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Úvodní slovo redakční rady

„Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, napří-
klad včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pra-
covaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich 
instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Ne-
mají žádnou ústavu, policii, náboženství ani mo-
rální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně 
pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá 
kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé stra-
ně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní 
síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci 
a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše 
vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zao-
stávají. V určitých směrech cítím, že jsme ubožejší 
než včely.“

Dalajláma, tibetský duchovní vůdce 

Milí spoluobčané,
u příležitosti druhého vydání Palkovických lis-

tů v letošním roce vám všem v obou částech naší 
obce přejeme pevné zdraví, pozitivní mysl, úsměv 
na rozdávání, plnou náruč pochopení a nadhled 
nad věcí spojený se společnou odpovědností. Jako 

ty naše včelky. S tím vším se dá celkem spokoje-
ně žít. Kéž bychom se nikdo z nás v našem citátu 
nenašli.

S přáním všeho dobrého a jménem redakční 
rady  Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
toto své úvodní slovo bych rád pojal jako úvod 

k některým informacím, o kterých se můžete do-
číst dále v listech. 

Nejdříve bych se rád věnoval naší škole. V letoš-
ním roce ke konci července skončí zákonem dané 
šestileté období řediteli ZŠ a MŠ Palkovice panu  
Mgr. Ivo Fišerovi. Já osobně si jeho práce pro ško-
lu velmi vážím a jsem rád, že dokázal naši školu ve 
většině oblastí významným způsobem posunout 
kupředu. Na druhou stranu zákon umožňuje zři-
zovateli školy, kterým je Obec Palkovice, aby právě 
po šesti letech vyhlásil konkurzní řízení, nebo even-
tuálně prodloužil o dalších šest let funkční období 
současnému řediteli. Po delší diskusi s členy zastu-
pitelstva se vedení obce přiklonilo právě k variantě 
konkurz vyhlásit. V rámci něj pak může buď své mís-
to obhájit současný ředitel (pokud se přihlásí), nebo 
prostor může dostat i někdo další. K výběru nového 
nebo staronového ředitele slouží komise, která má 
přesně dle zákona danou strukturu. Zástupci obce 
v této komisi mají pouze dvě místa ze sedmi, dal-
ších pět míst připadá odborníkům z Krajského úřadu 
MSK a České školní inspekce, zástupci pedagogické-
ho soboru školy, zástupci školské rady a také vedou-
címu pracovníkovi obdobného školního zařízení. 
Těchto sedm osob pak vybere ředitele, který povede 
naší školu v období 8/2019 – 7/2025. Znění podmí-
nek tohoto konkurzního řízení a náležitosti přihlášky 
jsou zveřejněny dále v listech a také na dalších zá-
konem stanovených místech. Do konkurzu se může 
přihlásit kdokoliv, kdo splní uvedené podmínky.

Druhou zprávou, kterou bych zde rád zmínil, je 
aktuálně probíhající projekt Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury na základní škole v Palkovicích, který 
jsem zde zmiňoval již dříve. V listech se o něm mů-
žete dočíst aktuální informace zejména související 
s pořízením většího množství vybavení pro naši ško-
lu, jehož rozsah nemá po dlouhou dobu obdobu.

Třetí věcí, na kterou bych rád reagoval, jsou kul-
turní a společenské akce v naší obci. Upřímně jsem 
byl mile překvapen, když jsem pohlédl na jejich se-
znam na nadcházející období. Ze seznamu, který 
můžete nalézt v závěru listů, je patrné, že rozsah 
akcí se opět po roce zvětšil. Domnívám se, že řada 
daleko věších obcí či měst takto bohatý společensky, 

kulturní a sportovní život zdaleka nemá a mohou 
nám jej jen závidět. Jde vidět, že Palkovice a Mys-
lík skutečně žijí a nejsou jen „noclehárnou u F-M či 
Ostravy“, což skutečně a reálně naplňuje náš obecní 
slogan „Palkovice – dobře se tu žije“. Jsem na toto 
velmi pyšný a opět zde skládám obrovský dík všem, 
kteří všechny tyto akce připravují většinou ve svém 
volném čase a často zadarmo. Z obecních akcí bych 
rád zmínil a pozval Vás zejména na Pálení čarodějnic 
a stavění májky a Prvomájové líbání pod rozkvetlou 
třešní, kde se budete moci těšit i na promítání filmu 
Bohemian Rhapsody. Pozvánky na jednotlivé akce 
naleznete dále v listech. Za pozvání také stojí pláno-
vaný pochod Okolo Palkovic, na který bude přímo 
navazovat čtvrtý ročník Palkovické struny konané 
tentokrát na Myslíku. Více o této akci bude v příštích 
listech. Rád bych zde využil příležitosti a dopředu 
Vás navnadil i na dvě hlavní kulturní události léta 
v Palkovicích. Festival dechovek, pivní a gulášové 
slavnosti se letos konají 13. července a hlavním hos-
tem bude populárních dechová hudba Mistříňan-
ka. Obecní dožínky se letos budou konat 24. srpna 
a již nyní se můžete těšit na písničkáře Jakuba Dě-
kana, populární Maxim Turbulenc, stálici českého 
popového nebe Hanku Zagorovou a jednu z nej-
úspěšnějších nových hudebních formací posledních 
let skupinu Slza.

Na závěr svého úvodního slova bych ještě rád 
zmínil i znovuotevření Restaurace pod Habešem, 
kterému je dále v listech věnován článek. Po více 
než roce se konečně podařilo najít perspektivního 
nájemce, který bude zatím nabízet polední menu 
a zajištění akcí, postupně by měl rozšířit i provoz 
restaurace. Také bych zde vyjádřil radost nad tím, 
že nad rámec Restaurace pod Habešem se celkově 
v obci významně zlepšují možnosti stravování. Za-
jisté si většina z Vás již všimla znovu otevřené Hos-
půdky Tomis, která nabízí pravidelné polední menu 
a také zvýšené aktivity restaurace na Myšák Wes-
tern Ranch, kde taktéž začali připravovat polední 
menu. Obě restaurace k tomu všemu také začaly 
připravovat tematické víkendové akce. Pevně věřím, 
že toto je pozitivní změna, která je jen začátkem 
dalšího zlepšování služeb pohostinství v obci.

Přeji všem krásné jaro!
Ing. David Kula, Ph.D., MBA - místostarosta
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Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 
dne 25. 2. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích (Palkovice č. p. 619, Palkovice)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 17. 12. 2018.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 27. 11. 2018, 4. 12. 2018, 12. 12. 2018, 28. 12. 2018, 8. 1. 

2019 a 31. 1. 2019.
3. Zápis z kontroly Finančního výboru obce Palkovice č. 1/2019.
4. Rozbor hospodaření obce za období 1–12/2018.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Josef Lukeš a Aleš Kubala.
3. Členy návrhové komise ve složení Petr Kreuzmann, Ing. Jaromír Ivánek a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Strategický rozvojový dokument obce Palkovice na období 2019–2030.
5. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 

2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 
na realizaci projektu „Oprava místních komunikací v obci Palkovice“.

6. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 
2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 
na realizaci projektu „Obnova tělocvičny v obci Palkovice“.

7. Záměr přijetí investičního úvěru od Komerční banky, a. s. dle indikativní nabídky ze dne 11. 2. 2019 
a pověřuje starostu obce Radima Baču jednáním o návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru.

8. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019.
9. Kupní smlouvu o převodu nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Asental Land, s.r.o. ve 

věci koupě pozemků p. č. 2730/3 o výměře 4 816 m² a pozemku p. č. 2731/5 o výměře 1 251 m², 
obojí k. ú. Palkovice.

10. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volno-
časových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2019.

11. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2019.

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

a to v oblasti příjmů bez omezení limitu; v oblasti výdajů do výše 500 000,-Kč na oddíl paragraf, 
s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s platností do 31. 12. 2019.

IV. ruší:
1. Záměr přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a. s. dle indikativní nabídky ze dne 14. 12. 2018 

a pověření starosty obce Radima Baču jednáním o návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru.

V. zamítá:
1. Žádost paní Evy Bůžkové o snížení nájemného v obecním bytě č. 10 v domě Palkovice č. p. 414.

V Palkovicích dne: 25. 2. 2019

 Radim Bača              Ing. David Kula, Ph.D., MBA
   Starosta              Místostarosta
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Rada Obce Palkovice vyhlašuje v souladu  
s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon) konkursní řízení 
na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky  
příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola  
Palkovice, okres Frýdek – Místek,  

příspěvková organizace.
Předpoklady pro výkon práce ředitele školy 

stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů: 
• odborná kvalifikace odpovídající § 7 a § 8 záko-

na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a změně některých zákonů, 

• 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé peda-
gogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 
potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti 
ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona),

• způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 
písm. a) zákona),

• bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona),
• zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) záko-

na),
• znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zá-

kona).

Další požadavky: 
• znalost školské problematiky a souvisejících 

právních předpisů,
• organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti písemné přihlášky: 
Název konkursního řízení, jméno, příjmení, titul, 

datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kon-
taktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.

 
K přihlášce je nutné přiložit: 
• ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání 

a délce pedagogické praxe, včetně funkčního 
zařazení, 

• strukturovaný životopis, 
• originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku 

trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 
vyžádání, 

• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, 

• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran), 
koncepce by se měla mimo jiné zabývat i těmi-
to oblastmi:
- koncepce řízení školy jako příspěvkové or-

ganizace a vztahů se zřizovatelem,
- koncepce rozvoje pedagogické činnosti  

s důrazem na technické, přírodovědné, hu-
manitní a sportovní oblasti,

- koncepce rozvoje volnočasových a sportov-
ních aktivit,

- koncepce spolupráce s místními spolky  
a Obcí Palkovice na rozvoji kulturních, spo-
lečenských a sportovních aktivit v obci,

• originál, popř. ověřenou kopii lékařského po-
tvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/
ky (ne starší 3 měsíců), 

• písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2019 (začátek 
funkčního období)

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete dopo-
ručeně nebo osobně doručte do 30. 4. 2019 na 
adresu: Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Pal-
kovice.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše 
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi 
přihlášky dalších uchazečů o obsazované 
funkční místo. 

Obálku označte slovy: “KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
NA ŘEDITELE/KU ZŠ a MŠ PALKOVICE, okres 
FRÝDEK-MÍSTEK, p.o. – NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurz-
ní řízení na uvedenou základní školu.

RO Palkovice

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa  
ředitele/ky ZŠ a MŠ Palkovice
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Úkolem finančního výboru je kontrola hospo-
daření s majetkem a finančními prostředky obce. 
Je jedním ze dvou povinně volených orgánů, který 
zajišťuje společně s kontrolním výborem vnitřní 
kontrolu. Je poradním, iniciativním a kontrolním 
orgánem. Plní funkci sběru příslušných informací 
a jejich analyzování pro zvolené zastupitele obce. 
Je tvořen předsedou a minimálně dvěmi dalšími 
členy. V případě Palkovic je finanční výbor tříčlen-
ný, složený ze tří opozičních zastupitelů. (Josef Lu-
keš, Dalibor Rada, Mgr. Petr Gřes). 

Finanční výbor se schází dle potřeby, z vlastní 
iniciativy a také na základě požadavků – úkolů 
zastupitelstva obce. Zápisy z kontrol předkládá se 
svými zjištěními a návrhy zastupitelům. K zjištěným 

nedostatkům nemůže „ukládat“ nápravná opatře-
ní, „pouze“ doporučení. 

Rozhodnutí o tom, zda bude brán zřetel na sa-
motné zjištění a navrhované řešení či doporučení 
bude přijato, rozhodují dle vlastního vědomí, svě-
domí a zodpovědnosti zvolení zastupitelé obce. 

Po seznámení s obsahem kontroly na veřejném 
jednání zastupitelstva je zápis veřejný a nic nebrá-
ní jeho zveřejnění. 

Zpracoval: Mgr. Petr Gřes

Poznámka redakční rady: zápis finančního vý-
boru nelze zveřejnit bez souhlasu zastupitelstva 
obce.

Finanční výbor
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INFORMACE PRO OBČANY

Organizační změny na Obecním úřadě

Výzva k připojení na kanalizaci

Vážení spoluobčané, od začátku roku pro-
běhlo na OÚ v Palkovicích několik organizačních 
změn, které povedou ke zlepšení fungování OÚ 
a zkvalitnění služeb pro občany. Naše obec má 
k 31. 12. 2018 již 3 380 obyvatel, což je srovna-
telné s menšími městy. Nejen z důvodu velikosti 

obce, ale také vzhledem ke stále rostoucím legis-
lativním a administrativním požadavkům na obec 
bylo nutné OÚ personálně posílit. Aktuálně má 
tedy OÚ celkem 8 úředníků a administrativních 
pracovníků, kteří se podílí na chodu obce a úřa-
du:

Jméno Pozice Telefon E-mail
Ing. Pavlína Chomová asistentka vedení obce 605 982 121 pchomova@palkovice.cz

Dagmar Bajtková podatelna, ohlašovna, 
pohřebnictví 739 633 313 dbajtkova@palkovice.cz

Helena Kapsová výstavba, životní prostředí, 
matrika, územní plán 739 633 317 hkapsova@palkovice.cz

Ing. Richard Vysloužil výstavba, životní prostředí, 
územní plán 733 644 759 rvyslouzil@palkovice.cz

Eva Vránová pokladna, poplatky 605 945 322 evranova@palkovice.cz
Martina Skurková účetní 732 567 237 mskurkova@palkovice.cz

Martina Mertová správce budov a obecního 
majetku 736 472 247 mmertova@palkovice.cz

Mgr. Dagmar Lepíková referent majetkové správy 735 750 487 dlepikova@palkovice.cz

Vážení spoluobčané naší obce Palkovice, infor-
mujeme, že se začátkem března byla dokončena 
a zkolaudována čtvrtá etapa kanalizace v naší 
obci. Obec je rovněž provozovatelem této kanali-
zace, a odpadní vody jsou čištěny ve dvou schvá-
lených čističkách. Po vyčištění na požadovanou 
nezávadnost a kvalitu jsou vraceny do koloběhu 
přírody či k dalšímu užití.

Rádi bychom proto poděkovali všem, kdo se 
na kanalizaci již připojili. Pro ostatní máme výzvu, 
žádost, aby se rovněž připojili na kanalizaci a při-
spěli tak ke kvalitě života a životního prostředí 
v obci.

Rizika nepřipojení
Stát může v rámci vodohospodářského práva 

přikázat připojení na kanalizaci každému vlast-
níku, na jeho náklady, není-li to nepřiměřené,  
a s tím spojené řízení (§ 3, odst. 8 zákona  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu). Povinnost může být ulože-
na nehledě na dosavadní stav zpracování vašich 
odpadních vod, včetně existence zkolaudované 
čističky. Jde o dlouhodobou ustálenou praxi po-
tvrzenou celou soudní soustavou.

Výhody připojení
Odvádění a zneškodňování odpadních vod 

touto cestou je i pro vlastníka levnější než cyklic-
ké odvážení jejího obsahu. Ulehčuje to v důsledku 
i místní dopravě, a šetří čas spojený s touto čin-
ností. Prakticky zaniká riziko nehody a ohrožení 
podzemních či povrchových vod. Odpadá také 
zákonná povinnost dokladovat nakládání s od-
padními vodami státnímu orgánu (§ 38 odst. 
6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vůči České 
inspekci životního prostředí), praktické snížení ri-
zika nápravného stavebního řízení, rovněž riziko 
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Demografický přehled obyvatel obce Palkovice za rok 2018

spáchání přestupku a deseti až statisícových pokut 
v oblasti nakládání s odpadními vodami (§ 116 zá-
kona č. 254/2001 Sb., o vodách).

Připojením přispějete rovněž ke kvalitě provozu 
čističky a vod jí vypouštěných, pro niž jsou tech-
nologicky do určité míry výhodnější větší objemy 
vody pro zpracování. Přispějete tak svou měrou 
i k celkovému zlepšení jak fyzického, tak konečně 

svým uvědomělým činem snad i „duševního“ ži-
votního prostředí.

Byli bychom rádi, kdyby každý vlastník usku-
tečnil připojení tak, že bude hotové do konce 
tohoto roku, tj. do 31. 12. 2019. Předem moc dě-
kujeme.

Petr Kreuzmann, zastupitel  
a předseda Komise pro životní prostředí

obyvatelé část Palkovice část Myslík obec celkem
stav k 1.1.2018 2 831 487 3 318
v roce 2018:
     -  přihlášení 101 25 126
     -  narození 31 4 35
     -  odhlášení 57 10 67
     -  zemřelí 24 8 32
stav k 31.12.2018 2 882 498 3 380
z toho:
     -  muži 1 716
     -  ženy 1 664

nejstarší žena – ročník 1923
nejstarší muž – ročník 1926

V celkovém počtu obyvatel 
k 31.12.2018 (3 380 osob) je 
započteno 28 cizinců s po-
bytem na území obce Pal-
kovice.

Od 1. 3. 2019 byl zahájen rozvoz obědů z Res- 
taurace pod Habešem. Novým provozovatelem 
je firma CATERING SERVIS (p. Radomír Čepán), 
rozvoz obědů zajišťuje Obec Palkovice (p. Monika 
Krpcová).

Jídelní lístky (výběr ze 4 jídel) jsou dodávány 
vždy v úterý na další týden. Jídla se účtují každý 
pátek za daný týden. Peníze za obědy vybírá paní 

Krpcová, která vám vystaví doklad o zaplacení. 
Cena jednoho obědu činí 95,- Kč včetně rozvo-
zu. Obědy jsou rozváženy pouze na území obce 
Palkovice a může si je objednat každý občan Pal-
kovic.

Od 18. 3. 2019 byl zahájen rovněž výdej menu 
v Restauraci pod Habešem a to v době od 11 hodin 
do 14 hodin. Výběr je ze 4 jídel a cena činí rovněž 
95,- Kč.

V případě zájmu o zajištění libovolného občer-
stvení podle vašeho přání v prostorách Restaura-
ce pod Habešem u příležitosti oslav či úmrtí, při 
pořádání schůzí, třídních srazů apod. se můžete 
obrátit na pana Čepána, mob. 775 699 246. 

Na začátek bychom vás také rádi společně 
s Obcí Palkovice pozvali na příjemné velikonoční 
posezení na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019, na který 
jsme nechali uvařit 13° Zelený speciál, který bude-
me čepovat od 14.00. Na podvečer je připravena 
velikonoční zábava s živou hudbou. Těšit se může-
te taky na speciality z naší kuchyně.

Jsme tady pro vás!
CATERING SERVIS, Radomír Čepán

Restaurace pod Habešem
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Otevření přírodního hřiště v Palkovicích 
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás touto ces-
tou požádat, abyste zatím nevstupovali na nové 
přírodní hřiště v Palkovicích v areálu za tělocvič-
nou. Na hřišti stále není plně zakořeněná trá-
va. Hřiště potřebuje minimálně měsíc na to, 
aby bylo plně k dispozici. Dbejte, prosím, vy-
věšených upozornění přímo na místě a na hři-

ště nevstupujte. Poučte, prosím, také své děti, 
aby ještě hřiště nevyužívaly. Slavnostní otevře-
ní se uskuteční 28. 4. 2019 a od té doby bude 
již přírodní hřiště plně k dispozici. Všichni se na 
něj moc těšíme, tak vás všechny prosím ještě 
o krátké strpení. 

David Kula, místostarosta

Samotný název dopravní komise předurču-
je oblast její činnosti. Tou by mělo být především 
vykonávat takové aktivity, které zpříjemní život 
v obci spoluobčanům, řidičům, chodcům – účast-
níkům silničního provozu. Svými návrhy a doporu-
čeními jsou podporou v rozhodování vedení obce.

Poradní komise je v současnosti čtyřčlenná ve 
složení - Mgr. Petr Gřes, Ing. Josef Laža, Ing. Pavel 
Volný, Petr Kreuzmann a Josef Lukeš.

V následujícím období se její členové zaměří na 
návrhy a řešení dopravní situace, informační čin-
nost a realizaci preventivních opatření. Důležitým 
faktorem pro práci komise jsou i názory a poža-
davky veřejnosti, se kterými je nutno pracovat. Ty 
je možno zasílat Dopravní komisi prostřednictvím 
emailu podatelny obce Palkovice 
oupalkovice@palkovice.cz 

Mgr. Petr Gřes

Ne všichni každoročně v rámci svého zaměst-
nání absolvují školení referenčních řidičů nebo 
svědomitě hlídají každou změnu silničního zákona 
a další legislativy točící se kolem pohybu na po-
zemních komunikacích. Pro tyto případy si komi-
se dopravy dovoluje upozornit na nejdůležitější 
změny za poslední tři roky v oblasti individuální 
dopravy.

Pravidla pro tvorbu záchranářské uličky se 
sjednotila s pravidly v okolních státech a nově se 
pruh pro průjezd vozidel IZS u komunikací s třemi 
a více pruhy v jednom směru tvoří mezi pruhem 
nejvíce vlevo a ostatními pruhy. U dvoukruhových 
komunikací se ulička tvoří uprostřed. Nezapomeň-
te také, že uličku je nutné vytvářet kdykoliv, pokud 
dálnice či silnice pro motorová vozidla (ideálně na 
kterékoliv víceproudé komunikaci) není volně prů-
jezdná z důvodu kolony nebo pomalu jedoucích 
vozidel. Důvodem tedy nemusí být striktně do-
pravní nehoda.

Nově na komunikacích můžete potkat označe-
ná vozidla policie, hasičů či vozidla poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby s výstražnými 
světly světle modré a červené barvy. Majá-
ky pouze s modrým světlem i nadále zůstáva-
jící v platnosti a při jejich užití platí pro ostatní 
účastníky silničního provozu stejné povinnosti 
jako užití dvojbarevné kombinace majáků. Dvoj-
barevná kombinace má být výraznější za snížené 

Informace Dopravní komise

Aktuálně z dopravy
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viditelnosti a dále dle polohy barev poznáte, zda 
vozidlo IZS jede k vám nebo jedete ve stejném 
směru.  

Pokud má policista pochybnosti o aktuálním 
technickém stavu Vašeho vozidla, může Vám přiká-
zat jízdu na příslušné zařízení k provedení technické 
kontroly (lidově Vás pošle na STK). Nově se vzdále-
nost jízdy k příslušnému zařízení tam a zpět zvyšuje 
z 8 na 16 km. V případě, že řidič odmítne podrobit 
vozidlo technické silniční kontrole, má nově policis-
ta právo zabránit v jízdě vozidla použitím technic-
kého prostředku nebo odtažením vozidla.

Zjistí-li se při kontrole technického stavu vo-
zidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňová-
ní dopravní nehody nebezpečná závada, která 
vzhledem ke své povaze nebo rozsahu význam-
ně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na po-
zemních komunikacích nebo nepříznivé působení 
provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní 
prostředí, zadrží policista osvědčení o regist-
raci vozidla (tzv. „malý techničák“) vykazujícího 
takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo 
jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Protože 
řidič je povinen osvědčení o registraci vozidla mít 
při jízdě vozidla při sobě, stává se takové vozidlo 
pro provoz nezpůsobilé. 

Od roku 2016 má řidič také nové povinnosti. Za 
prvé, řidič nově nesmí ohrozit (povinnost počínat si 
tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních 
komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí) cyklistu 
přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro 
cyklisty, za druhé, řidič nesmí řídit vozidlo, na němž 
jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují 
výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, a za 
třetí, vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je 
led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích.

Od roku 2016 v zákoně o silničním provozu 
je nový pojem „jízdní pruh pro cyklisty“ a z něho 
vyplývající nové práva a povinnosti. Rozdíl mezi 
„jízdním pruhem pro cyklisty“ a „vyhrazeným jízd-
ním pruhem pro cyklisty“ je hlavně v tom, že na 
„jízdním pruhu pro cyklisty“ v podélném směru je 
umožněna jízda vozidlům, pro něž není přilehlý 
jízdní pruh dostatečně široký. Stejně jako u vyhra-
zeného jízdního pruhu pro cyklisty, mají cyklisté 
jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty přednost před 
vpravo či vlevo odbočujícími vozidly. Stejná pravi-
dla platí též pro zastavení a stání, v „jízdním pruhu 
pro cyklisty“, je to zakázané.

Dalším novým pojmem je „Cyklistická zóna“. 
Jde o zónu, kde se cyklisté mohou pohybovat 
v celé šířce a jiným vozidlům je vjezd umožněn 

pouze, pokud jsou vyznačena ve spodní části do-
pravní značky. Nejvyšší dovolená rychlost v cyk-
listické zóně je zákonem stanovena na 30 km/h. 
Chodci v takové zóně chodí po chodníku případně 
po vozovce standardně vlevo. 

Stejná novela přinesla povinnost chodcům mít 
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umís-
těné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastní-
ky provozu na pozemních komunikacích, pokud 
chodec jde mimo obec za snížené viditelnosti po 
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením. Z logiky věci je 
doporučeno, aby prvky z retroreflexního materiálu 
měli na sobě i chodci v obci, pokud nejdou po 
chodníku.

A když mluvíme o chodcích, od roku 2016 k nim 
na chodník dle novelizovaného zákona přibyli uži-
vatelé osobních přepravníků, resp. přepravníků 
se samovyvažovacím zařízením nebo obdobná 
technická zařízení. S tímto osobním přepravníkem 
(segway, solowheel, hoverboard, apod.) se můžete 
pohybovat na chodníku, stezce pro chodce, stezce 
pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu 
pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo 
v pěších a obytných zónách nejvýše rychlostí srov-
natelnou s rychlostí chůze. Při přejíždění vozovky 
se na tyto uživatele vztahují stejná pravidla jako na 
chodce, tj. je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným 
provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba 
na osobním přepravníku přejíždět vozovku jen na 
těchto místech. Uživatelé osobních přepravníků 
mohou však používat infrastrukturu i určenou pro 
cyklisty, vč. vyhrazených jízdních pruhů. V případě 
pouze vozovky nebo pokud je chodník neschůdný 
(spíše nesjízdný), smí se osoba na osobním pře-
pravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nej-
blíže při levém okraji vozovky.

Jistého zeštíhlení se dočkala povinná výbava. 
Autolékárnička již nemusí obsahovat trojcípý šá-
tek, náplast s polštářkem a plastovou roušku. Ve 
vozidle pak také nemusíte vozit náhradní pojistky, 
náhradní žárovky a za přesně vymezených pod-
mínek ani náhradní kolo, zvedák a klíč na matice 
kol. Vymezené podmínky (např. je v autě sada pro 
bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky 
umožňující nouzové dojetí) najdete na internetu. 
Každopádně to, že v autě vyjmenované věci mít 
nemusíte, neznamená, že se nemůže v mnoha pří-
padech hodit, že je tam máte. Případně, že povin-
né vybavení máte ve větším než legislativou po-
žadovaném množství (např. více párů latexových 
rukavic pro více zachránců).

Zpracoval Ing. Josef Laža
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PALKOVICE

V naší obci již druhým rokem pokračuje realiza-
ce projektu „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
na základní škole v Palkovicích“. Tento projekt je 
z 85 % financován z Integrovaného regionálního 
operačního programu a doplňkově Krajským úřa-
dem Moravskoslezského kraje. Dříve v rámci něj již 
došlo k modernizaci učebny fyziky a chemie a po-
řízení klimatizace pro vybrané učebny.

Aktuálně na začátku roku bylo předáno velké-
ho množství pomůcek pro fyziku, chemii, příro-
dopis, jazyky, technické vzdělávání a informatiku 
škole, čímž se naše škola stala jednou z nejlépe 

vybavených škol v této oblasti v okolí. Celkově 
se jednalo o cca 200 ks výukových sad, pomů-
cek a stavebnic v souhrnné hodnotě necelých  
2 mil. Kč, které často nahradí pomůcky používané 
již desítky let nebo naopak dají škole další mož-
nosti pro zkvalitnění výuky. Reportáž z předání po-
můcek je možno shlédnout v Palkovickém miniex-
presu z 3. 2. 2019 na adrese http://www.palkovice.
cz/index.php/cs/obec/palkovicky-miniexpres.

V současné době probíhá také poslední výbě-
rové řízení v rámci tohoto projektu na dodavatele, 
který provede významnou modernizaci konektivity 

Projekt Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury  
na základní škole v Palkovicích pokračuje
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a IT ve škole. Konkrétně by se mělo jednat o mo-
dernizaci sítové infrastruktury na škole, serverů 
a datových uložišť, pořízení více než stovky no-
vých tabletů a notebooků pro výuku, či zakoupe-
ní speciálních výukových pomůcek pro technické 

vzdělávání např. v podobě dronu, RC modelu auta, 
outdoorových kamer či speciální grafického SW. 
Pokud vše dopadne dle předpokladů, tak škola 
získá toto výukové zázemí do poloviny června.

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

Tak jako každý rok, i letos bylo v měsíci úno-
ru ve škole odpoledne určené pro žáky druhého 
stupně, již tradičně nazývané Valentýnská diskoté-
ka. V tomto školním roce bylo organizačně zajiš-
těno nejstaršími, tedy devátou třídou. Deváťáci se-
stavili hudební výběr, ke kterému přizvali i ostatní 
děti, ty měly možnost vybrat si oblíbené písničky. 
Před samotnou akcí organizátoři vyzdobili jídelnu, 
připravili ovoce, občerstvení, později zvládli role 
moderátorů, animátorů i obsluhy. Taneční odpo-
ledne bylo zpříjemněné soutěžemi, do nichž byli 
zapojeni téměř všichni. Samozřejmě nesměla chy-
bět dětmi velmi oblíbená pizza. 

Devátá třída si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Dita Janošcová

Děti dětem
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Dne 12. prosince 2018 se uskutečnilo školní kolo 
Konverzační soutěže v německém jazyce, zúčastnilo 
se ho osm žáků 9. třídy a jeden žák 8. třídy. Soutěžící 
si vyzkoušeli poslech (porozumění textu), několika vě-
tami se představili, odpovídali na otázky k vybraným 

tématům, popsali obrázek, reagovali na situaci, ve 
které se ocitli. Nejlépe si vedla žákyně 9. třídy Tere-
za Radová, ta také 6. února 2019 reprezentovala naši 
školu v okresním kole ve Frýdku-Místku. Umístila se 
na pěkném 2. místě. Mgr. Jitka Krpcová

13. února 2019 proběhla ve škole v Palkovicích 
pěvecká soutěž žáků 1. stupně Loutnička. Děti, 
které rády zpívají si připravily lidové písničky, se 
kterými soutěžily v třídních kolech. Vybraní žáci se 
nejdříve všichni rozezpívali a potom soutěž mohla 
začít. Všechny kategorie měly hodně soutěžících 

a bylo obtížné vybrat nejlepší zpěváky. Ti byli oce-
něni diplomy a drobnými cenami a všichni účinku-
jící velkým potleskem.

Vyhodnocení pěvecké soutěže Loutnička:
0. kategorie: 1. třída 
     1. místo: Bobčáková Eliška
     2. místo: Matulíková Tereza
     3. místo: Wiej Tomáš

1. kategorie: 2. – 3. tř. 
     1. místo: Pavlíčková Mariana
     2. místo: Spěváková Antonie
     3. místo: Galásková Amálie

2. kategorie: 4. – 5. tř. 
     1. místo: Michálková Laura
     2. místo: Kluzová Sofie
     3. místo: Chaloupková Vendula
     
Zvláštní kategorie:
     1. místo: Michálková Laura

Mgr. Miroslava Kubalová

Konverzační soutěž v německém jazyce

Pěvecká soutěž Loutnička
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Na konci ledna proběhla v ZŠ a MŠ v Palkovi-
cích recitační soutěž pro děti 1. stupně. Nejlepší re-
citátoři z každého ročníku postoupili do školního 

kola. Před svými spolužáky soutěžili v jednotlivých 
kategoriích a konkurence byla veliká.

Žáci, kteří zvítězili ve svých kategoriích, obdrželi 
diplomy a drobné ceny. Všichni byli odměněni vel-
kým potleskem svých spolužáků.

Výsledky recitační soutěže:

0. kategorie: 1. třída
    1. místo: Bobčáková Eliška
    2. místo: Vysloužil Ondřej
    3. místo: Vašínková Nela

1. kategorie: 2. – 3. třída
    1. místo: Žurková Ema
    2. místo: Galásková Amálie
    3. místo: Pavlíčková Mariana

2. kategorie: 4. – 5. tř. 
    1. místo: Olejník Jiří
    2. místo: Ondrušáková Martina
    3. místo: Kusin Martin

Mgr. Miroslava Kubalová

Recitační soutěž
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Odjeli jsme 4. února a přijeli jsme 8. února. Jeli 
jsme naše třída 5. B a třída 5. A. Jeli jsme do Me-
zivodí. Náš penzion se jmenoval Ledovec. Učitelé 
a učitelky tam byli Alice Gorelová, Martina Fatrd-
lová, Petra Vyvialová, pan učitel Sosna a Krpel. 
Bylo nás tam celkem asi 39. Všechny dny jsme 
lyžovali až na jeden. Byla to středa a to jsme šli 

na vycházku. Ve čtvrtek jsme závodili. Večer jsme 
vždy hráli hry. Večerka byla ve 22.00, oběd ve 
12.00, vstávání v 7.15 a snídaně v 8.00. Pokoje byly 
hezké a útulné. Byli jsme rozděleni do 4 skupin. Na 
svahu se dařilo a celý kurz byl super. Počasí nám 
vyšlo dobře. Dokonce už umím hezky lyžovat.

Za žáky 5. tříd Valérie Šupinová

Lyžařský kurz 5. tříd
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V pondělí ráno 4. března žáci 6. a 7. třídy vyra-
zili na lyžařský a snowboardový týdenní kurz pro 
pokročilé do Ski areálu na Mezivodí. Mnozí s ra-
dostí a nadšením, někteří s obavami. 

Byli jsme ubytováni na Penzionu Ledovec, který 
se nachází v údolí řeky Bílá Ostravice, v nadmoř-
ské výšce 602-712 m n. m., v obci Bílá-Mezivodí. 
Nabízí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou, 
pobyty s přáteli nebo lyžařské kurzy. Cítili jsme se 
jako doma, velmi dobrá a bohatá strava a na sjez-
dovku jen pár metrů.

Taky jsme hned po ubytování testovali svah 
a kvalitu sněhu. Děti si procvičily již známé ly-
žařské základy, naučily se novým věcem, s ra-
dostí trénovaly nové prvky formou her. Museli 
jsme projet všechny skokánky – to teprve byla 
zábava. Nicméně všichni se velmi snažili, jezdili 
s nadšením a bezpečně. Obzvlášť velká pochvala 
patří skupince dětí, které stály na lyžích podruhé 
v životě. Pro zpestření a taky jinou fyzickou zátěž 

jsme uskutečnili turistickou vycházku na Keltskou 
salaš Ebeka.

Po večerech děti vyslechly přednášku o práci 
Horské služby, shlédly několik krátkých filmů o ly-
žování, snowboardu a vůbec pobytu na horách 
a hlavně se bavily, hrály hry a také se učily samo-
statnosti a zodpovědnosti.

Počasí nám přálo, užili jsme spoustu radosti 
a smíchu a doufám, že mladí sjezdaři budou i na-
dále s nadšením tyto sporty provozovat.

Zdárnému průběhu přispěly také velmi dobré 
podmínky na sjezdovce a vstřícnost a snaha vy-
hovět ze strany zaměstnanců ze Ski areálu Me-
zivodí, za což jim patří velké poděkování z naší 
strany. Děkuji i kolegům Mgr. Tomáši Krplovi, 
Mgr. Martině Fatrdlové a praktikantce Bc. Zuzce 
Juřenové za pomoc a jejich trpělivost s mladými 
lyžaři. 

Mgr. Věra Krpcová

Lyžařský výcvik 6. a 7. třídy ve Ski areálu Mezivodí
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Dne 7. 2. 2019 si měly děti z mateřské ško-
ly možnost vyzkoušet práci na hrnčířském kru-
hu. Přišla mezi nás Ing. Hana Ovčačíková, která 
je lektorkou práce s keramickou hlínou a práce 
na keramickém kruhu. Seznámila nás s techni-
kou práce na kruhu, ukázala dětem, co vše je 
možné na kruhu vyrobit. S některými dětmi přišli 

i nadšení rodiče. Děti si za její pomoci vyrobily 
různé misky, talířky a jiné výrobky. Krásné a ori-
ginální výrobky dětí jsme využili k prodeji na Ma-
sopustu, který pořádala naše MŠ ve spolupráci 
s mysliveckým sdružením. Děkujeme kreativním 
rodičům, za jejich nápady a ochotu spolupraco-
vat s naší MŠ.

V sobotu 2. 3. 2019 se v prostorách myslivecké 
chaty Bařina v Palkovicích uskutečnil již 2. ročník 
tradičního masopustu. 

Tato veselice započala průvodem všech účast-
níků v maskách, který se společně s koníkem a vo-
zem vydal od základní školy a svou cestu ukončil 
na již jmenované myslivecké chatě. Koňskému 

povozu velel masopustní šašek s medvědem, 
kteří v doprovodu harmoniky zpívali nejznámější 
lidové písně a s radostí se k nim přidaly i ostatní 
masky.

Po ukončení průvodu následovalo pochování 
basy, při kterém pronesl pan starosta obce Palko-
vice smuteční řeč. Šašek s medvědem a ostatními 

Keramická dílna v mateřské škole

Masopust

Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
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účastníky se s basičkou řádně rozloučili a přišla 
řada na naše nejmenší. Pro ty totiž byla připravena 
řada různých her nesoucí se v duchu masopustu. 
Děti se také měly možnost svést na konících, posil-
nit se sladkým koblížkem a společně se svými ro-
diči zakoupit keramickou misku vyrobenou právě 
dětmi v naší MŠ. 

Dospělé jistě potěšila přítomnost živé hudby 
v podání kapely „Wobčasbluegras“, možnost za-
koupení zabijačkových specialit pana Rady a vý-
borná hotová jídla včetně pití připravena Myslivec-
kým sdružením Palkovice. 

Dále nám obec Palkovice umožnila účast foto-
koutku paní Kateřiny Žáčkové s krásnými rekvizita-
mi, odkud si každý účastník mohl odnést jedineč-
nou památku v podobě stylové fotografie. 

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem 
výše jmenovaným za jejich účast, skvělou spolu-
práci a pomoc při organizaci akce. 

V neposlední řadě naše poděkování patří také 
panu Vojtěchu Rajnochovi za hru na harmoniku, 
dále panu Daliboru Radovi za poskytnutí povozu 

s koněm, panu Markovi Myšinskému za možnost 
účasti koní pro děti a rodičům za jejich úžasnou 
kreativitu při výrobě masopustních masek. 

Závěrem bychom Vás rádi pozvali na další plá-
novanou akci MŠ a to na 2. ročník kočárkového 
závodu, který se uskuteční v neděli 14. 4. 2019 
v prostorách zahrady Základní školy v Palkovicích. 

Budeme se těšit na další hojnou účast a záro-
veň také na 3. ročník masopustu v roce 2020.
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V měsíci únoru 2019 se mateřská škola, třída 
Motýlek, zúčastnila soutěže pořádanou společ-
ností Barefoot. Šlo o možnost výhry zdravých 
bačkůrek s podporou pocitu „bosých nohou“ pro 
všechny děti z výše jmenované třídy.

Podmínkou výhry těchto dětských botiček byla 
výroba společné koláže, ve které bylo úkolem ob-
kreslení všech dětských chodidel na papír. Ty se 
následně vystřihly a libovolným způsobem nazdo-
bily.

Děti ze třídy Motýlek společně se svými paní 
učitelkami vyrobily „dobu ledovou“, ve které jejich 
obtisky chodidel představovaly tučňáčky.

Nyní se všechny práce zúčastněných školek vy-
hodnocují prostřednictvím Facebooku nejvyšším 
počtem „lajků“. 

Toto hlasování trvá až do 17. 3. 2019. A tak se 
necháme překvapit, na kterém místě se práce na-
šich dětí umístí. 

Učitelky MŠ Palkovice

Účast MŠ v soutěži o barefoot botky
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Dne 14. 2. 2019 uskutečnily paní vychovatelky 
pro děti ze školní družiny karneval. Karneval se 
konal v tělocvičně a pro děti bylo zajištěno bo-
haté občerstvení. S výzdobou tělocvičny pomohly 
samotné děti, neboť celý týden vyráběly ve školní 
družině karnevalové škrabošky, řetězy a papírové 

klauny. Program pro děti byl velmi pestrý – pro-
menáda v maskách, karnevalové soutěže, foto-
koutek, vyhlášení nejkrásnějších a nejoriginálněj-
ších masek. Vyhlášené děti v maskách dostaly 
dárkovou taštičku s překvapením. Všem dětem se 
letošní karneval moc líbil. Vychovatelky ŠD

Karneval v ŠD
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Sál Restaurace pod Habešem v sobotu 23. úno-
ra zaplnilo téměř 200 hostů tradičního obecního 
plesu, který se letos nesl ve sportovním duchu. 
Hned u vchodu každého vítala slavobrána z mod-
rých a bílých balónků. Tyto balónky pak zdobily 
i hlavní sál, kde jich ke stropu vzlétlo více než 50. 
K tanci a poslechu letos zahrála skupina Groove  
Harmony, která zaznamenala u hostů velký 
úspěch. V předsálí byla připravena degustace vý-
borných vín vinařství Mikulica z Jižní Moravy. Pán 
Mikulica tyto vína ve spolupráci s členkami kultur-
ní komise Zuzkou Chýlkovou a Hankou Brožovou  
a s palkovickým vinařem Jarkem Pavlíčkem pre-
zentoval. Mezitím se v sále o velmi zajímavou 

sportovní exhibici zasloužili zástupci street wor-
kout klubu Fénix z Opavy a skupina sportovního 
aerobiku Flash aerobik z F-M. Před půlnoci byly 
vyhlášeny ceny za nejlepší sportovní doplněk, 
kdy jednoznačně zvítězila variace na potápěče  
i s ploutvemi. O půlnoci byla vylosována tombola, 
o kterou se nejvíce zasloužily členky kulturní ko-
mise Jana Zamazalová a Eva Filipcová v úzké spo-
lupráci se svými protějšky a kamarády. Součástí 
plesu je již tradičně fotokoutek tentokrát zajištěný 
Kateřinou Žáčkovou z Kozlovic, který se po celou 
dobu těšil hojnému zájmu. Hosté plesu se nechá-
vali zvěčnit ve všemožných pózách a variacích. 
O výborné občerstvení se postaral nový nájemce 

Obecní ples ve sportovním duchu
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restaurace pan Čepán, přičemž největší zájem by 
o tatarák. Tímto bych chtěl také poděkovat i všem 
ostatním dobrovolníkům, kteří se na bezproblé-
movém zajištění plesu podíleli, zejména Tomáši 

Podolovi za pomoc při organizaci celého večera, 
obsluze šatny Josefovi Prokopovi a Mariánu Vol-
nému a dárcům cen do tomboly.

Za Kulturní komisi David Kula

V neděli 3. 3. 2019 jsme společně s vámi za-
hájili interaktivní výstavu Svět kostiček®, která 
bude trvat celý březen. Na slavnostní zahájení 
vás přišlo 166 a dále výstavu již viděly děti ze 
všech oddělení družiny ZŠ, všechny třídy MŠ,  
Pionýrská skupina Miloše Sýkory, Lesní školka Be-
zinka a přes 100 dalších návštěvníků. Jsme moc 
rádi, že jsme pro vás mohli Lego® přivézt, a že si 
v Palkovicích a Myslíku stále tak rádi hrajeme. Asi 
největší zájem jste projevovali o vláček a robota 
Wall-e a ostatní robotické příšery. Nesmím opo-
menout ani soutěž, ve které se scházejí nádherné 
a originální stavby. 

Velice ráda bych speciálně poděkovala pra-
covníkům obce v čele s panem Alešem Chýlkem, 

kteří celý prostor výstavy bezvadně přichystali 
a členům Kulturní komise za pomoc s organizací.

Za Kulturní komisi 
Mgr. Štěpánka Pavlíčková

Kostičky, kam se podíváš!



2/2019

23

V sobotu 9. 3. 2019 v podvečerních hodinách 
se sál Restaurace pod Habešem proměnil v pravě-
kou jeskyni. Volejbalový oddíl TJ Sokol Palkovice si 
pro své tradiční maškarní tentokrát přichytal „tvrdý 
oříšek“. Téma Doby Ledové rozpoutalo neúprosný 
boj o nejlepší ztvárnění pravěkého tvora či tema-
tické filmové masky. Mezi příchozími jsme zazna-
menali pravěké postavy žen a mužů v dobových 
a mnohdy originálních po domácku vyrobených 
kostýmech s ručně vyrobenými zbraněmi, eskymá-
ky, rodinku Flinstoneových, několik prehistorických 
ještěrů a dokonce i dvě kostky ledu, které ale brzy 
po začátku plesu „roztály“. Samotné masky tvořily 
navíc velkou část zábavy a bezprostředního veselí, 
které se tak trochu vymyká tradičnímu pojetí ple-
sů. I přesto jsme tento fakt podpořily malou sou-
těží pro většinovou skupinu neandrtálců, kteří si 
vyzkoušeli teoretickou šanci uspět v pravěké době 
u svých protějšků. Každý ze soutěžících obdržel 
alespoň symbolickou cenu za svou odvahu a úsilí, 
které do soutěže vložili. O pěkné ceny se losovalo 
také na půlnoční tombole, na které se mimo jiné 

sponzorsky podílela i Restaurace pod Habešem – 
věnovala nám soudek piva. Večerem nás provázela 
skupina Rafael Band z Havířova, která již na našich 
volejbalových plesech v Palkovicích odehrála řadu 
plesů. Děkujeme tedy všem, kteří se na přípravě 
a průběhu plesu podíleli a věříme, že celková spo-
kojenost, která je viditelná i ze zachycených foto-
grafií, přiláká i příští rok další příznivce, kteří se chtějí 
bavit a neváhají projevit svou kreativitu.  

Mgr. Lenka Vašková

Volejbál: Habeš ovládli Neandrtálci 
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Za panorámaty na Panoramu

TIPY NA VÝLETY – PALKOVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ

Mnohým z vás se jistě stalo, že po delší době 
navštívili známé výletní místo, a po cestě přiby-
ly nové informační tabule, dětské atrakce, či velké 
parkoviště, a naopak ubylo kus lesa, zanikl maleb-
ný rybníček či místo určené k táboření. Tyto změny 
se samozřejmě netýkají pouze známých turistic-
kých destinací, ale jsou viditelné i v bezprostřední 

blízkosti našeho domova. Prostřednictvím této rub-
riky bychom vám chtěli pravidelně „přinášet“ malou 
inspiraci o známých i polozapomenutých místech 
Palkovic, které stojí za to vidět či znovu objevovat. 
Také budeme rádi za vaše tipy na zajímavou pro-
cházku nebo místa v okolí, která nám unikla z hle-
dáčku…

V severní části Palkovických Hůrek se do výšky 
601 metrů zvedá vrch Kabátice, na jehož východ-
ním úbočí byla v roce 2001 zprovozněna rozhledna 
Panorama. Ačkoliv se jedná již o stranu přiléhající 
k obci Chlebovice, vrch s rozhlednou se stal oblí-
beným místem procházek i pro obyvatele Palkovic. 

Oficiální název Panorama získala rozhledna 
podle širokoúhlého pohledu na severní a východ-
ní stranu, přesto se jí lidově stále říká podle vrchu, 
na jehož úpatí „vyrostla“ – Kabátice. 

Nejkratší cesta přímo k rozhledně vede od par-
koviště u sjezdovky v Chlebovicích – stoupákem 
přímo nahoru. Vydat se na ni můžete i několika 
dalšími procházkami po zpevněných cestách – od 
rozcestníku na Hůrkách, z Chlebovic, nebo pěknou 
procházkou od Kapličky s křížem mezi Palkovicemi 
a Chlebovicemi. První část cesty (od kapličky) ukryté 

v lese oceníte především v letních měsících, kdy ka-
ždý z nás touží po troše osvěžení ve stínu. Zhruba 
za polovinou se cesta odklání od vrcholu Kabátice 
a zatáčí vpravo směrem na Chlebovice. Závěr tra-
sy, která je svou nenáročností vhodná i pro rodiče 
s malými dětmi a také pro cyklisty, se táhne téměř 
po vrstevnici a teprve těsně před cílem se zjeví vy-
toužený cíl v podobě uměle vytvořené vyhlídky. 

K výstavbě dopomohl místní rodák
Celkem 22, 1 m vysoká železná rozhledna s vy-

hlídkovým ochozem je přístupná od července 2001 
a o její výstavbu se zasloužilo především Občanské 
sdružení „Bezručův kraj“, které usilovalo zrealizo-
vat tuto myšlenku již od roku 1996. Její předseda 
a chlebovický patriot Václav Halat dokonce za tímto 
účelem poskytl k dispozici svůj pozemek, projekt 
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však váznul a nakonec se uskutečnil až v roce 2000. 
Původně se počítalo s kompaktní kamennou stav-
bou, nakonec zvítězila varianta kombinující kámen, 
ocel a dřevo. Nyní si po zdolání celkem 93 schodů 
můžete vychutnat výhled na vodní nádrž Olešná 
a město Frýdek-Místek a také na zvedající se ma-
siv Těšínských Beskyd. Na vyhlídkové plošině je pro 
návštěvníky k dispozici panoramatická mapa s vy-
značenými výhledy. Nevyšel bohužel záměr provo-
zovat také hvězdářský ochoz pro pozorování noční 
oblohy přes hvězdářský dalekohled. Starost o drahý 
přístroj pro tuto atrakci byla nad síly nadšenců a po 
několika zkušebních letech na Panoramě je nyní da-
lekohled využíván v astrologickém kroužku v Bašce. 

V blízkosti rozhledny je vybudován pomník 
věnovaný slezskému básníku Františku Lazecké-
mu (1905–1984), který do Chlebovic rád zajížděl, 
a právě v místě vybudovaného památníku napsal 
báseň „Chlebovice“. 

V těsné blízkosti pomníku je k vidění také Kříž 
milénia, který postavili místní věřící na počest 
příchodu nového tisíciletí, a dřevěná socha mla-
dé ženy nabádající k harmonickému rodinnému 
životu. Jedná se o sochu sv. Marie Goretti. Tyto 
částečně duchovní atributy či symboly doby, chce-
te-li, jsou dokladem toho, že poutě po horských 
vrcholech nabízejí nejen čarokrásné výhledy, ale 
také zamyšlení obracející nás do svého nitra. 

Tip:
Výlet na chlebovickou rozhlednu si můžete 

obohatit o návštěvu Včelařského skanzenu a mu-
zea včelařství. Najdete je v chráněném objektu 
starobylého chlebovického fojtství. V muzeu jsou 
umístěny úly od nejstarších slaměných úlů až po 
nejnovější z tvrzeného polystyrenu, najdete zde 
i řadu medometů včetně nejstaršího. Mezi expo-
náty má své místo i dekret Marie Terezie o vče-
lařství. Informace na http://www.vcelaricifm.cz/. 

Mgr. Lenka Vašková
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Seniorské bilancování

SENIOR KLUB

Naši stěžejní akci v listopadu byl zájezd na Ora-
vici do termálních bazénů. Chtěli jsme si vyzkoušet, 
zda jsme otužili, či nikoliv. Proto 36 účastníků zá-
jezdu nezaváhalo, a i přes typicky podzimní počasí 
s přeháňkami, naDne 13. 2. 2019 jsme uspořádali, 
jako již tradičně v měsíci únoru, výroční schůzi Se-
nior klubu Palkovice v sále kina Kulturního domu 
v Palkovicích. Před zahájením schůze natáčeli čle-
nové štábu televize Polar Ostrava s některými čle-
ny klubu i se starostou obce rozhovory, vztahující 
se k historií i současné činnosti klubu. V natáče-
ní pak pokračovali i v průběhu schůze. Záznam 
z natáčení, pod názvem „Palkovičtí senioři patří 
k nejaktivnějším v kraji“, si můžete prohlédnout 
na adrese: www.palkovice.cz/index.php/cs/obec/

palkovicky-miniexpres. Vyslechli jsme zprávy výbo-
ru klubu o činnosti za rok 2018, o jeho hospoda-
ření a o péči o jeho oslavence. S plánem činností 
našeho klubu v roce 2019 nás seznámila předsed-
kyně klubu, které následně popřál starosta obce 
k životnímu jubileu. Poděkoval nám za aktivitu 
a seznámil nás s plánem na uspořádání okresních 
sportovních her seniorů v roce 2020 v naší obci. 
Odpověděl rovněž panu Vilému Vlkovi na jeho do-
taz k budování přechodu pro chodce přes silnici 
u Restaurace U Tomisa – jeho realizaci nepřipou-
ští předpisy pro silniční dopravu. Informoval ale 
o plánu na vytvoření přechodu pro chodce u školy  
a u Kubalů. Závěrem schůze zhlédlo 62 členů klubu 
český film Po čem muži touží.
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Dne 14. 2. 2019 jsme se zúčastnili Seniorského 
večírku, na pozvání předsedkyně Klubu seniorů 
v Krmelíně, paní Libuše Havránkové. Utužujeme 
tím vzájemné vztahy mezi členy klubů seniorů 
v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. 
Byli jsme překvapení informací od vedoucí skupi-
ny vystupujících mažoretek z Brušperku, že jejich  
142 děvčat, soutěžících v různých kategoriích, zís-
kalo titul mistryň světa v roce 2016 a mistryň Ev-
ropy v létech 2016, 2017 a 2018. Naši 4 zástupci se 
nejenom bavili, ale i vyměňovali zkušenosti z čin-
nosti klubů. Byli jsme již pozvání na oslavu 60 let 
od vzniku jejího klubu, která proběhne v září 2019. 
Navázali jsme rovněž kontakt s předsedkyní Klubu 
seniorů v Bašce. Veselení jsme spojili s výměnou 
zkušenosti z práce klubů, což považujeme pro nás 
za přínosné.

Dne 6. 3. 2019 jsme v sále kina Kulturního domu 
v Palkovicích slavili Mezinárodní den žen besedou 
s paní PhDr. Marii Formáčkovou, pražskou publi-
cistkou a spisovatelkou. Je autorkou či spoluau-
torkou desítek knih, zejména životních příběhů 
známých osobností z prostředí prken, co zname-
nají svět. Napsala rovněž řadu kuchařek a knihy 
o zdravé životosprávě. Poutavě nám vyprávěla 
o Heleně Růžičkové, která ji vlastně přiměla k psa-
ní knih slovy: „Umíš psát? Umíš. Tak já budu dik-
tovat a ty piš. A napíšeme o té potvoře rakovině“. 
A na světě byla její první kniha o herečce Růžičko-
vé, již bojující s touto zákeřnou nemocí. Dále nás 
upoutala historkami o Zitě Kabátové, ovládající 
mnohé stavební dovednosti, a kterou navštěvo-
vala každý týden v LDN v Motole až do její smrti 
a o Lubě Skořepové, výborné herečce a spisova-
telce, ale i autorce úspěšných divadelních her. Dále 
o Michalu Dočolomanském, jenž pocházel z de-
síti dětí a byl původně vyučen automechanikem, 
o Josefu Hlinomazovi, herci epizodních, ale zemi-
tých rolí. Byl velmi dobře finančně situován, proto-
že o jeho naivní obrazy byl velký zájem především 
v Německu. Zmínila se také o Jaroslavu Marvano-
vi, jenž až do své smrti podporoval svoji neman-
želskou dceru a o Jiřím Wimmerovi, všestranně 
nadaném muži, který se třikrát neúspěšně pokou-
šel o sebevraždu, až nakonec nešťastně skončil 
pod koly autobusu při přelézání zábradlí. Všech  
60 posluchačů se příjemně bavilo a odměnilo paní 
Formáčkovou potleskem. Někteří jsme s ní bese-
dovali ještě před jejím odjezdem a mohu aspoň za 
sebe říci, že je to „obyčejná ženská“, která je velmi 
vtipná, inteligentní, příjemná, milá, bezprostřední, 
která si zkrátka na nic nehraje. Velmi děkujeme  
Ing. Jiří Bužkovi za zorganizování besedy. 

Co nás čeká?
Na středu 17. 4. 2019 máme domluvenou bese-

du s paní Marcelou Kotzurovou o tom, co způso-
bují především kyselinotvorné potraviny našemu 
organismu a jak se jím bránit. Beseda proběhne 
od 16 hodin v sále kina Kulturního domu v Palko-
vicích. Přijďte načerpat informace k posílení svého 
zdraví. Těšíme se na Vás.

Ve středu 15. 5. 2019 nás čeká první zájezd, a to 
do Lešné, kde navštívíme ZOO a zámek. Odjíždět 
budeme v 7.15 hodin od budovy Kulturního domu 
v Palkovicích. Poznávejme spolu naši krásnou do-
movinu.

Doporučujeme Vám sledovat naše vývěsky, na 
kterých se objevují i neplánované akce, např. vy-
cházky do okolí obce. Nenechte si ujít vycházku  
1. května s rozkvetlými třešněmi.

Společenská rubrika:
V měsíci dubnu 2019 oslaví své životní jubileum 

Václav Menšík z Palkovic a v měsíci květnu 2019 
pak Vlastimil Kusý, Radomír Ondračka, Mila-
da Halatová a Marie Mertová, všichni z Palko-
vic a Jana Eliášová z Myslíku. Všem oslavencům  
srdečně blahopřejeme a přejeme jim pevné zdra-
ví, rodinnou pohodu a i trochu toho štěstí do dal-
ších let života.

Za výbor Senior klubu Palkovice 
Mgr. Josef Gavlas
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Volejbalisté Palkovic znovu mistry

SPORT

V loňském ročníku vybojovali palkovičtí muži 
titul Krajského přeborníka. Nebylo to úplně lehké 
a v následné kvalifikaci o II. Národní ligu bohužel 
neuspěli. Letošní ročník se vyvíjel jinak. Základní 
skupinu jsme vyhráli bez jediné porážky. Násled-
ná finálová skupina se složila z prvních tří druž-
stev skupiny A a B. Výsledky utkání ze skupin se 
započítávaly do tabulky, takže teď od ledna jsme 
hráli dvoukolově jen s družstvy skupiny B. Po dvou 
kolech bylo rozhodnuto a žádný ze soupeřů nás 
už nemohl předstihnout. Předčasně jsme se stali 
opětovně Krajskými přeborníky, tentokrát pro roč-
ník 2018/19. 

Poté jsme v Ostravě sice prohráli, ale dá se to 
přičíst trochu ztrátě motivace, protože se již o nic 
nehrálo. 

Poslední zápasy se hrály v sobotu 16. března 
v Palkovicích s družstvem Dolního Benešova. Po  
litém boji s opravdu kvalitním soupeřem jsme prv-
ní zápas prohráli 2:3 a druhý vyhráli 3:1. Celkově 
jsme ve finálové skupině zvítězili s ohromným 
náskokem 12 bodů před druhou Ostravou. Ze  
20 finálových zápasů jsme 17 vyhráli. 

Kvalifikace do II. Národní ligy proběhne v ter-
mínu 13. a 14. dubna a dnes ještě není známo, kde 
to bude a ani nejsou známí naši soupeři, protože 
tabulky v ostatních krajích nejsou tak jednoznač-
né jako u nás. Věříme, že tentokrát v kvalifikaci 
uspějeme. Kvalitu týmu a ambiciózní hráče na to 
máme. Držte palce.

Ing. Jaromír Ivánek
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Velká cena Obce Palkovice – závod v obřím slalomu

V sobotu 2. 3. 2019 pořádala Obec Palkovice 
v místním Ski areálu „Velkou cenu Obce Palkovice – 
závod v obřím slalomu“. I když počasí nebylo úplně 

ideální, zúčastnilo se jí 64 
závodníků v 16 kategoriích. 

Nejmladší účastníci byla 
tříletá Mariana Dubroková. 

Nejstarším účastníkem 
Čestmír Dulava (roč. 1950). 

Závod se jel dvouko-
lově a započítával se lepší 
čas. V ženských kategoriích 
sjela danou trať nejrychle-
ji Šárka Dytková – 14,29 s. 
V mužských kategoriích 
byli poprvé v historii této 
soutěže po dvou kolech 
dva závodníci se shodným 

časem – Petr Hajný a Jan Kutáč, čas 12,69 s. Oba se 
stali vítězí své kategorie, ale aby mohl být určen ab-
solutně nejrychlejší muž, jeli oba závodníci třetí roz-
hodující jízdu. V ní byl úspěšnější Jan Kutáč – 12,58 s. 

Nejlepší závodníci si odvezli medaile, poháry 
a diplomy. Všichni účastníci obdrželi sladkou od-
měnu. Diváci i ti, kteří zrovna nezávodili, se mohli 

občerstvit v místní restauraci „Pod sjezdovkou“, 
což přišlo velmi vhod. 

Poděkování patří všem účastníkům a také orga-
nizátorům, především panu Zbyňku Žákovi a jeho 
týmu za přípravu tratě a za technické zabezpečení.

Výsledky najdete na: www.palkovice.cz – sekce 
Aktuality Martina Mertová
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Kluziště

K zimě patří různé radovánky, lyžování, sáňko-
vání, stavění sněhuláků, ale také bruslení. Může-
me být rádi, že v Palkovicích a na Myslíku máme 
kopce, sjezdovky, potok i přilehlou přehradu Oleš-
nou. Pokud zima přeje, můžeme s radostí využívat 
všechna tato místa k zimním sportům. 

V posledních létech se daří alespoň krátce ob-
novit tradice a bruslit, také z pohledu řady rodičů, 
na bezpečnějších plochách než potoku a přehradě.

Řada okolních obcí využívá k vytvoření veřej-
ného kluziště různé zpevněné sportovní plochy či 
veřejné prostory. Některé obce a města si prona-
jímají zařízení a technologie umožňující vytvořit 
kvalitní ledový povrch. Kdo se zajímá, tak ví, že 
třeba Kozlovice a Fryčovice zaledňují klasickým 

postřikem vody své víceúčelové hřiště, Ostravice 
staví ledové kluziště s chladícími technologiemi.

Palkovičtí ochotní dobrovolníci, hasiči a obecní 
úřad přetváří krátkodobě veřejný prostor a hleda-
jí tu nejlepší a nejpřístupnější část pro veřejnost. 
Před pár léty byla ledová plocha na asfaltovém 
hřišti za školou. Poslední roky je kluziště za tělo-
cvičnou v areálu volnočasových aktivit a loni také 
na víceúčelovém hřišti na Myslíku. 

Ačkoli nejsou zimy tak vydatné, že by se dalo 
udržet led po celé zimní období, tak i několik dní 
zpříjemní řadě dětí a rodin zimní čas. A o to hlavně 
všem tvůrcům jde. 

V letošním roce měly děti kluziště opětovně za 
tělocvičnou. V neděli, byla vytýčená plocha ohrani-
čena dřevěnými mantinely zabraňujícími úniku vody 
před zamrznutím a vyklouznutí hokejových puků. Tři 
dny trvalo, než měl led svou tloušťku a tvrdost. 

Ve středu v podvečer už mohly děti začít vyu-
žívat kluziště o velikosti 12 x 24 m. V noci ledovou 
plochu osvětlovalo veřejné osvětlení, a tak kdo 
chtěl-bruslil. Někteří se učili bruslit, jiní hráli hokej. 
Radostné pohledy a kladné odezvy veřejnosti daly 
smysl vynaloženému času, úsilí a energii.

Doufejme, že se další zima umoudří a svůj čas 
pro zimní radovánky prodlouží k radosti všech.

Petr Gřes
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Rozpis utkání Jaro 2019 

OP Muži 

Sobota 30.3. 15:30 Palkovice - Staříč 
Neděle 7.4. 15:30 Nošovice - Palkovice 
Sobota 13.4. 16:00 Palkovice - Kozlovice 
Sobota 20.4. 16:00 Palkovice - Baška 
Sobota 27.4. 16:30 Lískovec - Palkovice 
Sobota 4.5. 16:30 Palkovice - Metylovice/Frýdlant B 
Neděle 12.5. 16:30 TJ Písek - Palkovice 
Neděle 19.5. 17:00 Nebory - Palkovice 
Sobota 25.5. 17:00 Palkovice - Hrádek 
Neděle 2.5. 17:00 Bukovec - Palkovice 
Sobota 8.6. 17:00 Palkovice - Hukvaldy 

 

 

DASYN Krajská soutěž dorost sk. B 

Sobota  23. 3.    12:45 Fryčovice - Palkovice 
Sobota  30. 3.    13:00 Palkovice - Frýdlant n.O. 
Neděle  7. 4.    15:30 Horní Žukov - Palkovice 
Sobota  13. 4.    13:30 Palkovice - Staré Město 
Sobota  20. 4.    14:00 Bohumín - Palkovice 
Sobota  27. 4.   14:00 Palkovice - Brušperk 
Sobota  4. 5.    14:00 Palkovice - Petřvald 
Neděle  12. 5.    14:15 Petrovice - Palkovice 
Sobota  18. 5.    14:30 Palkovice - Kopřivnice 
Neděle  26. 5.    10:00 Slavia Orlová - Palkovice 
Sobota  1. 6.    14:30 Palkovice - Bystřice 
Sobota 8. 6.    14:45 Příbor - Palkovice 
Sobota  15. 6.    14:30 Palkovice - Ostrava Jih 

 

 

Web fotbalu Palkovic: www.fkpalkovice.wixsite.com/fotbal 
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TJ Sokol Myslík

Milí Myslíkovjané a Palkovjané,
tak nám skončily sokolské prázdniny na 

Myslíku a opět Vás vítáme v nové síle v roce 
2019. Musíme říct, že rok 2018 byl rekordní. Jak 
jsme to sečetli, tak jsme pořádali, účastnili se 

a spolupracovali na 14 akcích. Co k tomu říct? 
Vzhledem k tomu, že rok má 12 měsíců musíme 
konstatovat, že jsme si moc „nespočli“. Asi jinak 
to vidí naše drahé polovičky, protože stíhat nám 
je opravdu někdy na „výměnu manželky“. Asi si 
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zvykli i ti, co jdou jen tak kolem a hned dosta-
nou od nás nějakou funkci. Bez podpory a ocho-
ty všech dělat něco ve svém volném čase by to 
prostě nešlo. Ale jsme dobrý tým a jde nám to. 
Bohužel slyšeli jsme i názor, že se na Myslíku nic 
neděje. Většinou to říkají ti, co nic nedělají, nikam 
nechodí, a když někam jdou tak jen prudí. Ale 
i s tím jsme se smířili a nám to nevadí, protože 
díky bohu, je více těch, co ještě naši práci ocení 
a chodí rádi na naše akce. A pak jsou ti, co si 
myslí, že na tom bohatneme, a že to děláme za 
peníze. Dotace si rozebereme a z dobrovolné-
ho vstupného jezdíme na dovolenou. Tak jak to 
vlastně chodí? Vánoční dílna 2018 byla opravdu 
velká cca 70-80 lidí. Na dobrovolném vstupném 
se vybralo rekordních 2500 korun (nikdy se ta-
ková částka nevybrala na žádné jiné akci během 
4 let co vedeme Sokol). Finančně byly letos díl-
ny náročné. Náklady na ozdoby cca 10.000,- Kč, 
s tím, že se počítá i s tvorbou na Mikuláše. Každý 
si odnesl v průměru 4 a více výrobků. Nicméně 
všechno se ne vždy kupuje a platí, např. dřevěné 
koláče (začali jsme s nimi již na Velikonoce 2018, 
byly vždycky ze soukromých zdrojů a na jejich 
úpravě se podíleli rovněž Sokoli). Teď mi někdo 
říkal, že takový dřevěný koláč se na Ostravici pro-
dává za 450,- Kč !!! a lidi to kupují, asi Ostravá-
ci. A jak je to s tím dobrovolným vstupným? Tak 
to investujeme zpět na odměny, které nemohou 
být proplaceny z dotace. Takže buďme všichni 
střízliví a soudní ve výrocích ke všem těm lidem, 
co se opravdu snaží něco dělat zadarmo a ve 
svém volném čase. Takže pokud někdo neví, co 
s dřevem, tak může dělat koláče a darovat to na  
akce.

Co se týče návštěvnosti v roce 2018 tak, mezi 
největší akce patří určitě Dětský den, následují 
Čarodějnice, Dílny a Mikuláš. Dílny jsme už stě-
hovali do tělocvičny, protože kapacitně jsme se 
již nevešli do společenské místnosti. Další velmi 
významnou a společenskou akcí bylo určitě Kla-
dení věnců s lampionovým průvodem a Spole-
čenské odpoledne na Myslíku. V tomto trendu 
bychom chtěli pokračovat i letos. 

Jednu akci již, ale máme za sebou a to 
MDŽ. Letošní přednáškový program byl oprav-
du zajímavý a poutavý. První přednášku měla  
MUDr. Jalůvková, která hovořila o problémech 
„Antikoncepce mýty a fakta“. Druhou přenášku 

o energiích a čakrách měla p. Dana Holubová, 
proběhla i bezkontaktní masáž, hovořilo se o ne-
gativních zónách v domě, o tom, jaký vliv mají 
darované dary a co naše tělo chce a nechce jít. 
Třetí přednášku zakončila p. Eva Adamovská, kte-
rá hovořila o bylinkách, jejich sběru v měsíci břez-
nu a dubnu a vlivu na náš organismus. Dále jsme 
se dozvěděli něco o Su-jok. Su-jok je univerzální 
diagnostická a bezléková léčebná metoda, která 
zmírňuje bolest po úrazech, při léčbě atd. Mohli 
jsme si vyzkoušet sami na sobě, kde si můžeme 
zmírnit bolest hlavy, zad, šíje. Všechny přednášky 
byly vynikající. Přednášejícím moc děkujeme. Ke 
konci proběhlo losování o drobné dárky a všech-
ny účastnice si odnesly kytičku. Děkujeme za ob-
čerstvení, které jste milé dámy přinesly a podělily 
se s ostatními. Velký dík patří Jardovi a Ivetce, že 
vše krásně připravili a starali se o nás.

Zveme na již tradiční Velikonoční dílny, kte-
ré v minulém roce již probíhaly pro velkou účast 
v tělocvičně na Myslíku a myslím, že i letos se 
máte na co těšit. Takže se uvidíme 14. 4. 2019 od 
14.30 do 17 hodin. 

V úterý 30. 4. 2019 od 15.30 hodin se sejde-
me na Stavění máje a Pálení čarodějnic. Takže 
milé čarodějnice těšíme se na Vás, ale i na všech-
ny příznivce této již velmi oblíbené akce. Nebude 
chybět program pro děti, zdobení májky a opé-
kání buřtů. 

V květnu proběhne Lampionový průvod 
a kladení věnců, 1.6 oslavíme Dětský den. Mů-
žeme prozradit, že letos to bude v duchu řeme-
sel. V polovině července bude Fotbalový turnaj, 
v září bychom chtěli opět uspořádat Společen-
ské odpoledne se zábavou, říjen Branný den, 
prosinec Vánoční dílny, Miluláš a Turnaj ve 
stolním tenise. Samozřejmě již teď víme, že se 
na Myslíku budou konat i jiné akce než tyto čistě 
sokolské a my budeme opět u toho.

Sledujte náš facebook a aktuality na stránkách 
obce, nástěnky, kde jsou vždy přesné termíny 
akcí. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit 
a pobavit se. Rovněž budeme rádi za každou 
zpět vazbu, ať už pozitivní či negativní. Nechce-
me zaběhnout do stereotypu, proto každé zpest-
ření akce, nápad, myšlenka či pomoc z vaší strany 
bude vyslyšena. 

Přejeme Vám pěkné jaro a těšíme se na Vás
H&H
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SPOLKY V OBCI

První letošní přednáška se konala ve čtvrtek 
28. 2. 2019 v Restauraci pod Habešem – přijela 
za námi Ing. Milada Schlingerová z Fryčovic, aby 
nám něco řekla o pěstování bylinek na zahrádce. 

Nejdříve jsme se dozvěděli, jaké bylinky se 
u nás dají pěstovat, které se nejčastěji najdou na 
naších zahrádkách a taky které se nejvíce použí-
vají. Některé bylinky jsou vytrvalé (rukola, kopr), 
některé dvouleté (petržel) a některé jsou na pěs-
tování velmi náročné (bazalka). 

Ing. Schelingerová své vyprávění o bylinkách 
ozvláštnila informacemi o pěstování bylinek v za-
hraničí i u nás ve velkém. Toto doplnila velkým 
množstvím vlastních fotografií z různých míst, 
např. z Izraele kde se ve velkém pěstuje máta 
s pomocí kapénkové závlahy. Také jsme se do-
zvěděli něco málo o jedlých květech – denivky, 
lichořeřišnice, macešky, sedmikrásky, bego-
nie, tagetky, fialky… A protože toto bylo velmi 

zajímavé téma, domluvili jsme hned na leden 
2020 přednášku o jedlých květech.

Nejdůležitější byla informace, v čem jsou 
vlastně bylinky pro nás tak prospěšné. Nejen, že 
podporuji chuť k jídlu, zlepšují trávení, působí 
proti nadýmání, ale také působí protizánětlivě 
a antibakteriálně. Některé uklidňují, jiné třeba 
prohřívají…  

Zajímavá byla informace, že bylinky nemáme 
přelívat a po sklizni se mají pohnojit. Hlavně teď 
na jaře a nemáme zapomenout ostříhat levanduli 
a šalvěj… 

Děkujeme za všechny informace a těšíme se 
příští rok na přednášce o jedlých květech.

Za výbor zahrádkářů Lenka Žaarová 

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

Přednáška – vše o bylinkách

ZAHRÁDKÁŘI
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Další přednášku jsme věnovali pěstování čes-
neku, protože v loňském roce se mu moc nedaři-
lo… V úterý 12. 3. 2019 jsme se opět sešli, tento-
krát v palkovickém kině, abychom načerpali nové 
informace hlavně o pěstování česneku.

Jarek Pavlíček nám hned na začátku na fo-
tografiích ukázal nejčastější choroby česneku: 

fuzariová hniloba, bíla sklerociová hniloba a taky 
jak poznat, že máme drátovce, vlnovník česneko-
vý nebo háďátko či rez nebo viry.

Obranou je sadit co nejpozději, na stejném 
místě max. 4 roky a dále vybrat pro česnek slun-
né místo a co nejvíce na sluníčku. Můžeme také 
česnek namořit, a hlavně je dobré mít zdravou, 
a pokud máme nějakou certifikovanou sadbu, tak 
ta by měla být viru prostá. 

Také jsme se dozvěděli něco o plísni brambo-
rové, jak na drátovce a jak se u rajčat projevuje 
nedostatek vápníku. Co se zavíječem zimostrá-
zovým na buxusech a jak na molice na zelenině.

Děkujeme za všechny informace a těšíme se 
příští přednášku 21. 3. 2019 při ořezu stromů.

Za výbor zahrádkářů Lenka Žaarová 

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

Přednáška – pěstování česneku a nejčastější choroby u zeleniny

Pozvánka na zájezd do Kroměříže
V sobotu 4. 5. 2019 pojedeme do Kroměříže na výstavu FLORIA JARO 2019 – odjezd 7.30 hodin od 

kulturního domu. Výstava je určena všem milovníkům květin, je to již 43. ročník této zahradnické pro-
dejní výstavy. Ke zhlédnutí budou nápadité květinové expozice a k zakoupení vše pro dům i zahra-
du – přísady, květiny, ovocné stromy a keře. V sobotu zde vystoupí Dale B Williams a Vladimír Hron.

Zájemci se mohou nahlásit u předsedkyně: Lenky Žaarové, tel. 720751418
Srdečně zvou zahrádkáři!

Dne 6. 4. 2019 se již popáté ve spolupráci 
s Obecním úřadem v Palkovicích zapojíme do 
celostátní akce Ukliďme Česko a uklidíme příjez-
dové komunikace do Palkovic a dle počtu dobro-
volníků také ostatní vytipovaná místa a centrum 
obce.

Sraz bude v sobotu 6. 4. 2019 v 9.00 u hasičské 
zbrojnice v Palkovicích. Akce potrvá asi do 14 hodin. 
Pro každého účastníka bude zajištěna malá svačin-
ka, pití a po skončení akce společný oběd. Každé-
mu doporučujeme vzít si oblečení, které může přijít 

k újmě. Pytle na odpad i rukavice zajistíme. Všichni 
se úklidu účastní na vlastní nebezpečí.

Náš úklid je součástí celostátní akce „Ukliďme 
svět / Ukliďme Česko“. Pokud se rozhodnete přijít, 
zaregistrujte se prosím na tomto odkazu, ať máme 
přehled, kolik dobrovolníků bude k dispozici htt-
ps://www.uklidmecesko.cz/event/20635/. Pro Ty, 
kteří se nemohou přihlásit přes webové stránky, se 
mohou registrovat na telefonním čísle: 777 677 457.

Moc děkujeme a těšíme se na Vaši účast!
Za výbor SDH Palkovice Petra Opělová

Ukliďme Česko

SDH PALKOVICE
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Oddíl mládeže našeho sboru se pod vedením 
Honzy Onderky, Kamila Mazura a Valérie Iceli zú-
častnil v neděli 3. 2. 2019 soutěže v Trojboji mla-
dých hasičů v rámci 13. okrsku. Soutěž se konala 
v tělocvičně ZŠ Hukvaldy a jednalo se zde o pro-
věření dovedností v těchto disciplínách: opičí drá-
ha, hadicová štafeta a zapojování základny. Naši 
mladí hasiči zabojovali a přivezli 1. a 2. místo v ka-
tegorii starší žáci. Budeme věřit, že se jim poda-
ří navázat na tento krásný výsledek i v domácím 
prostředí v sobotu dne 4. 5. 2019 od 10 hodin v tě-
locvičně v Palkovicích. Tímto Vás všechny srdečně 
zveme, pojďte nám naši hasičskou mládež pomoci 
povzbudit a motivovat. Za reprezentaci všem sou-
těžícím děkujeme a pochvala patří také vedoucím, 
že věnuji této činnosti svůj volný čas.

Za výbor SDH Opělová Petra

Mladí hasiči
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Naše farnost už po mnoho let a s železnou pra-
videlností pořádá vždy o jarních prázdninách farní 
pobyt pro děti. Snažíme se navštěvovat fary v blíz-
kém okolí Palkovic a poznávat tak okolní krásy „za 
humny“. V letošním roce jsme tak trochu „sázeli na 
jistotu“ a ubytovali jsme se (už podruhé) ve Spole-
čenském centru v Rychalticích. Jedná se o celkově 
zrekonstruovaný objekt za přispění Evropské unie 
v rámci Fondu soudržnosti. Mimochodem hod-
ně pěkný objekt. Po čtyři dny jarních prázdnin se  
20 dětí uchýlilo do tohoto objektu a společně 
s vedoucími prožívali připravený program plný zá-
žitků a legrace. Každý náš pobyt je ve znamení ně-
jakého tématu. Ten letošní byl o zvířátkách. Děti se 
rozdělily do tří skupin „zvěře“ (domácí, lesní, zoo) 
a plnily různé úkoly. Na konci je pak čekaly sladké 
odměny. Naše jarní pobyty jsou vždy obohaceny 
o nevšední zážitky. I letošní pobyt nebyl výjimkou. 
Měli jsme společně takové dva silné zážitky. Gas-
tronomický a kulturní. Ten gastronomický zážitek 
nám připravil pan Čepán (kterému mezi kamarády 

neřekneme jinak než Radúz) tím, že nám naserví-
roval americký hamburger, jaký svět ani Rychaltice 
neviděly. Poctivě připravený z domácích ingredi-
encí a velký tak, že se nám nevešel do žádné pu-
sinky, ani do té od „Palkovické oblakovečky“. Pro-
stě luxusní gastronomický zážitek. Tak dobře se 
nám žilo v Rychalticích.“ Radúzku děkujeme!“ Ten 
druhý kulturní zážitek nám na závěr našeho poby-
tu připravili místní občané, kteří nás navštívili pře-
vlečení za maškary a s různými maskami během 
masopustního reje. Ano, už o jarních prázdninách 
měli v Rychalticích masopustní veselí. To bylo plno 
kraválu, muziky, tance a veselí, až některým dětem 
přecházel zrak. Tak to má o masopustu asi být. Asi 
toho měly ty masopustní masky opravdu už hod-
ně za sebou (už ve 13 hodin odpoledne?), protože 
to bylo na jejich únavě znát. Mám na mysli spo-
lečenskou únavu. Dospělí vědí a děcka se doma 
zeptají. Bylo to krásné a hodně rychle to uteklo. 
Takže zase za rok na shledanou někde v okolí za 
humny.    Ing. Tomáš Huďa

Jarní pobyt v Rychalticích

ŽIVOT VE FARNOSTI
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků.
V jednom z nich teď tiše dýchá
Vaše štěstí, Vaše pýcha.....
Blahopřejeme k narození děťátka!

Prvním miminkem narozeným na Myslíku 
v roce 2019 je Bára Chýlková. Narodila se 3. 1. 2019 
v10.01 hodin, vážila 3.290 g a měřila 50 cm. Rodi-
čům Janovi Chýlkovi a Vendule Skurkové jsem pře-
dala kytičku a dárek pro Barunku.

Blahopřejeme.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitel-
stvo obce.

Kam to ten čáp asi letí,
kdo se zase dočkal dětí?
Počkej, tyhle já znám...
velkou radost z toho mám…

Maminko a tatínku,
blahopřeju k miminku.

Prvním miminkem narozeným v Palkovicích 
v roce 2019 je Teodor Pindora. Narodil se 8. 1. 2019 
v 4.01 hodin, vážil 3.400 g a měřil 48 cm. Rodičům 
Radkovi a Kateřině Pindorovým jsem předala ky-
tičku a dárek pro Teodora.

Blahopřejeme.

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíková, 
redakční rada Palkovických listů, rada a zastupitel-
stvo obce.

První miminko narozené na Myslíku v roce 2019

První miminko narozené v Palkovicích v roce 2019
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Jak Ty jemu, tak on Tobě,
věrní buďte v každé době,
jeden druhého si važte,
stále s láskou žít se snažte.
Vždyť láska nejlepší je dar,
buďte navždy šťastný pár.

Dne 26. 1. 2019 oslavili pa-
desát let společného života zla-
tou svatbu manželé Baštincovi. 
Za zvuku svatebního pochodu 
byli oslavenci přivítání na míst-
ním obecním úřadě. Za přítom-
nosti desítek příbuzných i zná-
mých jim k této významné ži-
votní události popřál starosta Radim Bača, za ko-
misi pro občanské záležitosti paní Karla Menšíko-
vá a paní matrikářka Helena Kapsová. Manželé se 
po proslovu starosty podepsali do pamětní knihy 
obce a manželský slib stvrdili svatebním polibkem. 
Malá slavnost byla ukončena slavnostním přípit-
kem a předáním dárků.

Přejeme Vám, aby i ta druhá padesátka Vašeho 
manželského života přinášela tolik radosti, štěstí 
a zdraví, jako ta první. 

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě.

Za komisi KPOZ 
předsedkyně Karla Menšíková

Zlatá svatba manželů Zdeňka a Emy Baštincových z Myslíku

25. 1. 1969

25. 1. 2019
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Blahopřejeme

Přeji Vám zdraví a štěstí dost,
ať sluníčko Vám svítí pro radost.
Ať všechno hezké, co chcete máte
a na svět se jen usmíváte.
Krásné narozeniny!

V měsíci únoru 2019 oslavili své krásné na-
rozeniny paní Ludmila Žvaková 80 let a paní 
Františka Jurečková 96 let, obě z Palkovic.

V měsíci březnu oslavili své krásné naroze-
niny také pan Vilém Vlk 92 let, paní Zdeňka 
Kusá 91 let a paní Helena Košáková 85 let, 
všichni z Palkovic.

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

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla Menšíko-
vá, redakční rada Palkovických listů, rada a za-
stupitelstvo obce.

Rozloučili jsme se

Očima se už nepodíváte, 
teď klidným spánkem odpočíváte. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ti, kdo Vás milovali, vzpomínají dál.

V lednu jsme se rozloučili s panem Františ-
kem Vyvialem z Palkovic, panem Břetislavem 
Bačou a panem Leo Mičulkou, oba z Myslíku.

V únoru jsme na poslední cestu vyprovodili 
paní Marii Lepíkovou, paní Annu Lančovou, 
paní Marii Sasynovou, paní Ludmilu Sasyno-
vou, pana Miroslava Stavinohu, pana Fran-
tiška Opělu a pana Izidora Kahánka, všichni 
z Palkovic a pana Karla Lukeše z Myslíku.

V březnu jsme se rozloučili s paní Drahomí-
rou Halatovou a panem Jiřím Chlebkem, oba 
z Palkovic. 

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou soustrast 
redakční rada Palkovických listů, zastupitelstvo a KPOZ.
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Povidlový koláč

Myši

50 dkg hrubé mouky
30 dkg mletý cukr
2 lžíce kakaa
1 lžíce jedlé sody
1 celé vejce
1 hrnku oleje
½ l mléka
25 dkg povidel

Všechny suroviny „zodpovědně“ zpracujeme 
v těsto a nalijeme na dobře vymazaný plech. Pe-
čeme v troubě při mírné teplotě. Upečené poli-
jeme čokoládovou polevou a posypeme strouha-
ným kokosem.

1 tvaroh
3 celé vejce
22 dkg hladké mouky
1 prášek do pečiva
6 lžic mléka
hrozinky

Všechny suroviny „zodpovědně“ zpracujeme 
v těsto, vykrajujeme lžíci malé „myši“ a smažíme 
v horkém oleji. Ještě teplé obalujeme v cukru se 
skořicí.

A na závěr jeden „kuchařský“ vtip od nás:
Po delším čase se potkají dvě dobré známé 

a jedna povídá té druhé: „Tak co, jak ti peče trou-
ba?“ Druhá se zamyslí a nejistě odpoví: „Docela to 
jde, ale občas ho musíš k tomu dokopat“…

Dobrou chuť a dobrou náladu vám všem přeji 
Holky v akci.

HOLKY V AKCI

Život je plný starostí, 
hořkostí a někdy i zby-
tečně lidské zloby. Jak 
nám v úvodu napoví-
dá náš citát, někdy nám 
chybí „instinktivní společ-
ná zodpovědnost“, jako u těch 

včel. Naše recepty nás 
asi zodpovědnosti ne-
naučí, ale třeba nám 

pomohou osladit si hoř-
ký život tam, kde hořký je. 

A to zodpovědně a doslova 
za pár korun.
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NÁZORY OBČANŮ

Jelikož denně chodím kolem rozestavěného 
pomníku obětem I. a II. světové války na nábřeží 
vodního toku Olešné a nedokončené pěší lávce 
přes řeku Olešnou, rozhodla jsem se podívat na 
smlouvy k těmto nedokončeným stavbám. A ne-
zbývá jen konstatovat – ACH TY TERMÍNY. 

Žulové bloky a bronzové reliéfní desky měly 
být dokončeny ??? – bohužel v objednávce schází 
termíny předání hotového díla. Objednávka byla 
odeslána 24. 8. 2018 s celkovou cenou dokonče-
ného díla 1 178 821,88 Kč včetně DPH. Zhotovitel 
se samozřejmě nezapomněl pojistit zálohovou 
platbou ve výši 60 % z celkové částky díla splat-
nou před zahájením prací. Takže jsme zatím za-
platili 707 293,13 Kč za provizorní plastové desky 
se jmény padlých. Kdy bude pomník dokončen?  

Na pěší lávku přes řeku Olešnou jsem našla 
smlouvu o dílo podepsanou 8. 10. 2018. Přílohou 
číslo 2 této smlouvy je Harmonogram staveb-
ních prací, z kterého je patrné, že dílo mělo být 

dokončeno úkonem „kompletační, dokončovací 
a úklidové práce“ v 52. týdnu roku 2018. Při čte-
ní této smlouvy mne zarazila ještě oblast finanč-
ních záležitostí. Přílohou smlouvy číslo 1 má být 
položkový rozpočet stavby – v dokumentech do-
stupných prostřednictvím elektronického odkazu 
na webových stránkách obce Palkovice tato pří-
loha schází. Místo toho tam je dodatek číslo 1 ke 
smlouvě o dílo na akci „Pěší lávka přes řeku Oleš-
nou“, kterým byla dne 12. 12. 2018 upravena cena 
díla na koncovou částku 3 615 958,20 bez DPH 
(původní cena díla, podle dodatku číslo 1, byla  
2 996 522,- Kč bez DPH). Dodatek byl podepsán 
v době, kdy podle harmonogramu prací už týden 
měl být hotov přístupový chodník – sami si mož-
ná vzpomenete, že dne 13. 3. 2019 ještě dokončen 
nebyl. No a po lávce nechodíme ani v polovině 
března 2019. Asi nebyly příznivé klimatické pod-
mínky, na které se v harmonogramu myslelo.  

Bc. Jana Ručková

Samotná lávka, která byla předmětem smlouvy 
o dílo, je již od prosince v plném rozsahu hoto-
vá, jejímu plnému zprovoznění aktuálně brání dvě 
návazné věci, které doposud nebyly dokončeny 
z důvodu zimního období. Jedná se o dodláždě-
ní zpevněné plochy na straně hasičské zbrojnice, 
které by mělo být hotovo v řádů týdnů a také do-
pojení veřejného osvětlení. Samostatnou drobnou 
zakázkou je zde úprava břehu u lávky (které ne-
byly součástí smlouvy o dílo k lávce), kde bychom 
rádi v dubnu vybudovali místo k sezení u potoka, 
čímž by mělo být vše související s lávkou hotovo. 

Co se týče pomníku padlých, ten byl z velké 

části dokončen k 28. 10. 2018, nicméně vlivem 
technických problémů na straně dodavatele byly 
desky na kamenných blocích vyrobeny v režii do-
davatele z provizorního materiálu. K jejich finální-
mu osazení by mělo dojít na začátku jara. Taktéž 
budou finálně upevněny pláty v dlažbě, které byly 
na zimu demontovány. Pevně věřím, že k tomuto 
všemu na začátku jara dojde a celá lokalita památ-
níku s pěší lávkou tímto bude dokončena. Taktéž 
je důležité zmínit, že jak zhotovitel dláždění, tak 
dodavatel památníků doposud nedostal za chybě-
jící části zaplaceno.

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

Ach ty termíny

Aktuální informace k nové lávce přes Olešnou  
a navazujícímu pomníku padlých
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Pátek 5. 4. 2019 v 19:30

Léto s gentlemanem
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů 
za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to, tak bývá, do rutiny a stereoty-
pu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek 
uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným 
setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyk-
listické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šar-
mantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš 

polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra.
Komedie / Romantický / Česko / 2019 / 98 min / ČSFD 29 % / přístupný

Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, 

Ivana Chýlková, Jana Boušková, Jan Vlasák, Arnošt Goldflam, Miroslav Etzler, Dana Batulková a další

Neděle 7. 4. 2019 v 17:00

Gordon a Paddy
Nejde o neohroženou dvojku „cajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však neohrože-
ní opravdu jsou. A to i přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nej-
nepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem. 

Animovaný / Fantasy / Švédsko / 2017 / 62 min / ČSFD 68 % / přístupný
Režie: Linda Hambäck

Hrají: Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman, Felix Herngren, Tova Magnusson, Christian Hillborg

Pátek 12. 4. 2019 v 19:30

Ten, kdo tě miloval
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice  
ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným situacím, 
protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné  

indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo.
Komedie / Rodinný / Krimi / Česko / 2018 / 90 min / ČSFD 36 % / přístupný

Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký, 

Lívia Bielovič, Kryštof Racek, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný a další

KINO PALKOVICE

Program kina duben - květen
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Neděle 14. 4. 2019 v 17:00

Louskáček a čtyři říše
Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její 
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (Morgan Freeman) o Štědrém večeru, 
ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa. Právě 
tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem (Jayden Fowora-Knight), armádou myší a regenty, kte-
ří spravují tři říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté 
říše, kde panuje krutá Perníkářka (Helen Mirren), získat Klářin klíč a pokud to bude možné vrátit nestabil-

nímu světu harmonii.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 2018 / 100 min / ČSFD 57 % / přístupný

Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston
Hrají: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Ellie Bamber, Matthew Macfa-

dyen, Miranda Hart, Eugenio Derbez, Jack Whitehall a další

Pátek 19. 4. 2019 v 19:30

Zlatý podraz
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvo-
ří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), 
s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásle-
dovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva 
protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, 

kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.
Drama / Romantický / Sportovní / Česko / 2018 / 106 min / ČSFD 66 % / 12+

Režie: Radim Špaček
Hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Stanislav Majer, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula, Jiří Roskot, Chantal Pou-

llain-Polívková, Jaromír Dulava, Jan Hartl, Alena Mihulová a další

Neděle 21. 4. 2019 v 17:00

Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa
Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy neustále překonává zákony fyziky. Při je-
jich testování v praxi mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná láska Lisa. Když však 
požár zničí všechen majetek Lisina otce, vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat ztracený po-
klad, jímž by uhradil vzniklé dluhy. Leo ale není jediný, kdo věří, že s použitím svých jedinečných vyná-
lezů dokáže poklad najít, a tak se postupně odkrývá příběh plný překvapení, dobrodružství a zejména 

vynalézavosti.
Animovaný / Dobrodružný / Itálie / 2018 / 85 min / ČSFD 50 % / přístupný

Režie: Sergio Manfio
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Pátek 26. 4. 2019 v 19:30

První člověk
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky 
Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro člově-
ka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Ko-
lumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní 
příběh člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Příběh Prvního člověka začíná 
v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvoule-
té dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si těžko 

mohli v NASA vybrat vhodnějšího aspiranta. 
Drama / Životopisný / Historický / USA / Japonsko / 2018 / 141 min / ČSFD 77 % / 12+

Režie: Damien Chazelle
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit, Christopher Abbo-

tt, Ciarán Hinds, Olivia Hamilton, Pablo Schreiber, Shea Whigham a další

Středa 1. 5. 2019 cca v 17:30 (v rámci Líbání pod třešní)

Bohemian Rhapsody
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby, a především Freddieho Mercury-
ho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nej-
výraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich 
revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě 

„Bohemian Rhapsody“. 
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA / 2018 / 134 min / ČSFD 90 % / 12+

Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, 

Tom Hollander, Mike Myers, Jess Radomska, Aaron McCusker a další

Pátek 3. 5. 2019 v 19:30

Manželské etudy: Nová generace
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm 
let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem 
života v současném Česku. Přichází stěhování za město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina spo-
lečně překonat největší překážku? Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režij-
ním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své matky Heleny, která tento  

populární formát proslavila.
Dokumentární / Životopisný / Česko / 2019 / 91 min / 12+

Režie: Hana Třeštíková
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Neděle 5. 5. 2019 v 17:00

Mirai, dívka z budoucnosti
Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší právě 
narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se 
setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. Mirai, dívka z budoucnosti pochází 
z dílny hvězdy japonského anime, režiséra Mamoru Hosody (O dívce, která proskočila časem, Kluk ve svě-
tě příšer) a byla prvním japonským animovaným filmem, který měl světovou premiéru na festivalu v Ca-
nnes. Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 

5 do 105 let.
Animovaný / Dobrodružný / Drama / Japonsko / 2018 / 98 min / ČSFD 69 % / přístupný

Režie: Mamoru Hosoda
Hrají: Haru Kuroki, Moka Kamiširaiši, Gen Hošino, Kódži Jakušo, Kumiko Asó, Jošiko Mijazak

Vstupné: 50,- Kč • Rodinné představení: 30,- Kč
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POZVÁNKY NA AKCE
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VELIKONOČNÍ DÍLNA  
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 

 

 
tě

 

14.4. od  

S sebou: vajíčka  
Občerstvení zajištěno 

Těšíme se 

tě  
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Stavění májkya

Pálení 
čarodějnic

Součástí programu bude:
- Zdobení a stavění MÁ JKY

- Soutěže pro DĚTI

- Výroba ČARODĚJNICE

- Opékání Buřtů (buřty s sebou)

- Večerní posezení

Vstup v ČARODĚJNICKÝCHkostýmech bude odměněn!

Kdy: 30.4.2019 od 15:30 hod
Kde: na Travnatém hřišti na Myslíku

SDH Myslík

paleni carodeinic a staveni maiky

srdecne vas zve sokol myslik
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Připrav se na sezónu a užij si našlapaný program pro celou rodinu

4. 5. 2019 od 10 hod.

OLEŠNÁ – AUTOKEMP

VSTUP
ZDARMA

ZA KAŽDÉHO POČASÍ

www.fmnakole.cz

POZNEJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
NA 4,5 KM

frydekmisteknakole

Děkujeme partnerům akce:

Akci pořádá statutární město                                           prostřednictvím své organizace
pod záštitou primátora města Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
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INZERCE

PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

 
‐ KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
‐ SVAŘOVANÁ PLETIVA 
‐ SVAŘOVANÉ PANELY  
‐ BETONOVÉ SE VZORY 
‐ BRÁNY A BRANKY 
‐ STÍNÍCÍ TKANINA 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

GARÁŽOVÁ VRATA 
     VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme i montáž. 
 www.VRATA‐OSTRAVA.cz 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 
  PRODEJ, VÝSADBA U VÁS,   TEL.: 722 550 000 
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Termínový kalendář

  4. 4.  Třídní schůzky ZŠ Palkovice – ZŠ Palkovice

  6. 4.  SDH Palkovice – Ukliďme Česko – Hasičská zbrojnice – 9.00

13. 4.  Velikonoční odpoledne – Restaurace pod Habešem – 13.00 – 15.00

14. 4.  Velikonoční dílna – SKSC na Myslíku – od 14.30

14. 4.  Kočárkový závod – areál ZŠ Palkovice – od 13.30

16. 4.  Zápis do 1. třídy – ZŠ Palkovice

17. 4.  Senior klub – beseda s Marcelou Kotzurovou na téma kyselinotvorné potraviny
  – Kulturní dům – od 16.00

18. 4.  Velikonoční posezení na Zelený čtvrtek – Restaurace pod Habešem – od 14.00

18. 4. – 19. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4.  Den Země

28. 4.  Pálení čarodějnic a stavění máje – Palkovice, volnočasový areál za tělocvičnou 
  – 14.30 – 18.00

30. 4.  Pálení čarodějnic a stavění máje – travnaté hřiště na Myslíku – od 15.30

  1. 5.  Prvomájové líbání pod třešní – rozkvetlá třešeň u Kulturního domu – od 16.30

  3. 5.   Kladení věnců k pomníku padlých na Myslíku a v Palkovicích

  4. 5.  Zahrádkáři – zájezd do Kroměříže na výstavu Floria jaro 2019 

  4. 5.  Soutěž v trojboji mladých hasičů – tělocvična v Palkovicích – od 10.00

12. 5.  Pouť do Lurd

14. 5.  Zápis do mateřské školy – ZŠ Palkovice

15. 5.  Senior klub – zájezd do Lešné – odjezd do Kulturního domu – 7.15

18. 5.  Zahrádkáři – zájezd do Polských zahrad

18. 5.  Pochod okolo Palkovic

18. 5.  Palkovická struna – areál bývalé školy (SKSC) na Myslíku

25. 5.  Myslivecké odpoledne se zábavou – myslivecká chata na Bařině
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Kino Palkovice

  5. 4.  Léto s gentlemanem

  7. 4.  Gordon a Paddy     (rodinné představení)

12. 4. Ten, kdo tě miloval

14. 4. Louskáček a čtyři říše    (rodinné představení)

19. 4. Zlatý podraz

21. 4. Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa   (rodinné představení)

26. 4. První člověk

  1. 5. Bohemian Rhapsody    (v rámci Líbání pod třešní)

  3. 5. Manželské etudy: Nová generace

  5. 5. Mirai, dívka z budoucnosti   (rodinné představení)




