské peří a neuvěřitelnou schopnost mluvit se 
všemi zvířaty. Yakari a Malý Blesk zažijí velké dobrodružství, které navždy zpečetí jejich nehynoucí přátelství 

mezi tím nejstatečnějším siouxským chlapcem a koníkem rychlým jako vítr.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie / Německo / Belgie / 2020 / 82 min / přístupný

Pátek 28. 1. 2022, 19.30

Zpráva
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den 
jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni shromaž-
ďují na večerní přepočítávaní, jsou už šestadvacetiletý Fredy a o šest let mladší Valér ukryti v jámě pod hromadou 
trámů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí o útěk z koncentračního 
tábora v Osvětimi. Když zvuk sirén ohlásí konec hledání, dva vyhladovělé a zmrzlé mladíky čeká sto kilometrů přes 
hory a nepřátelské hlídky na cestě do rodné země, na území Československa. Pokud to zvládnou, sepíšou zprávu 

o osvětimském pekle. Ten nejtěžší okamžik je však teprve čeká – přesvědčit svět, aby uvěřil.
Drama / Historický / Válečný / Slovensko / Česko / Německo / 2020 / 94 min / ČSFD 59 % / přístupný 12+



7/2021

36

Vstupné 50 Kč, na rodinné představení 30 Kč.

Neděle 30. 1. 2022 (rodinné představení), 17.00

Vzhůru za sny
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti své vůli dostane 
nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistěhovala, je strašně otravná a všichni 
očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví 
senzační tajemství. Přijde totiž na to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má 
podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny. A že každý z nás 

tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů.
Rodinný / Animovaný / Dánsko / 2020 / 81 min / ČSFD 62 % / přístupný

Pátek 4. 2. 2022, 19.30

Marťanské lodě
Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenková), hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé se-
tkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudeb-
níka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za 
ní odletí do Norska. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, 

jen v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti?
Romantický / Drama / Česko / Norsko / 2021 / 77 min / ČSFD 63 % / přístupný

Neděle 6. 2. 2022 (rodinné představení), 17.00

Princova cesta
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce, 
netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází z neznámého konti-
nentu. Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet překvapivé přátelství. V Tomově světě, z něhož se vytratila 
radost, nadšení i smysl pro dobrodružství působí pošetilý starý princ jako zjevení, které ale ne všichni vítají 
s nadšením. Dva přátele čeká magická cesta za poznáním, která vede skrze podivuhodné velkoměsto až 
do neprobádaných hlubin lesa. Film Jeana-François Laguionie a Xaviera Picarda je okouzlující poklonou 

imaginaci a ódou na přátelství nespoutané konvencemi.
Animovaný / Francie / Lucembursko / 2019 / 77 min / ČSFD 57 % / přístupný

Pátek 11. 2. 2022, 19.30

Jedině Tereza
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, 
přeskočila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš 
získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu 
ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle 
choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou (Emma Smetana). Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl 
celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt 
na policejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval.

Komedie / Romantický / Česko / 2021 / 102 min / ČSFD 62 % / přístupný
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OBSLUHA  CERPACÍ  STANICE  MOL

POKUD BYS RÁD/A PRACOVAL/A PRO MODERNÍ 

SÍT CERPACÍCH STANIC MOL, KONTAKTUJ NÁS

NA NÍZE UVEDENÉM TELEFONNÍM CÍSLE.

BUDEME SE TTIT 

TÝM MOL CHLEBOVICE 

CHLEBOVICE  E462  SMER  FRÝDEK MÍSTEK

603 278 897
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Manželský pár koupí pozemek nebo dům 
s větším pozemkem. Platba v hotovosti.  

Tel: 728312322
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PrO Děti

Zima 
Dokresli sněhuláka.  

Můžeš mu i nakreslit kamaráda ať mu není smutno. 

 

Sněhulák je panáček, 
co na hlavě má plecháček. 

Místo očí uhlíky 
a až dolů knoflíky. 
Chodí, chodí bos 
a má dlouhý nos. 
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Vánoční tvoření 
 
Sněhulákové svícny: 

Co budeme potřebovat: 
- umělý sníh 
- tekuté lepidlo 
- štětec 
- prázdné skleničky 
- barevný papír 
- pohyblivé oči 

 

Postup: 
Připravíme si prázdnou sklenici a začneme ji pomoci štětce natírat lepidlem a obalovat 
v umělém sněhu. Nakonec si sněhuláka ozdobíme pohyblivými očky a mrkví vyrobenou 
z barevného papír. 

 

 

Vánoční stromeček 

Co budeme potřebovat: 
-21 korkových špuntů 
-1 větší korkový špunt (kmen) 
-temperové barvy 
-štětec 
-tavnou pistoli 
-hvězdička na ozdobu 

 

 

Postup: 
Nejdříve si korkové špunty nabarvíme. Fantazii se meze nekladou. Já zvolila vánoční barvy, 
které jsem ještě dozdobila puntíky nebo pruhy. 
Některé špunty jsem schválně pro efekt nechala čistě bez barvy. 
Nahřejeme si tavnou pistoli a začneme jednotlivé korky postupně slepovat k sobě tak, aby 
nám z toho vznikla pyramida. Spodní korek, který slouží jako kmen, jsem ještě seřízla (aby 
stromeček hezky stál) a přilepila jsem ho k pyramidě. Nakonec přilepíme hvězdu a máme 
hotovo. 
Pozn.: Kdyby stromeček nedržel na špuntu, tak ho můžeme postavit na svícen. 

 

Pro naše nejmladší čtenáře připravila Anna Huďová. 
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taJenKa

1.	 Nejmladší		starosta	obce,	zvolen	ve	věku	30-ti	let,	dlouholetý	přítel	Petra	Bezruče…

2.	 Generál	čs.	armádní	duchovní	správy...	

3.	 Učitel	na	české	škole	v	Rumunsku,	navigátor	u	Royal	Air	Force		(RAF)...	

4.	 Rodačka	z	Myslíka,	skladatelka	vlastních	písní	a	básní	vztahujících	se	k	Myslíku	a	okolí…

5.	 Divadelní	režisér	divadelního	spolku	při	osvětové	besedě	v	Palkovicích

6.	 Učitel	na	Palkovické	škole	(1829-1865),	překladatel	z	latiny,	hudebník...		

7.	 Aktivní	sportovec,	maratónský	běžec,	člen	stříbrného	družstva	ČSSR	z	let	1963-1965…

8.	 Učitelka,	vedoucí	ženského	pěveckého	sboru,	propagátorka	jazyka	esperanto…	

9.	 Vedoucí	skautského	oddílu	v	Palkovicích,	nositel	vyznamenání	Junáckého	kříže...	

10.		Klavírista	a	hudební	pedagog,	vítěz	mezinárodní	hudební	soutěže	Pražské	jaro	(2004)

Znění	tajenky	můžete	zasílat	do	26.	1.	2022	na	e-mail:	mmertova@palkovice.cz

Tajenka	Palkovické	listy	6/2021:	Hlava	státu

Výhercem	obecního	trička	je	Zděněk	Špaček

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Znění tajenky můžete zasílat do 26. 1. 2022 na e-mail: mmertova@palkovice.cz

Tajenka Palkovické listy 6/2021: Hlava státu
Výhercem obecního trička je Zděněk Špaček
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termínový kalendář Kino Palkovice
2021

24. 12. Betlémské světlo – kostel Palkovice

2022

  1. 1. Novoroční výstup na Kubánkov

  7. 1. Prodej rybářských povolenek 

 – Restaurace Kuchař, 16.00 – 18.00

16. 2. Senior klub – výroční členská schůze

18. 2. Zahrádkáři – výroční členská schůze

25. 2. Prodej rybářských povolenek 
 – Restaurace Kuchař, 16.00 – 18.00

Plesy 2022

29. 1. Farní ples

12. 2. Hasičský ples

26. 2. Obecní ples

  5. 3. Volejbalový maškarní ples

2021

26. 11. Muž se zaječíma ušima

28. 11. Moře kouzel (rodinné představení)

  3. 12. Chyby

  5. 12. Karel

10. 12. Láska na špičkách

12. 12. Chlupáčci (rodinné představení)

17. 12. Přání Ježíškovi

19. 12. O čertovi a jiné vánoční pohádky
 (rodinné představení)

2022

  7. 1. Rychle a zběsile 9

  9. 1. Croodsovi: Nový věk (rodinné představení)

14. 1. Ztraceni v ráji

16. 1. Dračí země (rodinné představení)

21. 1. Minuta věčnosti

23. 1. YAKARI 
 – Velké dobrodružství (rodinné představení)

28. 1. Zpráva

30. 1. Vzhůru za sny (rodinné představení)

  4. 2. Marťanské lodě

  6. 2. Princova cesta (rodinné představení)

11. 2. Jedině Tereza

Realizace všech akcí se bude samozřejmě odví-
jet od aktuální koronavirové situace a s ní spo-
jených vládních nařízení či opatření. Sledujte 
proto webové stránky obce, obecní facebook 
nebo vývěsní skříňky.
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